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QR-koder

Vi bruker QR-koder slik at du får rask tilgang til informasjon som videoer, uten at du trenger å taste 
inn nettadresser. Skann QR-koden ved hjelp av kameraet på smarttelefonen din for å se den koblede 
informasjonen.

Android-brukere
Last ned en gratis QR-kodeleser fra Google Play-butikken. Søk etter 
«QR scanner» eller «QR reader» for å finne alternativer.

Windows-brukere 
Last ned en gratis QR-kodeleser fra Windows Store. Søk etter «QR 
scanner» eller «QR reader» for å finne alternativer.

iOS-brukere 
Åpne kameraet på telefonen din og rett det mot QR-koden. Trykk på 
meldingen som vises.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bestemmer jeg meg for hvilket sidesett jeg skal 
bruke? 
Det rette sidesettet for hver bruker kommer an på flere faktorer, 
inkludert behov for tilgang, lese- og skriveferdigheter (nivå), behov for 
symboler og preferanser, språklæringsstil (analytisk kontra gestalt), 
klinisk diagnose (afasi osv.) og språk. Den beste veiledningen får du 
fra henvisende lege eller Tobii Dynavox-løsningskonsulent. De vil se 
på hver brukers unike profil og behov, og komme med en anbefaling. 
Gå til TobiiDynavox.com og velg Kontakt for å finne nærmeste 
løsningskonsulent eller Tobii Dynavox-partner.

Kan jeg prøve ulike sidesett? 
Ja! Du kan velge et annet sidesett når som helst. Gå til Rediger > 
Sidesett > [Velg det gjeldende sidesettet] > Nytt sidesett.

Du må gjerne eksperimentere med ulike sidesett i begynnelsen. Når 
brukeren begynner å bli kjent med og oppnår suksess med et bestemt 
sidesett, er det imidlertid best å holde seg til det settet. 

Hva om brukeren har vanskeligheter med å gjøre valg på en 
nøyaktig måte?
Det finnes flere måter å hjelpe brukeren med å ta raske og nøyaktige 
valg på. Utfordringer med tilgang kan løses ved alt fra å endre 
tilgangsmetode til å justere innstillinger, velge en annen 
rutenettstørrelse eller rett og slett flytte enheten. Vi kan hjelpe! Du bør 
alltid ta kontakt med fastlegen, hjelpemiddelkonsulenten eller 
Tobii Dynavox-partneren først. Eventuelt kan du ringe eller sende en 
e-post til Tobii Dynavox for å få støtte.

Skann denne koden 
for å se en video 
om tilgangsmåter 
på høyteknologiske 
enheter.

(Kun engelsk)

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US
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Tips for introduksjon av ASK

Samarbeid 
Familiemedlemmer og andre nøkkelpersoner bør alle være kjent med TD Snap. Gi hver 
person til tid til å utforske appen og finne vanlige ord som brukes når de snakker med ASK-
brukeren. 

Ha den lett tilgjengelig 
Ha ASK-enheten med deg og tilgjengelig for brukeren til enhver tid. Tenk på ASK-enheten 
som brukerens stemme. Du er aldri uten stemmen din, og de bør heller ikke være uten sin! 

Modellere, modellere, modellere 
Folk lærer seg språk ved å observere og lytte, for så å prøve seg frem selv. Det er bevist at 
modellering er beste måten å lære noen å kommunisere med ASK på. Modellering innebærer 
berøring og bruk av enheten idet du snakker og samhandler med brukeren. Modeller 
kommunikasjon ved å bruke TD Snap når du snakker til ASK-brukeren, og gjennom dagen. 
Familiemedlemmer og omsorgsgivere bør alle delta i modelleringen de også.

 ■ Modellering handler om å vise personen hvordan man kommuniserer. 

 ■ Det krever ikke imitering. 

 ■ Modeller nøkkelord i stedet for hvert ord du sier. 

 ■ Modeller mens du ser etter vokabular. 

 ■ Det er OK å gjøre feil. De gir deg muligheten til å 
modellere hvordan man retter dem opp. 

