
Communicator 5
Utbildningskort



Dessa är dina Communicator 5-utbildningskort, som hjälper dig att komma igång 
med din nya enhet. Här hittar du idéer för vardaglig användning, som steg-för-steg 
instruktioner och grundläggande redigering.

Communicator 5 erbjuder ett brett spektrum av kommunikationssidor och 
skärmtangentbord samt lättanvända verktyg för e-post, textmeddelanden, telefonsamtal, 
omgivningskontroll och mycket mer.
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QR-koder

Vi använder oss av QR-koder i detta dokument för att ge dig snabb 
åtkomst till information t. ex. videor utan att behöva ange webbadresser.

Du kan använda din mobiltelefon eller surfplatta för att skanna QR-koden. 
Informationen visas automatiskt.

Om du inte har en app för QR-kodläsare på din enhet kan du följa dessa 
instruktioner:

Användare av Android 
Du kan få en gratis QR-kodläsare från 
Google Play-butiken. Sök QR-skanner eller 
QR-läsare för att hitta några.

Användare av Windows
Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare 
från Microsoft Store. Sök “QR-skanner” 
eller “QR-läsare” för att hitta alternativ.

Användare av iOS
I iOS 11 är skanning av QR-koden inbyggd 
och allt du behöver göra är att öppna din 
kamera, peka den mot QR-koden så visas 
ett meddelande.

Om du inte har uppdaterat eller inte 
kunnat uppdatera till iOS 11, ska du hämta 
hem en skannerapp för QR-kod. Det finns 
många i App Store som är gratis.
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Support och utbildning: www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar

Nummer till teknisk support: 08 522 950 20 (välj 1 för support)

Anteckningar:

Viktig information:
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Ordlista för Communicator 5

Knapp
Ett objekt på sidan som användaren kan 
välja som innehåller ett ljud, en bokstav, ett 
ord eller en mening. En knapp kan också 
ändra en inställning.

Sida
En skärm där en uppsättning knappar kan 
ses samtidigt. Knapparna på sidan kan 
länka till en annan sida för att visa nytt 
innehåll.

Panel
En samling sidor är ofta baserade på 
ett ämne. T.ex. kan en panel baseras på 
innehåll relaterat till e-post eller SMS, 
vanliga fraser eller en anpassad sida, 
som en sida med innehåll relaterat till ett 
favoritprogram på TV. En panel kan vara en 
sida eller flera sidor.

Användare
En användarprofil innehåller alla individens 
siduppsättningar, inställningar, fraser och 
kontakter.

Startsida
Startsidan (eller huvudsidan) som länkar 
användaren till andra siduppsättningar som 
tangentbord, e-post och mer.
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Manövermetod
Hur en individ aktiverar knappar på 
skärmen. Det finns fyra alternativ i 
Communicator 5.

Gaze Interaction 
Använd ögonstyrning för att komma åt 
enheten.

Peka/mus 
Tryck på pekskärmen eller 
vänsterklicka med en mus.

Mushovring 
Håll muspekaren stadigt över ett 
område under en fördefinierad tid. 
Detta eliminerar behovet av att klicka 
med musen. 

Skanning 
Välj en knapp när den är markerad med 
en omkopplare.

1

2

3

4



Ordlista för Communicator 5

Snabbmeny
Ger enkel åtkomst till de funktioner och 
kommandon som du kommer att använda 
mest när du navigerar och anpassar din 
startsida. Denna meny är endast åtkomlig 
med pekskärm eller med en mus.

Aktivera den på olika sätt:

 ■ Högerklicka.

 ■ Tryck och håll skärmen.

 ■ Om du har ett tangentbord anslutet kan 
du också trycka ctrl och M.

Ordprediktion
Ordprediktion är en automatisk prediktionsmotor som använder grammatik och stavning 
för att skriva snabbare. Knapparna för ordprediktion ändras när du skriver.

Inställningar

 ■ Inställningspanelen är åtkomlig för 
användaren med alla manövermetoder.

 ■ Inställningspanelen ger ett sätt att ändra 
volym, ljusstyrka, manöverinställningar, 
inställningar för tangentbord och mer.

 ■ Öppna inställningspanelen på startsidan.

Avancerade inställningar

 ■ Avancerade inställningar kan bara nås 
med pekskärm eller med en mus.

 ■ Hitta avancerade inställningar i 
Snabbmenyn.

 ■ Det finns sex flikar här:

 � Manöver

 � Tangentbord & språk

 � Ljud

 � Applikationer

 � Änvändarinställningar

 � System

Inställningar
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Välj Textkommunikation.

