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QR Kodları

Web adreslerini yazmanıza gerek kalmadan videolar gibi bilgilere hızlı erişim sağlayabilmeniz 
için QR Kodları kullanıyoruz. Bağlantılı bilgileri görüntülemek için akıllı telefonunuzun 
kamerasını kullanarak QR kodu tarayın.

Android Kullanıcıları
Google Play Store’dan ücretsiz bir QR kodu tarama uygulaması 
indirin. Seçenekleri bulmak için “QR tarayıcı” veya “QR okuyucu” 
diye arama yapın.

Windows Kullanıcıları 
Windows Store’dan ücretsiz bir QR kodu tarama uygulaması 
indirin. Seçenekleri bulmak için “QR tarayıcı” veya “QR okuyucu” 
diye arama yapın.

iOS Kullanıcıları 
Telefon kameranızı açıp QR koduna doğru tutun. Ekranda beliren 
bildirimi tıklayın.

SSS
Hangi sayfa setini kullanacağıma nasıl karar veririm? 
Her kullanıcı için doğru sayfa seti; erişim ihtiyaçları, okuryazarlık 
düzeyi, sembol ihtiyaçları ve tercihleri, dil edinim tarzı (analitik 
veya geştalt), klinik teşhis (afazi vb.) ve dil(ler) dahil olmak üzere 
birçok faktör tarafından belirlenir. En iyi rehberlik, sizi yönlendiren 
klinik hekiminizden veya yerel Tobii Dynavox çözümleri 
danışmanınızdan gelir. Her kullanıcının benzersiz profiline ve 
ihtiyaçlarına bakıp bir öneride bulunacaklardır. TobiiDynavox.com 
adresini ziyaret edin ve yerel çözümler danışmanınız veya 
Tobii Dynavox ortağını bulmak için İletişim başlığını seçin.

Farklı sayfa setleri deneyebilir miyim? 
Evet! İstediğiniz zaman farklı bir sayfa seti seçebilirsiniz. Düzenle 
> Sayfa seti > [Mevcut sayfa setini seçin] > Yeni sayfa seti’ne 
gidin.

İsterseniz yolculuğunuzun başında farklı sayfa setleriyle 
denemeler yapın. Bununla birlikte, kullanıcı belirli bir sayfa setine 
aşina olmaya ve bununla başarılı olmaya başladığında, bu sayfa 
setine bağlı kalmak en iyisi. 

Ya kullanıcı seçimleri doğru bir şekilde yapmakta 
zorlanıyorsa?
Kullanıcının, seçimleri hızlı ve doğru bir şekilde yapmasına 
yardımcı olmanın birkaç yolu vardır. Erişim yöntemini 
değiştirmekten ayarları düzenlemeye, farklı bir ızgara boyutu 
seçmeye veya yalnızca cihazı yeniden konumlandırmaya kadar 
her şey erişim sorunlarını çözebilir. Biz yardımcı olabiliriz! Her 
zaman önce yerel klinik hekiminize, çözüm danışmanınız veya 
Tobii Dynavox iş ortağınızla iletişime geçin. Bunun dışında, 
Tobii Dynavox desteğini arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Yüksek teknolojili 
cihazlarda erişim 
yöntemleri hakkında 
bir video izlemek için 
bu kodu tarayın.

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US
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ADİS’i Tanıtma İpuçları

Takım çalışması yapın 
Aile üyeleri ve kilit rol oynayan diğer kişiler de, TD Snap’e aşina olmalıdır. Her kişiye 
uygulamayı keşfetmesi ve ADİS kullanıcısıyla etkileşimlerinde ortaya çıkan ortak 
kelimeleri bulmaları için biraz zaman tanıyın. 

Elinizin altında bulundurun 
ADİS cihazını yanınızda, kullanıcının her zaman erişebileceği şekilde bulundurun. ADİS 
cihazını onların sesi olarak düşünün. Siz sesiniz olmadan, onlar da sesleri olmadan 
kalmamalı. 