 ■ Modellering er ikke testing eller prøver.

Svar på alle forsøk på å kommunisere 
Det er vanlig av ASK-brukere vil utforske enheten og gjøre valg som virker vilkårlige i 
begynnelsen. Når du svarer på valgene deres, forsterker du inntrykket av at hvert ord har 
betydning og faktiske resultater.

Gjenkjenn muligheter 
Identifiser tidspunkter i løpet av dagen, når et individ kan lære og øve på 
kommunikasjonsferdigheter. For eksempel kan du hjelpe dem med å bruke TD Snap å 
kommunisere hva de vil ha til lunsj eller hvilken film dere skal se.

Vær tålmodig 
Å lære å bruke ASK er som å lære seg et nytt språk. Du vil ikke forvente at noen kan 
kommunisere på en meningsfull måte på et helt nytt språk de første dagene eller selv ukene 
de prøver. Bare fortsett med modelleringen, vis interesse for å kommunisere og svar på alle 
valg personen gjør i TD Snap.

Se en video som viser 
modellering.

qrco.de/bbFOWA

http://qrco.de/bbFOWA


3

Være en god kommunikasjonspartner

Husk å bruke strategiene nedenfor for å være en god kommunikasjonspartner og skape et miljø for å 
lykkes med kommunikasjon.

Skap et positivt kommunikasjonsmiljø 
Ta i bruk disse holdningene og strategiene som oppmuntrer til kommunikasjon.

 ■ Anta kompetanse  
«Jeg vet at du har noe å si». «Du klarer dette.»

 ■ Fokuser på bruk, ikke testing 
I stedet for å si «Finn bok». Si «Det er lesetid. Hvilken bok skal vi lese?»

 ■ Besvar alle kommunikasjonsmoduser 
Bruker: Smiler til deg. Partner: «Hei på deg også!»

 ■ Vent  
Kommunikasjon med ASK tar tid. Tell til fem før du gir hjelp til å finne vokabular. Hvis ASK-brukeren 
komponerer en setning, venter du tålmodig på at brukeren snakker, i stedet for å lese over skulderen, gjette 
hva brukeren skal si eller gå videre i samtalen.

Se etter suksess 
Kommunikasjonssuksess er mer enn at individet kommuniserer det du forventer, når du 
forventer det, og slik du forventer det.

Suksess kan inkludere:

 ■ Økt oppmerksomhet på samhandling

 ■ Initiativ til kommunikasjon

 ■ Bruk av mer vokabular

 ■ Lenger samhandling

 ■ Større glede i samhandling

 ■ Mer selvstendighet i kommunikasjon
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Aktivitet: Rebusløp! 

Det å bli kjent med vokabularet på ASK-enheten bør være en morsom og interaktiv opplevelse. Sett 
deg ned med ASK-brukeren og begynn å velge knapper. Se hvordan ting er organisert og begynn å 
bli komfortable med å navigere i appen. Inviter brukeren til å bli med deg på et vokuabularorientert 
rebusløp. Her er en liste med ting å finne: 

Tips 
Bruk søkeverktøyet for å se om vokabularet allerede finnes i sidesettet før du legger til noe.

En måte å hilse på noen 

Noe du kan bruke til å tegne et bilde 

En ting du bruker når det er kaldt 

Favorittdyret ditt 

En aktivitet du gjorde i dag 

Noe du gjør utendørs 

Favorittmaten din 

Et ord som beskriver hvordan du har det 

Noe du trenger for å børste tennene

Ord som beskriver været i dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aktivitet: Tilpass sidesettet

Uavhengig av hvilket sidesett du velger, er det lurt å legge til litt personlig tilpasset vokabular. Bruk 
tid på å se gjennom sidesettet og finne de beste stedene å legge til dette vokuabularet. Se delene 
Rediger en knapp og Legg til en knapp for hjelp til å legge til noe av eller all følgende informasjon. 