Bläddra igenom olika paneler  
som erbjuds.

Välj önskad panel.

Välj Lägg till på startsidan.

Markera objektet som du vill ta bort.

Välj Radera.

I popup-fönstret välj Radera för att 
bekräfta.

Redigera startsidan

Panelerna på startsidan är endast förslag. Du kan ta bort och lägga till 
ytterligare paneler efter behov.

Ta bort en panel:
Välj Redigera startsida.

Lägga till en panel:
Välj Alla paneler.
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Dessa steg är endast åtkomliga med pekskärm eller mus.

Öppna snabbmenyn.

Välj Avancerade inställningar.

Välj System.

Välj Aktivera statusfält.
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Hjälpfulla tips
Aktivera statusfältet i Communicator för att snabbt kunna övervaka 
ögonstyrningsstatus, enhetens batteriförbrukning och status för 
Wi-Fi-anslutning.



Message Banking

Message banking är ett sätt att bevara din egen naturliga röst genom 
inspelade meddelanden. Dessa meddelanden kan användas senare i en 
kommunikationprogramvara som Communicator 5.

3

Vanliga frågor om Message Banking
Tobii Dynavox Message Bank är ett sätt att samla in, 
organisera och lagra inspelade meddelanden tills de 
behövs. Meddelanden kan hämtas hem och användas 
på alla system som kan spela upp dessa meddelanden.

Steg 1: Välj meddelanden som ska spelas in och 
lagras.
Spendera lite tid på att tänka på viktiga fraser, 
meddelanden och berättelser som är viktiga för dig.

Steg 2: Spela in dina meddelanden.
Det finns två sätt att spela in meddelanden.

Spela in meddelandet direkt i Communicator 5.

Spela in meddelanden i en högkvalitativ digital inspelare, och ladda upp dem till Tobii 
Dynavox Message Bank. Vi rekommenderar Zoom H1 Bärbar digital inspelare.

Steg 3: Hämta hem bankmeddelanden till 
Communicator 5.

Importera dina .wav-ljudfiler från den .zip’ade message bank-filen.

Inspelningar importeras automatiskt till “Mina fraser” och läggs till på sidorna med 
fraser.

Meddelanden kategoriseras efter taggar som du har tilldelat i message bank och 
används i prediktion.

Skanna denna kod för 
mer information om 
message banking.
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Hjälpfulla tips
Det är viktigt att starta processen så tidigt som möjligt så att kvaliteten och 
tydligheten i ditt tal kan fångas upp.



Frequently Asked Questions

Vem kan ha nytta av message banking?
Vem som helst med en degenerativ sjukdom som 
amyotrofisk lateral skleros (ALS), motorneuronsjukdom 
(MND) eller Parkinsons sjukdom, individer som behöver 
glossektomi eller laryngektomi, de med planerade 
sjukhusförfaranden som kräver intubation eller 
ventilatorberoende patienter kan vara bra kandidater för 
message banking. 

Måste jag kalibrera varje gång jag använder min 
enhet?
Nej. Din kalibrerade profil sparas. Men om du upptäcker 
att det inte fungerar optimalt, ska du kontrollera status på 
ögonstyrningen, och om du sitter på en mycket ljus plats, 
till exempel bredvid ett fönster, ska du överväga att dra för 
gardinerna. Du kan alltid kalibrera om.

Vad kan jag göra om jag har problem med att 
kalibrera enheten?
Skanna QR-koden ovan för att felsöka kalibreringen.

Kan jag använda min enhet för fjärrkommunikation 
som telefon och SMS?
Ja! Du kan använda Communicator 5 för att skicka 
e-postmeddelanden och textmeddelanden. 

Finns det någon lösning om en individ har 
fysiska funktionshinder och inte kan peka på en 
kommunikationspanel?
Ja! Det finns många olika sätt för någon i den här 
situationen att göra val på en AKK-enhet. Detta kallas ofta 
manövermetod eller styrsätt. Personer som inte kan trycka 
på skärmen, kan använda ögonstyrning, huvudpekare, 
mus eller switchkontakt och skanning som deras 
manövermetod. Skanna denna kod för att se ett videoklipp 
om manövermetoder på högteknologiska enheter.

Skanna QR-koden 
för att felsöka 
kalibreringen.

(På engelska)

Skanna koden för 
att se ett videoklipp 
om manövermetoder 
på högteknologiska 
enheter.
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Låt oss utforska!