Modelleyin, modelleyin, modelleyin 
İnsanlar dili gözlemleyerek ve dinleyerek, ardından da kendileri deneyerek öğrenir. 
İnsanlara ADİS kullanarak iletişim kurmayı öğretmenin en iyi yolunun modelleme 
olduğu kanıtlanmıştır. Modelleme, bireyle konuşurken ve etkileşim kurarken cihaza 
dokunmayı ve kullanmayı içerir. ADİS kullanıcısıyla konuşurken ve gün boyu TD Snap’i 
kullanarak iletişimi modelleyin. Aile üyeleri ve bakıcılar da modellemeye katılmalıdır.
 ■ Modelleme, bireye nasıl iletişim kuracağını göstermekle ilgilidir. 

 ■ Taklit etmeyi gerektirmez. 

 ■ Söylediğiniz her kelime yerine anahtar kelimeleri 
modelleyin. 

 ■ Kelime ararken modelleyin. 

 ■ Hatalar sorun değildir. Hatalar, size onları nasıl 
düzelteceğinizi modelleme şansı verir. 

 ■ Modelleme sınav yapma veya test etme değildir.

Tüm iletişim girişimlerine yanıt verin 
ADİS kullanıcılarının cihazlarını keşfetmesi ve ilk başta rastgele görünen seçimler 
yapması yaygın bir durumdur. Seçimlerine yanıt verdiğinizde, her kelimenin bir anlamı 
olduğunu ve gerçek dünyada sonuçları olduğunu pekiştirmiş olursunuz.

Fırsatları fark edin 
Gün içinde bireyin iletişim becerilerini öğrenebileceği ve uygulayabileceği zamanları 
belirleyin. Örneğin, yiyecekleri atıştırmalık veya izleyecekleri film seçimlerini iletmek için 
TD Snap’i kullanmalarına yardımcı olun.

Sabırlı olun 
ADİS kullanmayı öğrenmek tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibidir. Denemenin ilk günlerinde 
hatta haftalarında hiç kimsenin tamamen yeni bir dilde somut bir iletişim kurmasını 
bekleyemezsiniz. Modellemeye devam edin, iletişim için yüksek ilgi fırsatları sağlayın 
ve TD Snap’te yaptıkları her seçime yanıt verin.

Modellemeyi gösteren 
bir video izleyin.

qrco.de/bbA7Ur

http://qrco.de/bbA7Ur
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Harika Bir İletişim Ortağı Olmak

İyi bir iletişim partneri olmak ve iletişim başarısı için ortam yaratmak amacıyla aşağıdaki 
stratejileri kullanmayı unutmayın.

Pozitif bir iletişim ortamı oluşturma 
İletişimi teşvik eden bu tutum ve stratejileri benimseyin.
 ■ Yetkin olduğunu varsayın 
“Söylemek istediğin şeyler olduğunu biliyorum.” “Bunu yapabilirsin.”

 ■ Kullanıma odaklanın, test etmeye değil
“Kitap bul.” demek yerine “Okuma saati. Hangi kitabı okuyalım?” deyin.

 ■ Tüm iletişim modlarına yanıt verin  
Öğrenici: Size gülümsüyor. Partner: “Hey, sana da merhaba!”

 ■ Bekleyin  
ADİS iletişimi zaman alır. Kelimeleri bulmak için yardım etmeden önce beşe kadar sayın. ADİS 
kullanıcısı bir cümle oluşturuyorsa, arkasına geçip okumak, ne söyleyeceğini tahmin etmek veya 
sadece sohbeti devam ettirmek yerine konuşması için sabırla bekleyin.

Başarıyı Arayın 
İletişim başarısı, bireyin beklediğiniz şeyi, beklediğiniz zamanda ve beklediğiniz şekilde 
iletmesinden çok daha fazlasıdır.
Başarı şunları içerebilir:

 ■ Etkileşimlere artan ilgi

 ■ İletişimin başlatılması

 ■ Daha fazla kelime kullanımı

 ■ Daha uzun etkileşimler

 ■ Etkileşimlerden daha fazla keyif alma

 ■ İletişimde daha fazla bağımsızlık
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Etkinlik: Hazine avı! 

