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*Jos käytössä Daessy Mount, tarvitset muunnoslevyn.

**Akku sijaitsee laitteen pohjassa.
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Noudata tämän oppaan neljää vaihetta, niin uusi I-sarjan laite asennetaan ja 
on valmis käytettäväksi.

Vaihe 1: Alustava asennus
Käynnistä laite

Liitä virtajohto laitteeseen ja kytke 
pistorasiaan.

Paina virtapainiketta.

Asennus
Kytkiessäsi laitteesi päälle, näet jomman kumman kahdesta näytöstä. Jos laitettasi ei ole 
esimääritetty, sinua kehotetaan suorittamaan Windows-asennus ensin. 

Windows-asennus

Windows-asennus ei vaadi Microsoft-
tiliä, suosittelemme, että luot tai käytät 
laitteen käyttäjän omaa tiliä, etkä hoitajan 
käyttäjätiliä.

Ohjattu toiminto: Valitse sovelluksesi

Valitse mikä sovellus käynnistetään 
automaattisesti, kun laite kytketään päälle.

Vaihe 2: Määritä kommunikointiohjelmisto
Seuraa valitsemasi ohjelmiston kehotteita luodaksesi uuden käyttäjän tai palauttaaksesi 
olemassa olevan käyttäjätiedoston.
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TD Snap
Symbolien tuella 
kommunikoiville

Communicator 5
Tekstin tuella viestiville

Suorita katseenseurannan (katseohjauksen) kalibrointi vasta, kun 
laite on kiinnitetty ja käyttäjällä on mukava asento. Katso kiinnitystä 
ja sijoittamista koskevat vinkit vaiheesta 3.



Vaihe 3: Kiinnitys ja sijoittaminen
Optimoitu asento sekä laitteen, että käyttäjän osalta on välttämätöntä onnistuneelle 
käytölle. Aseta laite kiinnitysjärjestelmän avulla tai pöydälle säädettävään jalustaan.

Kiinnitystä ja sijoittamista koskevat vinkit
 ■ Varmista, että käyttäjällä on mukava asento. Säädä 
kiinnitys ja laite aina käyttäjälle sopivalla tavalla, ei 
toisinpäin.

 ■ Tarkista silmien sijainti avaamalla Seurantatila-ikkuna. 
Suuntaa laite niin, että käyttäjä näkee näytön selvästi ja 
hänen silmänsä ovat Seurantatila-ikkunassa. 

 ■ Siirrä laitetta lähemmäksi käyttäjää tai kauemmaksi 
hänestä, kunnes kolmio on Seurantatila-ikkunan 
vihreällä alueella. 

 ■ Jos käyttäjän pää on kallistuneena vasemmalle tai 
oikealle, kallista myös laitetta vastaavasti.

 ■ Jos käyttäjä on nojaavassa asennossa, esimerkiksi 
vuoteessa, laitteen voi asentaa hänen yläpuolelleen 
käyttäen kiinnitysjärjestelmää, kuten lattiatelinettä. 

 ■ Sijoita näyttö niin, että käyttäjä katsoo suoraan siihen 
eikä ylös tai alas. Sijoita se mieluummin korkeammalle 
kuin alemmas.

 ■ Katseenseurannan kalibrointi kalibroidaan käyttäjän 
silmiin, ei käyttäjän asentoon. Jos käyttäjän asento 
vaihtuu, siirrä mieluummin laitetta uudelleenkalibroinnin 
sijaan.

Seurantatilan avaaminen laitteesta:

Kosketa laitteen etupuolella olevaa mukautettavaa 
painiketta.



Vaihe 4: Kalibroi
Katseenseurannan tehokas käyttö ei edellytä täydellistä kalibrointitulosta. Suorita käyttö 
aloitettaessa kalibrointi kerran huolehtimatta liikaa tuloksista ja anna käyttäjän harjoitella 
katseenseurantaa käyttäen. Voit aina tehdä kalibroinnin uudelleen myöhemmin.

TD Snapin kalibrointi:
Valitse Muokkaa-painike.

Valitse Käyttäjä.

Valitse Valintatapa.

Valitse Katseohjaus.

Vieritä alaspäin ja valitse Kalibroi.

Communicator 5:n kalibrointi:
Avaa Pikavalikko. 
Avaa Pikavalikko painamalla Ctrl + M 
näppäimistöltä, napsauta hiiren oikeaa 
painiketta tai kosketa, pidä ja sitten 
vapauta näytössä missä tahansa.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse Syöttötapa ja vahvista, että 
Katseohjaus on valittu.

Valitse Katseohjauksen asetukset. 
Tässä voit vaihtaa aktivointityyppiä 
viiveajan ja kytkimen välillä, muuttaa 
kalibrointiprofiileita sekä käynnistää 
uuden kalibroinnin.

Kalibrointia ei tarvitse suorittaa joka kerta laitetta käytettäessä.
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myTobiiDynavox
Käytä maksutonta tiliäsi synkronointiin, 
sivustojen jakoon, varmuuskopioiden 
tallennukseen ja paljon muuhun! Vieraile:  
www.myTobiiDynavox.com

Oppimiskeskus
Tobii Dynavox -oppimiskeskus:  
learn.tobiidynavox.com

Koulutusmateriaalit
Käyttöopas:  
https://qrco.de/ISManual

Communicator 5 -harjoittelukortit: 
https://qrco.de/C5Cards

TD Snap Core First -harjoittelukortit: 
https://qrco.de/TDSnapCards

TD Snap -tekstiharjoittelukortit: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap -afasiaharjoittelukortit: 
https://qrco.de/AphasiaCards

TD Snap – Askelluksen käyttöönotto-opas: 
https://qrco.de/ScanGuide

Lisätuki
Yhteisö:  
https://qrco.de/TDFB

Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox 
-edustajaan saadaksesi teknistä tukea.

Lisätietoja 
asennuksesta:

qrco.de/bbBdN3
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