Dra nytta av dessa aktiviteter för att bekanta dig med enheten.

Vanliga misstag att undvika:

 ■ Du behöver inte skapa något från början. Vi har byggt ramen och innehållet, så bekanta 
dig med programvaran för Communicator 5 och anpassa den efter behov.

 ■ Utsätt inte användaren eller dig själv för alltför för hård press. Att göra allt perfekt i 
början är inte realistiskt. Det är okej att göra misstag.

 ■ Bli inte frustrerad. Att använda ögonstyrning är en förmåga som kräver inlärning och 
övning. Se till att ta pauser vid behov.

Tidsbesparare: 

 ■ Stora bokstäver behöver inte skrivas om du använder enheten för att tala.

 ■ Dra nytta av förkortningsexpansion och ordprediktion.

 ■ Språk är nyckeln: Många interaktioner som du har är förutsägbara, så lägg till viktiga 
fraser och meningar för snabb och effektiv åtkomst så du inte behöver skriva ord-för-
ord varje gång.

 ■ Se till att du har en säkerhetskopieringsmetod av kommunikationen.
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Alternativ för datoråtkomst
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Använder en interaktiv meny (menyn 
omger det objektet du vill välja) för att låta 
dig interagera med objekt på din dator, 
inklusive skrivbordsappar och internet.

Hur kommer jag åt denna 
programvara?
Använd dina ögon för att styra din dator 
med hjälp av programvaran TD Control. 

Hur ser tangentbordet ut?

Tangentbordet är speciellt utformat för 
att optimera din åtkomst till de saker du 
behöver snabbt och effektivt.

Använder en sidmeny för att du ska kunna 
interagera med dina objekt på datorn, 
inklusive skrivbordsappar och internet.

Hur kommer jag åt denna 
programvara?
Använd dina ögon eller en kontakt för att 
komma åt ditt skrivbord.

Hur ser tangentbordet ut?

Olika layouter på tangentbordet finns 
tillgängliga som matchar layouterna på 
tangentbordet i Communicator 5 så att du 
snabbt kan bli bekant med dem.

Hur kan jag öka hastigheten på min skrivning?
Båda programvarorna innehåller ordprediktion för att påskynda din skrivning. 
Ordprediktionen lär sig ord som du använder ofta. Fraser som du använder och sparar i 
Communicator 5 kommer också att finnas tillgängliga. 

Vilka språk finns tillgängliga?
Båda programvarorna är tillgängliga på flera språk. Kontrollera tobiidynavox.com för 
den senaste informationen.

Communicator 5  
Windowsåtkomst

Hur fungerar denna programvara?

TD Control

Hur fungerar denna programvara?

http://tobiidynavox.com


TD Control
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TD Control drar nytta av en ny och intuitiv metod för val som kallas 
‘Interaktion först’. Välj det objekt som du vill interagera med, till exempel en 
fil eller en skrivbordslänk, och välj sedan vad du vill göra med det.

Hur fungerar den?
När du tittar runt på skärmen, ser du ett svagt “spår” som 
följer blicken.

För att interagera med en ikon eller en knapp på skärmen, 
ska du titta på objektet tills spåret ändras, och avslöjar 
knappen aktivator.

Titta på knappen aktivator för att se hela den interaktiva 
menyn. Medurs från toppen har du ikoner för bläddring, 
högerklicka, tangentbord, justera noggrannheten, klicka 
och dra, vänsterklicka och dubbel vänsterklicka.

Välj den funktion du behöver. Till exempel, för att öppna 
Google Chrome från skrivbordet, fäst blicken på ikonen 
för dubbelklick för att starta programmet. Om du siktar på 
ett litet mål, se till att det är mitt i cirkeln. Du kan använda 
justeringsfunktionen för att uppnå detta.

Med knappen mera, kan du göra följande: Åtkomst till 
inställningar, kalibrera, pausa ögonstyrning, använda 
funktionen kontinuerligt klickande, växla appar och få 
åtkomst till genvägar.



Windowsåtkomst
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Med Windowsåtkomst kan du styra din dator genom att 
använda funktioner som är inbyggda i Communicator 5.

Menyfältet för Windowsåtkomst kan placeras på sidan 
eller i botten av skärmen.

Åtkomst till program:
Start av program, som är tillgängligt på 
Windows-menyn sidan 2, låter dig starta 
din ofta använda programvara.

För att lägga till eller ändra dina valda 
program kan du lägga till och ta bort dem 
genom inställningar för Windowsåtkomst.