ADİS cihazınızdaki kelimeleri öğrenmek eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim olmalıdır. ADİS 
kullanıcısı ile oturun ve düğmeleri seçmeye başlayın. Her şeyin nasıl düzenlendiğini görün ve 
uygulamada rahatça dolaşmaya başlayın. Kullanıcıyı bir kelime hazinesi avına katılmaya davet 
edin. İşte bulunabilecek şeylerin bir listesi: 

İpucu 
Herhangi bir şey eklemeden önce kelime öğesinin zaten sayfa setinde olup olmadığını görmek için 
Arama aracını kullanın.

Birini selamlamanın bir yolu 

Resim çizmek için kullanabileceğiniz bir şey 

Soğuk havada giydiğiniz bir şey 

Favori hayvanınız 

Bugün yaptığınız bir etkinlik 

Dışarıda yaptığınız bir şey 

Favori yiyeceğiniz 

Nasıl hissettiğinizi tanımlayan bir kelime 

Dişlerinizi fırçalamak için ihtiyacınız olan bir şey

Bugün hava durumunu tanımlayan kelimeler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etkinlik: Sayfa setini kişiselleştir

Hangi sayfa setini seçerseniz seçin, bazı kişiselleştirilmiş kelimeler eklemek isteyeceksiniz. Bu 
kelime dağarcığını eklemek için en iyi yerleri bulmak üzere sayfa grubunu incelemek amacıyla 
biraz zaman ayırın. Aşağıdaki bilgilerin bir kısmını veya tamamını eklemeye yardımcı olması 
için Düğme Düzenle ve Düğme Ekle bölümlerine bakın: 
 ■ Arkadaşların ve aile bireylerinin adları ve fotoğrafları

 ■ Yaşına uygunsa kişisel bilgiler (ör. e-posta adresi, telefon numarası) 

 ■ Favori yiyecekler ve restoranlar 

 ■ Tercih edilen TV şovları ve müzik sanatçıları 



5

Düğme Düzenle

Düzenlemek istediğiniz düğmenin bulunduğu sayfaya gidin.

Düzenle’yi seçin.

1

2

Ekranınızın altında düzenleme paneli açılır. “Düğme”nin seçili 
olmasına dikkat edin.

3

Bir fotoğraf eklemek için Kamera düğmesini seçin.

Mevcut semboldeki renkleri değiştirmek için Sembol Düzenleyici düğmesini seçin.

Bir sembol bulmak için Ara düğmesini seçin.

Düzenlemek istediğiniz düğmeyi seçin.

Düğme sembolünü değiştirmek için:

4

5

Düğmede görünen metni değiştirmek için Etiket alanına yazın. Düğme seçildiğinde yerleştirilen veya söylenen 
Mesajı değiştirmek için Mesaj alanına yazın.

Düğme rengini, kenarlığı, yazı tipini veya düzenini değiştirmek için Stil’i seçin.

Düğme seçildiğinde ne olacağını değiştirmek için Eylemleri düzenleyin.

6

7

8

Bitince Bitti’yi seçin.9

Düğmeleri 
düzenlemeyle ilgili bir 
video izleyin.

qrco.de/bbA7XP

http://qrco.de/bbA7XP
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Düğme Ekle

Düğme eklemek istediğiniz sayfaya gidin.

Düzenle’yi seçin.

1

2

Düğme eklemek istediğiniz boş hücreyi seçin.3

Bir fotoğraf eklemek için Kamera düğmesini seçin.

Bir sembol bulmak için Ara düğmesini seçin.

Etiket alanına düğme etiketi metnini yazın.

Düğme sembolünü değiştirmek için:

4

5

Düğmeleri eklemeyi bitirdiğinizde Bitti’yi seçin.6

Mevcut semboldeki renkleri değiştirmek için Sembol Düzenleyici düğmesini seçin.

