
Tobii Dynavox I-Series
Kom i gang – veiledning



Hva er i esken?

Bli kjent med enheten din
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*Hvis du bruker et Daessy-stativ, vil du trenge en adapterplate.

**Batteriet finner du på undersiden av enheten.
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Følg de fire trinnene i denne veiledningen, og din I-Series-enhet vil være ferdig 
satt opp og klar til bruk.

Trinn 1: Første oppsett
Start enheten

Koble strømkabelen til enheten og koble til en stikkontakt.

Trykk på Av-/på-knappen.

Oppsett
Når du skrur på enheten din, vil du se en av to skjermer. Hvis enheten din ikke har blitt 
forhåndskonfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med Windows-oppsett først. 

Oppsett av  
Windows

Selv om denne prosessen ikke krever 
en Microsoft-konto, så anbefaler vi at 
du kobler til eller oppretter en konto for 
brukeren, og ikke for hjelperen.

Automatisk oppstart-veiviser:  
Velg din app

Velg hvilken app som automatisk skal 
starte når enheten slås på.

Trinn 2: Konfigurering av 
kommunikasjonsprogramvare

Følg instruksjonene i din valgte kommunikasjonsprogramvare for å opprette en ny bruker 
eller gjenopprette en eksisterende brukerfil.
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TD Snap
Symbolbaserte 
kommunikatører

Communicator 5
Tekstbaserte 
kommunikatører

Ikke gjennomfør kalibreringen for blikk (øyestyring) før enheten 
har blitt montert, og brukeren er korrekt posisjonert. Se trinn 3 for 
monterings- og posisjoneringstips.



Trinn 3: Stativ og posisjon
Optimalisert posisjonering for både enheten og brukeren er nødvendig for vellykket bruk. 
Plasser enheten på et monteringssystem, eller på et bord ved bruk av den justerbare 
sokkelen.

Tips for montering og posisjonering
 ■ Sørg for at brukeren er posisjonert komfortabelt. Juster 
stativ og enhet for å passe til brukeren, ikke motsatt.

 ■ Åpne Styringsstatus-vinduet for å sjekke øynenes 
posisjon. Still inn enheten slik at brukeren kan se 
skjermen tydelig, og slik at øynene deres er innenfor 
styringsstatus-vinduet. 

 ■ Flytt enheten nærmere eller lenger unna brukeren 
frem til trekanten er inne i det grønne området i 
styringsstatus-vinduet. 

 ■ Dersom brukerens hode er tiltet til venstre eller høyre, 
bør enheten også tiltes for å matche brukeren.

 ■ Dersom brukeren befinner seg i en tilbakelent posisjon, 
slik som i en seng, kan enheten monteres over dem ved 
hjelp av et monteringssystem, for eksempel et gulvstativ. 

 ■ Posisjoner skjermen slik at brukeren ser rett mot den, 
ikke slik at de må se opp eller ned. Høyere er bedre enn 
lavere.

 ■ Kalibrering av øyestyringen kalibreres til brukerens øyne, 
ikke brukerens posisjon. Posisjoner enheten på nytt hvis 
brukerens posisjon endres, i stedet for å kalibrere på 
nytt.

For å åpne styringsstatus på enheten:

Trykk på den tilpassbare knappen foran på 
enheten.



Trinn 4: Kalibrer
Det er ikke nødvendig med en perfekt kalibreringsresultat for å bruke øyestyring effektivt. 
Når dere nettopp har kommet i gang, er det viktigere å kalibrere én gang, uten å tenke 
så mye på resultatet, og la brukeren få øve seg på å bruke øyestyring. Du kan alltids gå 
tilbake til kalibreringen senere.

For å kalibrere TD Snap:
Velg Rediger-knappen.

Velg Bruker.

Velg Tilgangsmåte.

Velg Blikk.

Bla nedover og velg Kalibrer.

For å kalibrere Communicator 5:
Åpne Hurtigmenyen. 
For åpne Hurtigmenyen, trykk Ctrl + M 
på tastaturet, høyreklikk med musen, 
eller berør, hold, og deretter slipp hvor 
som helst på skjermen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg Tilgangsmåte og bekreft at 
øyestyring er valgt.

Velg Gaze Interaction / Innstillinger. 
Her kan du endre på aktiveringstypen 
mellom  fokusering og bryter, endre 
kaliberingsprofiler og starte en ny 
kalibrering.

Du trenger ikke å kalibrere hver gang du bruker enheten.
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Vi er her for å hjelpe
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myTobiiDynavox
Bruk den gratis kontoen din til å synkronisere, 
dele sidesett, lagre sikkerhetskopier, og mer! 
Besøk:  
www.myTobiiDynavox.com

Opplæring
Tobii Dynavox-opplæringsvideoer:  
www.tobiidynavox.no

Opplæringsmateriell
Brukerveiledning:  
https://qrco.de/ISManual

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

TD Snap Core First – opplæringskort: 
https://qrco.de/TDSnapCards

TD Snap – tekstopplæringskort: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap, veiledning for implementering av 
skanning: https://qrco.de/ScanGuide

Ytterligere støtte
Community:  
https://www.facebook.com/
TobiiDynavoxNorge

Teknisk støtte for Norge:  
55 55 10 60

For mer 
informasjon om 

oppsettsprosessen:

qrco.de/bbBdN3
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