Klicka i Windowsåtkomst:
Du kan vänsterklicka, högerklicka och 
dubbelklicka. Två markeringsmetoder:

Håll muspekaren för 
att klicka:
För muspekaren över 
ditt valda mål för att 
klicka.

Zooma för att klicka:
Håll muspekaren 
över det valda målet 
för att starta zoom-
funktionen. I slutet av 
zoomtiden kommer 
klicket att ske.

Inställningarna för Windowsåtkomst finns på 
sidan 2 i dina inställningsalternativ.



6

Läs upp

Bekanta dig med layouten på tangentbordet i Tala. Målet 
är att hjälpa dig att kommunicera så snabbt och effektivt 
som möjligt.

Öva på stegen:
Börja skriva ord på tangentbordet 
(familjemedlemmar, favoritplatser 
osv.). Om du vill ha mer övning, 
skriv svar på dessa frågor.

 ■ Vilken är din favoritfärg?

 ■ Vilka böcker tycker du om att läsa?

 ■ Vilken typ av filmer gillar du?

Öva på ord- och frasprediktion:  
Börja skriva ner svar på frågorna 
nedan. När du har skrivit 1 eller 2 
bokstäver, kontrollera knapparna för 
ordprediktion för att se om ordet  
finns där.

 ■ Vilket land skulle du vilja resa till?

 ■ Om du skulle kunna vara något djur, 
vad skulle du vara och varför?

Använd din enhet i det verkliga livet. 
Öva med att använda tangentbordet 
och prediktionsknapparna i följande 
situationer:

 ■ Dela information om vad du gjorde i 
går eller över helgen.

 ■ Diskutera en aktuell nyhet.

1
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3

Visste du att...
Ju mer du skriver ett ord, desto 
troligare kommer det att visas i 
ordprediktion?

Visste du att...
Man kan ha olika layouter på 
tangentbordet? Se Ändra-kort 
för layouten på tangentbordet.



Det finns olika layouter för tangentbord som du kan välja mellan i 
Communicator 5.

Menyn Inställningar
Välj Inställningar.

Välj Inställningar för tangentbord. Olika skärmdumpar på layouter för tangentbord 
kommer att visas. Det finns tre huvudlayouter.

Ändra layouter på tangentbord

Välj tangentbordet och visa för att se hur det kommer att se ut.

Om du vill ändra organisationen för typen av tangentbord som du har 
valt, välj QWERTY/ABC.

Det finns fyra alternativ där:

 ■ QWERTY är den typiska layouten för tangentbordet som visas på 
vanliga tangentbord.

 ■ ABC är en alfabetisk layout.

 ■ Skanning är en optimerad layout för personer som använder en switchkontakt som 
manövermetod.

 ■ Pekaren är en optimerad layout för personer som använder en pekare som 
manövermetod.
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Vanlig (standard) Rutnät Större knappar

Organisation 
(beskrivet nedan)

QWERTY, ABC, 
Skanna, Pekare

ABC, Skanna, 
Pekare

ABC, Skanna, 
Pekare

Prediktion
Ord- och 
frasprediktion

Ingen Ordprediktion

Knappstorlek Liten Medel Stor

Fingerguide Nej Ja Ja

Extra

Stort 
meddelandefönster 
för att skapa flera 
radmeddelanden och 
text.

Lämplig för 
ögonstyrning. 
Stort 
målområde.

Val av flera 
bokstäver för 
användare som 
behöver större 
knappar.
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Mina fraser

Panelen mina fraser består av din meddelandehistorik 
och har plats för att lägga till egna fraser. Genom att ha 
sparade fraser om viktiga ämnen, kan du kommunicera 
snabbt utan att behöva ange hela meddelanden.

Tänk på kategorier (situationer) och fraser som du vill ha snabb åtkomst till. Flera 
exempel inkluderar möten på en restaurang, träffa vänner osv.

Lägga till en ny kategori:

 ■ Välj Lägg till ny kategori.

 ■ Ange kategorins namn.

 ■ Välj klar.

Lägga till en ny fras:

 ■ Välj Kategori för ny fras.

 ■ Välj Lägga till ny fras.

 ■ Ange fras.

 ■ Välj klar.

1

När du har lagt till dina fraser, ska du välja varje fras för att bekanta dig med vad den 
förmedlar och var den ligger. Justera fraser eller platser allt efter behov.

Öva på de fraser som du använder och har lagt till, och fortsätt att lägga till fler efter 
behov.