Not 
“Mesajı Konuş veya Yerleştir” eylemi otomatik olarak tüm yeni düğmelere eklenir. Diğer eylemleri 
eklemek için Eylem Ekle’yi seçin.
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Kelimeyi Ara

Metin kutucuğunu seçin ve bulmak istediğiniz 
kelimeyi yazın.

Seçenekler listesinden istediğiniz sonucu seçin.

Kelime veya ifadenizi bulmak için vurgulanan yolu 
takip edin.

2

3

4

Ara aracını seçin.1

Arama aracının nasıl 
kullanılacağı hakkında 
kısa bir video izleyin. 

qrco.de/bbAAcm

Düzenleme Modunu Şifreyle Kilitle

Kullanıcının sayfa setini, ayarları, uygulama içi satın almayı veya Senkronizasyonu 
düzenlemesini engellemeniz gerekirse, bu özelliklere erişmek için bir şifre gerekecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

Düzenle düğmesini seçin.1

İpucu 
Şifrenizi unutursanız, TD Snap Kullanıcı Kılavuzu’nda listelenen bir ana şifre mevcut.

Sistem sekmesi seçin.

Şifre Kullan anahtarını Açık olarak ayarlayın.

Yalnızca sizin bildiğiniz ve tahmin edilmesi kolay 
olmayan dört basamaklı bir şifre girin.

Doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Düzenleme modundan çıktığınızda, uygulama içi satın alma ve etkinleştirilmişse Düzenleme 
Modu, Senkronizasyon ve/veya Arama Moduna erişmek için şifre gerekir.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbAAcm
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Kullanıcı sekmesini seçin.

Telaffuz istisnaları’nı seçin.

Telaffuz İstisnası Ekle’yi seçin. 
Telaffuz İstisnası Ekle iletişim kutusu açılacaktır.

Kelime alanına kelimeyi yazıldığı gibi yazın.

Telaffuz alanına, kelimeyi telaffuz edilmesini istediğiniz şekilde fonetik olarak yazın. 
Telaffuzu test etmek için Önizleme düğmesini seçin.

Telaffuz İstisnasını kaydetmek için Bitti’yi seçin.

2

3

4

5

6

7

Telaffuzu Düzelt

Seçtiğiniz ses tarafından doğru telaffuz edilmeyen bir kelime bulursanız, sese kelimeyi sizin 
belirttiğiniz şekilde söylemesini öğretmek için bir telaffuz istisnası kullanabilirsiniz. 

Düzenle düğmesini seçin. 1

Not 
Telaffuz istisnaları, telaffuz istisnaları oluşturulduğunda etkin olan sese eklenir. Farklı bir sese 
geçerseniz ve aynı telaffuz istisnalarını kullanmak isterseniz, önceki sesten telaffuz istisnalarını içe 
aktarmalısınız. Ayrıntılar için TD Snap Kullanıcı Kılavuzu’na bakın



9

Senkronizasyon
Senkronizasyon şunları yapmanızı sağlar:

 ■ Sayfa Setinin aynı sürümünü birden fazla cihazda 
kullanma

 ■ Sayfa Setini başkalarıyla paylaşma

 ■ Uzaktan düzenleme

 ■ Sayfa setinizi tek bir tıklamayla buluta kaydetme

Kopyalamanın aksine, senkronize edilmiş sayfalar 
buluttaki güncel bir sürüm aracılığıyla birbirine bağlanır.

Senk’i seçtiğinizde, yaptığınız değişiklikleri buluta 
gönderir, siz de başkalarının yaptığı değişiklikleri 
alırsınız.

Tüm bağlı cihazlar senkronize edildiğinde, hepsi aynı 
sayfa seti versiyonuna sahip olur!