 ■ Navnene til og bilder av venner og familie

 ■ Personlig informasjon, om det er passende for personens alder (f.eks. e-postadresse, telefonnummer) 

 ■ Favorittmat og -restauranter 

 ■ Foretrukne TV-programmer og musikkartister 
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Redigere en knapp

Gå til siden med knappen du ønsker å endre.

Velg Rediger.

1

2

Redigeringspanelet vil dukke opp nederst på skjermen. Merk at 
«Knapp» allerede er markert.

3

Velg Kamera-knappen for å legge til et bilde.

Velg Symbolredigering-knappen for å endre fargen til det nåværende symbolet.

Velg Søk-knappen for å finne et symbol.

Velg knappen du vil redigere.

For å endre knappesymbolet:

4

5

For å endre teksten som vises på knappen, skriv i Etikett-feltet. For å endre meldingen som settes inn eller leses opp 
når knappen velges, skriv i Melding-feltet.

Velg Stil for å endre knappens farge, ramme, font eller oppsett.

Rediger Handlinger for å endre hva som skjer når knappen velges.

6

7

8

Når du er ferdig, velg Ferdig.9

Se en video om 
redigeringsknapper.

qrco.de/bbFOXY

http://qrco.de/bbFOXY
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Legge til en knapp

Gå til siden der du ønsker å legge til en knapp.

Velg Rediger.

1

2

Velg den tomme cellen der du ønsker å legge til en knapp.3

Velg Kamera-knappen for å legge til et bilde.

Velg Søk-knappen for å finne et symbol.

Skriv inn tekst for knappetiketten i feltet Etikett.

For å endre knappesymbolet:

4

5

Når du er ferdig med å legge til knapper, velger du Ferdig.6

Velg Symbolredigering-knappen for å endre fargen til det nåværende symbolet.

Merk 
Handlingen «Si eller sett inn melding» legges til automatisk for alle nye knapper. Velg Legg til handling for å 
legge til andre handlinger.
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Søke etter et ord

Velg tekstboksen og skriv inn ordet du vil finne.

Fra listen med alternativer velger du det ønskede 
resultatet.

Følg den markerte ruten for å finne ordet eller uttrykket.

2

3

4

Velg Søk-verktøyet.1

Vis en kort video om 
hvordan du bruker 
søkeverktøyet. 

qrco.de/bbFOX9

Låse redigeringsmodus med et passord

Hvis du trenger å hindre brukeren i å redigere sidesett, innstillinger, kjøp i appen eller synkronisering, 
kan du angi et passord som kreves for å bruke disse funksjonene.

Velg Rediger-knappen.1

Tips 
Hvis du glemmer passordet, er det et hovedpassord i brukerveiledningen for TD Snap.

Velg fanen System.

Angi Bruk Passord-bryteren til På.

Angi et firesifret passord som bare du kan, og som ikke 
er lett å gjette.

Angi passordet igjen for å bekrefte det.

Når du går ut av Redigeringsmodus vil passordet kreves for tilgang til kjøp i app, og hvis aktivert, 
Redigeringsmodus, Synkroniser og/eller Søkemodus.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbFOX9
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Velg Bruker-fanen.

Velg Uttaleunntak.

Velg Legg til uttaleunntak. 
Dialogen Legg til uttaleunntak åpnes.

I Ord-feltet skriver du ordet slik det skrives.

I Uttale-feltet skriver du inn ordet fonetisk slik du ønsker at det skal uttales. 
For å teste uttalen velger du Forhåndsvis-knappen.

Velg Ferdig for å lagre uttaleunntaket.

2

3

4

5

6

7

Riktig uttale

Hvis du finner et ord som ikke uttales riktig av stemmen du har valgt, kan du bruke et uttaleunntak til å 
lære stemmen å si ordet på måten du spesifiserer. 