3

2

Hjälpfulla tips
Om du inte hittar vissa kategorier av fraser, kan du behöva importera dem. 
När du ska importera fraser, välj Avancerade inställningar > Tangentbord 
och språk > Fraser > Importera och följ anvisningarna på skärmen.



E-post

Med e-post kan du enkelt och effektivt skicka, ta emot 
och hantera e-postmeddelanden. När du ska ställa in 
e-posten, behöver du någon som kan trycka på skärmen.
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För information 
om inställningar 
för specifika 
e-postleverantörer 
(typer av bilagor, etc)

(På engelska)

Stegen
Öppna Snabbmenyn.

Välj Avancerade inställningar.

Välj Program.

Välj E-post.

Välj Nytt.

Välj din e-postleverantör (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live eller GMX). Om din e-postadress inte är 
listad, ska du välja Konfigurera manuellt. Kontakta 
din e-postleverantör för att få korrekt information om 
servern.

Välj Nästa.

Välj Avsluta och Okej för att stänga menyn.

Nu när det är konfigurerat, låt oss testa det!
Skicka ett e-postmeddelande.

Läs ett e-postmeddelande.

Svara på ett e-postmeddelande.

1
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IR-fjärrkontroll

IR-fjärrkontrollfunktioner låter dig styra enheter för 
underhållning som TV, DVD eller radio. Du kan också 
styra enheter i din omgivning som belysning, dörrar och 
sängjusteringar med ytterligare utrustning.

Du måste lära enheten specifika kommandon för att ställa in IR-funktioner.  
Till exempel, för TV-apparaten behöver du på/av, volym upp/ner, kanal upp/ner, 
etc.

Din startsida har kompletta fjärrkontroller för TV, DVD-spelare, stereo och radio. 
Skulle du inte vilja ha alla funktioner, kan du lägga till enklare fjärrkontroller på 
startsidan.

Hämta fjärrkontrollen för den enhet som du vill programmera.

Hämta din kommunikationsenhet.

Gå till panelen med fjärrkontrollen och välj den knapp du som vill att funktionen ska 
programmeras.

En pop-upp fönster visar att det inte finns något 
kommando programmerat.

Välj Ja för att programmera ett nytt kommando.

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på baksidan av 
kommunikationsenheten.

Följ anvisningarna på skärmen.

När det är slutfört, kommer du tillbaka till panelen.

Knappen ändrar färg om den har programmerats.

Prova att knappen fungerar innan du går vidare till nästa knapp.
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Hjälpfulla tips
Du kan också använda enheten med smarta assistenter som Alexa och 
Google Home.



Kalender

Kalendern låter dig lägga in in bokade möten och 
påminnelser.
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Stegen
Välj Kalender från startsidan.

Det aktuella datumet markeras med gult.

Så här lägger du till en tid:

 ■ Gå till datumet för ditt bokade möte.

 ■ Välj Ny.

 ■ Ange namnet på ditt möte.

 ■ Välj start- och sluttid.

 ■ Du kan välja att aktivera en påminnelse.

1
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Textmeddelanden

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden/sms genom 
att ansluta en mobiltelefon till enheten via Bluetooth. När 
du ska ställa in telefonen, behöver du någon som kan 
trycka på skärmen.

Öppna Snabbmenyn.

Välj Avancerade inställningar.

Välj Applikationer.

Välj Mobiltelefon.

På din telefon, installera appen Tobii Dynavox 
Beam (BETA).

Kör appen och välj Ansluta telefon.

Slå på Bluetooth-enheten och para ihop din 
telefon.

Nu när telefonen är igång, kan du testa den!
Skicka ett snabbt meddelande till någon. Be dem att 
skicka ett textmeddelande till dig så att du kan vara 
säker på att det fungerar.

Skanna denna 
QR-kod för att se en 
lista över kompatibla 
telefoner.

(På engelska)
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Mina textfiler

Mina textfiler låter dig spara filer med långa texter. Till 
exempel personliga berättelser, tal eller presentationer. 
Genom att spara och organisera dina filer här, kan du 
enkelt komma åt dem och kontrollera när du ska starta 
och sluta uppläsningen.
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Skapa ny textfil:
Välj Ny.

Börja skriva in innehållet i din fil. Du kan senare ge filen ett namn.

När det är slutfört, väljer du klar.

Ett pop-upp fönster visas som visar filnamn och innehåll. Som 
standard visas den första delen av det du skrev i filnamnet.

 ■ För att ändra detta, välj symbolen för tangentbordet bredvid 
filnamnet.

 ■ Välj knappen rensa.

