
Tobii Dynavox I-Series
Guia de inicialização



O que há na caixa?

Conhecendo seu dispositivo
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*Se estiver usando um suporte Daessy, você precisará de uma placa de conversão.

**A bateria está localizada na parte inferior do dispositivo.
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Siga as quatro etapas deste guia e seu novo dispositivo I-Series será 
configurado e estará pronto para uso.

Etapa 1: Configuração inicial
Iniciar o dispositivo

Conecte o cabo de alimentação ao 
dispositivo e conecte a uma tomada.

Pressione o botão liga/desliga.

Configuração
Ao ligar o seu dispositivo, você verá uma das duas telas. Se o seu dispositivo não tiver 
sido pré-configurado, você será solicitado a concluir o processo de instalação do 
Windows primeiro. 

Configuração do Windows

Embora esse processo não exija uma 
conta da Microsoft, recomendamos que 
você se conecte ou crie uma conta de 
usuário e não uma conta de cuidador.

Assistente de inicialização: Escolha 

seu aplicativo

Escolha qual aplicativo será iniciado 
automaticamente quando o dispositivo 
for ligado.

Etapa 2: Configuração do software de 
comunicação

Siga as instruções no software de sua escolha para criar um novo usuário ou restaurar 
um arquivo de usuário existente.
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Snap TD
Comunicação através 
de símbolo

Communicator 5
Comunicação através 
de texto e símbolos

Não realize a calibração para o Eye Gaze (interação por olhar) 
até que o dispositivo tenha sido montado e a pessoa esteja 
confortavelmente posicionada. Consulte a Etapa 3 para dicas de 
montagem e posicionamento.



Etapa 3: Montagem e posicionamento
O posicionamento otimizado para o dispositivo e o indivíduo é necessário para o uso 
bem-sucedido. Coloque o dispositivo no sistema de montagem ou em uma mesa 
usando a Base Ajustável.

Dicas de montagem e posicionamento
 ■ Certifique-se de que a pessoa esteja confortavelmente 
posicionada. Ajuste o suporte e o dispositivo para se 
adaptarem à pessoa, e não o contrário.

 ■ Abra a janela Status do rastreamento para verificar a 
posição do seu olho. Oriente o dispositivo para que a 
pessoa possa enxergar a tela de forma clara e seus 
olhos estejam dentro da janela Status de rastreamento. 

 ■ Aproxime ou afaste o dispositivo da pessoa até que 
o triângulo esteja na área verde da janela Status de 
rastreamento. 

 ■ Se a cabeça da pessoa estiver inclinada para a direita 
ou para a esquerda, o dispositivo também deverá ser 
inclinado da mesma forma.

 ■ Se a pessoa estiver em uma posição reclinada, como 
em uma cama, o dispositivo poderá ser montado 
acima dela utilizando um sistema de montagem, como 
um suporte de chão. 

 ■ A tela deve ser posicionada de forma que o usuário 
olhe diretamente para ela, não para cima ou para 
baixo. É melhor que ela esteja em uma posição mais 
alta do que mais baixa.

 ■ O rastreamento ocular deve ser calibrado de acordo 
com olhos do usuário, não com sua posição. Caso a 
posição do usuário mude, reposicione o dispositivo em 
vez de recalibrar.

Para abrir o Status de rastreamento no 
dispositivo:

Toque no botão adaptável na parte frontal do 
dispositivo.



Etapa 4: Calibrar
O uso eficaz do rastreamento ocular não exige uma pontuação de calibração perfeita. 
Quando iniciar o uso, calibre uma vez sem se preocupar demais com as pontuações 
e deixe que a pessoa pratique o uso do rastreamento ocular. Posteriormente, você 
poderá recalibrar a qualquer momento.

Para calibrar o Snap TD
Selecione o botão Editar.

Selecione Usuário.

Selecione Método de Acesso.

Selecione Eye Gaze.

Role para baixo e selecione Calibrar.

Para calibrar o  
Communicator 5:

Abra o Menu rápido. 
Para abrir o Menu rápido, pressione 
Ctrl + M no teclado, clique com o 
botão direito no mouse ou touchpad, 
mantenha pressionado e solte em 
qualquer lugar da tela.

Selecione Configurações Avançadas.

Selecione Método de entrada e 
certifique-se de que “Gaze Interaction 
- Interação por olhar” esteja 
selecionado.

Selecione Configurações do Gaze 
interaction. Aqui, é possível alterar 
o tipo de ativação entre tempo de 
espera e alternar, alterar os perfis de 
calibração e 
iniciar uma nova 
calibração.

Não é necessário recalibrar cada vez que utilizar o dispositivo.
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Estamos aqui para ajudar
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myTobiiDynavox
Use sua conta gratuita para sincronizar, 
compartilhar Conjuntos de Páginas, 
armazenar backups e muito mais! Visite:  
www.myTobiiDynavox.com

Learning hub (Hub de 
aprendizagem)
Learning hub da Tobii Dynavox  
learn.tobiidynavox.com

Materiais de treinamento
Manual do usuário:  
https://qrco.de/ISManual

Cartões de treinamento do Communicator 5: 
https://qrco.de/C5Cards

Cartões de treinamento do Snap Core First TD: 
https://qrco.de/TDSnapCards

Cartões de treinamento do Snap Text TD: 
https://qrco.de/TextCards

Cartões de treinamento do Snap Aphasia TD: 
https://qrco.de/AphasiaCards

Guia de implementação de varredura do 
Snap TD: https://qrco.de/ScanGuide

Suporte adicional
Comunidade:  
https://qrco.de/TDFB

Suporte técnico no Brasil:  
(11) 3884-2423

Para obter mais 
informações sobre 

o processo de 
configuração:

qrco.de/bbBdN3
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