Velg Rediger-knappen. 1

Merk 
Uttaleunntak er tilknyttet den stemmen som er aktiv når uttaleunntakene opprettes. Dersom du bytter til en 
annen stemme og ønsker å bruke de samme uttaleunntakene må du importere uttaleunntakene fra den forrige 
stemmen. Se brukerveiledningen for TD Snap for mer informasjon.
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Synkroniser

Synkronisering gjør at du kan:

 ■ Bruke den samme versjonen av sidesettet på flere 
enheter

 ■ Dele sidesettet med andre

 ■ Redigere fra et annet sted

 ■ Lagre sidesettet ditt i skyen med et enkelt klikk

Til forskjell fra kopiering, er synkroniserte sider koblet til 
hverandre gjennom en oppdatert versjon i skyen.

Når du velger Synkroniser, sender du endringen som du har 
gjort til skyen, og du mottar endringer som andre har gjort.

Når alle tilkoblede enheter er synkroniserte, har de alle den 
samme versjonen av sidesettet!

Dele og lagre sidene dine

Lagre til en fil 
TD Snap-brukeren og sidesettene kan sikkerhetskopieres til en fil. Disse filene kan lagres og deles på 
myTobiiDynavox.com, eller du kan lagre dem lokalt på enheten din eller på en USB-pinne. 

Synkronisere eller 
lagre på en fil?

Lagre til en fil 
Lagring på fil er bedre for deling med personer som ønsker 
å gjøre sine egne endringer, separat fra deg, og når du bare 
vil lagre eller dele et par sider, ikke et helt sidesett.

Å lagre på fil er flott når du ikke er tilkoblet internett. 
Opprett en sikkerhetskopi-fil for deg selv, eller legg filen på 
en USB-pinne for å dele med andre.

Lagring på fil er den eneste måten du kan 
sikkerhetskopiere en bruker, inkludert alle innstillingene til 
brukeren.

Synkroniser 
Synkronisering er aller nyttigst når brukeren bruker flere 
enheter. Kanskje de har en enhet på skolen og en annen 
enhet hjemme. Synkroniser sidesettet mellom de to 
enhetene for å sikre at de er like.

Synkronisering kan også brukes for fjernredigering, 
uten å forstyrre brukeren. For eksempel kan brukeren 
fortsette å bruke kommunikasjonsenheten sin mens du 
redigerer sidesettet på PC-en din. Synkroniser på PC-en, 
og synkroniser deretter på kommunikasjonsenheten for å 
motta endringene.

Synkronisering kan også brukes som en praktisk metode 
for sikkerhetskopiering for en enkelt enhet. Hver gang du 
synkroniserer, oppretter du en sikkerhetskopi på skyen.

Dette er Synkroniser-
knappen din. Du finner 
den på topplinjen i 
TD Snap.
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Veien videre

Bruk sidesettet til å lære og øve dere 
Hvert sidesett i TD Snap er organisert annerledes og har ulike funksjoner. Vi har laget opplæringskort 
for hvert sidesett. De forklarer de unike funksjonene i sidesettet, og hjelper dere med praktisk læring 
gjennom prøveaktiviteter. Bare skann den relevante QR-koden nedenfor.

Opplæringskort for TD Snap 
Core First-sidesett

qrco.de/noscftc

http://qrco.de/noscftc
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myTobiiDynavox.com

Å bli medlem hos myTobiiDynavox vil la deg gjøre det 
følgende:

 ■ Trygt sikkerhetskopiere systemet ditt

 ■ Laste ned gratis verktøy og ressurser

 ■ Se gratis læreplaner for Core First

 ■ Lære om tilgjengelige oppdateringer. 

 ■ Få tilgang til teknisk støtte og ofte stilte spørsmål

 ■ Dele sidesett og sidebunter

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto gir deg tilgang til mange fordeler, slik som skylagring for 
sikkerhetskopier, deling og synkronisering av sidesett, læreplaner og mer!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Ytterligere støtte

Tobii Dynavox-
opplæringsvideoer

learn.tobiidynavox.com

Støttesiden for TD TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Tobii Dynavox Norge YouTube

qrco.de/bdeZk5

TD-felleskap på Facebook

qrco.de/fbnbno

Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60

#1000273 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - nb-NO

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/bdeZk5
http://qrco.de/fbnbno



