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Wat zit er in de doos?

Uw apparaat leren kennen
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Voorkant Zijkanten Terug

*Als u een Daessy-montagevoorziening gebruikt, hebt u een adapterplaat nodig.

**De batterij bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
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Volg de vier stappen in deze gids, waarna het nieuwe I-Series-apparaat 
ingesteld en gebruiksklaar is.

Stap 1: Eerste instellingen
Het apparaat starten

Sluit het netsnoer aan op het apparaat 
en steek de stekker in een stopcontact.

Druk op de aan/uit-knop.

Instellingen
Wanneer u het apparaat inschakelt, ziet u een van de twee schermen. Als uw apparaat 
niet vooraf is geconfigureerd, wordt u gevraagd eerst het Windows Setup-proces te 
voltooien. 

Windows Setup

Hoewel er voor dit proces geen 
Microsoft-account nodig is, raden we 
u aan verbinding te maken met een 
gebruikersaccount of er een te maken. 
Gebruik niet het account van een 
zorgverlener.

Opstartwizard: Kies de app

Kies welke app automatisch wordt 
gestart wanneer het apparaat wordt 
ingeschakeld.

Stap 2: Communication-software configureren
Volg de aanwijzingen in de gekozen software om een nieuwe gebruiker te maken of een 
bestaande gebruikersbestand te herstellen.
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TD Snap
Communicators met 
symboolondersteuning

Communicator 5
Communicators met 
tekstondersteuning

Voer geen kalibratie uit voor oogbesturing (Gaze Interaction) 
voordat het apparaat is gemonteerd en de persoon comfortabel zit. 
Zie stap 3 voor montage- en plaatsingstips.



Stap 3: Montage en plaatsing
Geoptimaliseerde positionering voor zowel het apparaat als de persoon is 
noodzakelijk om het apparaat juist te kunnen gebruiken. Plaats het apparaat op een 
montagesysteem of tafel met behulp van de verstelbare voet.

Tips voor bevestiging en plaatsing
 ■ Zorg ervoor dat de persoon comfortabel zit. Pas de 
montagevoorziening en het apparaat aan de persoon 
aan, en niet andersom.

 ■ Start het venster Trackstatus om de oogpositie te 
controleren. Richt het apparaat zodanig dat de 
persoon het scherm duidelijk kan zien en zijn ogen zich 
binnen het venster Trackstatus bevinden. 

 ■ Beweeg het apparaat dichter of verder weg van de 
persoon totdat de driehoek zich in het groene gebied in 
het venster Trackstatus bevindt. 

 ■ Als het hoofd van de persoon naar links of rechts wordt 
gekanteld, moet het apparaat ook worden gekanteld.

 ■ Als de persoon neerligt, zoals in bed, kan het apparaat 
boven hem of haar worden gemonteerd met behulp 
van een montagesysteem, zoals een vloerstandaard. 

 ■ Plaats het scherm zodanig dat de gebruiker er recht op 
kijkt in plaats van dat hij of omhoog of omlaag moet 
kijken. Hoger is beter dan lager.

 ■ De kalibratie van de oogbesturing richt zich op de ogen 
van de gebruiker, niet op de positie van de gebruiker. 
Herpositioneer het apparaat als de positie van de 
gebruiker verandert in plaats van opnieuw te kalibreren.

Om de trackstatus op het apparaat te starten:

Raak de knop Aanpasbare knop aan op de 
voorkant van het apparaat.



Stap 4: Kalibreren
Een perfecte kalibratiescore is niet vereist om oogbesturing effectief te gebruiken. Als 
u nog maar pas aan de slag bent gegaan, kalibreer dan één keer zonder u al te veel 
zorgen te maken over de scores en laat de persoon dan oefenen met oogbesturing. U 
kunt de kalibratie later altijd opnieuw bekijken.

Om TD te kalibreren:
Selecteer de knop Bewerken.

Selecteer Gebruiker.

Selecteer Selectiemethode.

Selecteer Oogbesturing.

Scroll omlaag en selecteer Kalibreren.

Om Communicator 5 te 
kalibreren:

Open het Snelmenu. Om het 
snelmenu te openen, drukt u op Ctrl 
+ M op uw toetsenbord, klikt u met 
de rechtermuisknop, of raakt u een 
willekeurige plaats op het scherm aan, 
houdt u uw vinger op deze plek en laat 
u deze los.

Selecteer 
Geavanceerde 
instellingen.

Selecteer 
Invoermethode 
en controleer of 
Gaze Interaction 
geselecteerd is.

Selecteer Gaze Interaction-
instellingen. Hier kunt u het 
activeringstype wijzigen tussen dwell 
en schakelaar, kalibratieprofielen 
wijzigen en een nieuwe kalibratie 
starten.

U hoeft geen kalibratie uit te voeren telkens wanneer keer u het 
apparaat gebruikt.
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Wij zijn er om u te helpen
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myTobiiDynavox
Gebruik uw gratis account om te 
synchroniseren, paginasets te delen, back-ups 
op te slaan en nog veel meer! Ga naar:  
www.myTobiiDynavox.com

Leercentrum
Tobii Dynavox-leercentrum:  
learn.tobiidynavox.com

Trainingsmaterialen
Gebruikershandleiding:  
https://qrco.de/ISManual

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

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

TD Snap Tekst-trainingskaarten: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap Afasie-trainingskaarten: 
https://qrco.de/AphasiaCards

TD Snap implementatiegids voor scannen: 
https://qrco.de/ScanGuide

Extra ondersteuning
Community:  
https://qrco.de/TDFB

Neem contact op met uw lokale Tobii 
Dynavox-vertegenwoordiger voor technische 
ondersteuning.

Voor meer  
informatie over het  
installatieproces:

qrco.de/bbBdN3
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