Sayfalarınızı Paylaşın ve Kaydedin

Bir Dosyaya Kaydetme 
TD Snap Kullanıcınız ve sayfalarınız bir dosyaya yedeklenebilir. Bu dosyalar myTobiiDynavox.
com’da depolanabilir ve paylaşılabilir ya da bunları cihazınıza veya USB’ye yerel olarak 
kaydedebilirsiniz. 

Senkronize Etmek mi, bir 
Dosyaya Kaydetmek mi?

Bir Dosyaya Kaydetme 
Kendi değişikliklerini sizden ayrı olarak yapmak 
isteyen kişilerle paylaşmak için ve bir Sayfa Setinin 
tamamını değil, yalnızca birkaç sayfasını kaydetmek 
veya paylaşmak istediğinizde bir dosyaya kaydetmek 
daha iyidir.

Bir dosyaya kaydetme, internet bağlantınız olmadığı 
zamanlarda harikadır. Kendiniz için bir yedekleme 
dosyası oluşturun veya başka biriyle paylaşmak için 
dosyayı bir USB sürücüsüne kaydedin.

Bir dosyaya kaydetme, tüm ayarları da dahil olmak 
üzere bir Kullanıcıyı yedeklemenin tek yoludur.

Senkronizasyon 
Kullanıcı birden fazla cihaz arasında hareket ediyorsa 
Senkronizasyon en kullanışlı olandır. Belki okulda bir 
cihazı, evde başka bir cihazı vardır. Tutarlılığı sağlamak 
için sayfa setini iki cihaz arasında senkronize edin.

Senkronizasyon, kullanıcıyı rahatsız etmeden uzaktan 
düzenlemek için de kullanılabilir. Örneğin, siz PC’nizde 
sayfa setini düzenlerken, kullanıcı iletişim cihazını 
kullanmaya devam edebilir. PC’de senkronize edin, 
ardından değişiklikleri almak için iletişim cihazında 
senkronize edin.

Senkronizasyon, tek bir cihaz için uygun bir yedekleme 
yöntemi olarak da kullanılabilir. Her Senkronize 
edişinizde, bulutta bir yedek oluşturursunuz.

Bu sizin Senkronizasyon 
düğmenizdir. Düğme, 
TD Snap’in Üst 
Çubuğunda yer alır.

Senkronize etme ve 
myTobiiDynavox.com hakkında 
daha fazla bilgi için bu kodu 
tarayın.

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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Sonraki Adımlar

Sayfa setinizi öğrenin ve onunla pratik yapın 
Her TD Snap sayfa seti farklı şekilde düzenlenmiştir ve farklı özelliklere sahiptir. Her sayfa seti 
için eğitim kartları oluşturduk. Sayfa setinizin benzersiz özelliklerini açıklar ve örnek etkinlikler 
aracılığıyla uygulamalı olarak öğrenmenize yardımcı olur. Aşağıdaki uygun QR kodunu 
taramanız yeterli.

TD Snap Core First Sayfa Seti 
Eğitim Kartları

qrco.de/trscftc

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

Ücretsiz myTobiiDynavox.com hesabınız, yedeklemeler için bulut depolama, sayfa seti 
senkronizasyonu ve paylaşımı, ders planları ve daha fazlası dahil olmak üzere sayısız avantaja 
erişmenizi sağlar!

myTobiiDynavox’a katılmak aşağıdakileri yapmanızı 
sağlar:

 ■ Sisteminizi güvenle yedekleme

 ■ Ücretsiz araçları ve kaynakları indirme

 ■ Ücretsiz Core First ders planlarını inceleme

 ■ Mevcut güncellemeler hakkında bilgi edinme 

 ■ Teknik Destek ve SSS’lere Erişme

 ■ Sayfa Setlerini ve Sayfa Paketlerini Paylaşma

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Ek Destek

Tobii Dynavox Öğrenme 
Merkezi

learn.tobiidynavox.com

TD Snap Destel Sayfası

qrco.de/SnapHelp

TD Facebook Topluluğu

qrco.de/TDFB

Teknik Destek

qrco.de/turkiye
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