 ■ Skriv in det nya filnamnet.

 ■ Välj Spara.

Du kan alltid komma tillbaka till filen och redigera den.
Välj filnamnet i den vänstra kolumnen.

Tryck på knappen Redigera.

Redigera ditt dokument eller lägg till det.

Så här talar du innehållet i din sparade fil:
Välj filnamnet i den vänstra kolumnen.

Välj Taltext.

För att stoppa det från att tala, väljer du Stoppa Tala.

1
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Ta, spara och organisera dina bilder med 
hjälp av kameran och mina bilder.
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Kameran och mina bilder

Bilder som tas med kameran sparas automatiskt i mappen Bilder på enheten 
och visas automatiskt i Mina bilder.

Mina bilder hämtar mappen Bilder på din enhet.  
Du kan filtrera dem efter:
 ■ Alla bilder

 ■ Senaste tillagda

 ■ Datum

 ■ Kamera

 ■ Mapp

Om du väljer Visa kan du:
 ■ Rotera bilden åt vänster eller höger

 ■ Lägg till en beskrivning

 ■ Skriva ut

 ■ Radera

Bildspelet börjar presentera bilder i ordningsföljd genom att avancera framåt 
automatiskt. Du kan välja långsam, medel eller snabb takt. Du kan också 
manuellt flytta fram bilderna. 



Musikspelare
Musikspelaren låter dig spela musik från din enhet. Då 
denna är en mycket enkel musikspelare, rekommenderar 
vi att inte fler än tre eller fyra album laddas. För att 
ladda musik ska du kunna ha åtkomst till snabbmenyn, 
antingen genom att trycka eller med användande av en 
mus.

Additional Features

Larm
Få personers uppmärksamhet snabbt med hjälp av 
larmknappen på din startsida.
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Du kommer behöva lägga till musikspelare på din startsida. Se kort #3 Redigera 
din startsida för anvisningar. 
Innan du laddar musik i programvaran, ska du kopiera musikfilerna till en mapp på 
enheten. Lägg sedan till den i musikbiblioteket eller kopiera musiken till en av de redan 
listade mapparna.

Öppna Snabbmenyn.

Välj Avancerade inställningar.

Välj Applikationer.

Välj Musikspelare.

Markera rutan där det står Bygga om musikbiblioteket nu, så att filerna kan läggas till 
i musikspelaren.

Välj OK.

Avsluta avancerade inställningar.
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Säkerhetskopiera/Exportera profiler

Det är mycket viktigt att säkerhetskopiera alla anpassade paneler och 
användardata ifall något skulle hända med din enhet. Denna funktion är 
endast åtkomlig med pekskärm eller mus.

Öppna Snabbmenyn.

Välj Avancerade inställningar.

Välj Användarinställning.

Välj Importer/Exporter som öppnar en guide som hjälper dig.

Välj Exportera valda inställningar och data.

Välj Nästa.

Välj Fullständig Export (fullständig export samlar in användarens alla 
siduppsättningar, inställningar, inspelade ljud/fraser, kontakter, ordböcker och 
grammatiska inställningar).

Välj Nästa.

Namnge arkivet– vi rekommenderar att du använder användarens namn och datum.

Välj var du vill spara säkerhetskopian– vi rekommenderar att du sparar den på en 
extern USB-sticka.
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myTobiiDynavox.com

När du registrerar dig för myTobiiDynavox kan 
du göra följande:

 ■ Säkerhetskopiera ditt system på ett säkert sätt

 ■ Hämta hem verktyg och resurser helt gratis

 ■ Granska gratis lektionsplaner för Core First

 ■ Läsa mer om tillgängliga uppdateringar 

 ■ Få åtkomst till teknisk support och vanliga frågor 
och svar

 ■ Dela paneler och sidor

myTobiiDynavox.com

Ditt kostnadsfria myTobiiDynavox.com-konto ger dig åtkomst till många 
fördelar inklusive molnlagring för säkerhetskopior, dela och synka paneler, 
lektionsplaner och mer!

http://myTobiiDynavox.com
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Extra support

#12008006 Tobii Dynavox Snap CF Training Cards v.1.3 - sv-SE

Startguide för att komma igång
För mer detaljerade anvisningar och information om Communicator 5, se 
startguiden för att komma igång

qrco.de/bbFksg

Teknisk support i Sverige

08 522 950 20 (välj 1 för support)

TD Community

qrco.de/TDFB

http://qrco.de/bbFksg
http://qrco.de/TDFB

