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SC Tablet Mini



Uw apparaat leren kennen

Volumeschakelaar

Luidsprekers

Opvouwbare poot

Oplaadpoort

Oplaadlampje (aan/uit-lampje)

Aan/uit-selectieknop

Aan/uit-knop iPad Mini
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Wat zit er in de doos?
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Gemonteerde SC Tablet 
(TD Speech Case Mini en iPad 
Mini)

USB-C-naar-USB-A-kabel

Speech Case 
Mini-voedingskabel

Speech Case-voeding (dubbele 
USB)

Schroevendraaier

Schouderband

USB-C iPad-voedingsadapter 

USB-C iPad-voedingskabel

Als u accessoires hebt 
gekocht, raadpleeg 
dan de afzonderlijke 
installatie-instructies.
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Stap 1: Aan

Sluit het netsnoer aan op de Speech Case Mini en steek de stekker in een stopcontact.

Zet de aan/uit-schakelaar van de Speech Case Mini in de AAN-stand.

Sluit de USB-C iPad-voedingskabel aan op de iPad en de voedingsadapter en steek de 
voedingsadapter in een stopcontact.

Druk op de aan/uit-knop op de iPad om hem in te schakelen.

Als u meerdere Speech Cases in één ruimte gebruikt, kunt u elke Speech Case 
herkennen aan de laatste vijf cijfers van de Bluetooth-ID. Deze komt overeen  
met het unieke vijfcijferige serienummer onder de opvouwbare poot op de  
Speech Case.
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Stap 2: Koppelen via Bluetooth

Ga op de iPad naar Instellingen > Bluetooth.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

Selecteer SCmini.
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Stap 3: Kies een communicatie-app

Gebruik de onderstaande tabel om de communicatie-app te kiezen die het beste bij de gebruiker past. 

Zowel TD Snap als TD Talk zijn vooraf geïnstalleerd op uw SC Tablet Mini. Tik op het gewenste app-pictogram om te 
communiceren!

TD Snap TD Talk

Beschrijving TD Snap is een spraakgenererende 
app voor mensen die kunnen lezen en/
of ondersteuning met symbolen nodig 
hebben (waaronder mensen met afasie).

TD Talk is een spraakgenererende 
app voor mensen die kunnen lezen 
en schrijven en geen ondersteunende 
symbolen nodig hebben. 

Berichten opstellen Berichten worden opgesteld met woord- 
en zinsknoppen met ondersteunende 
symbolen. Een schermtoetsenbord is ook 
beschikbaar.

Berichten worden geschreven met 
behulp van een schermtoetsenbord met 
woord- en zinsvoorspelling, vergelijkbaar 
bij het schrijven van een sms.

Geletterdheidsniveau Alle - beginners tot gevorderden Gevorderd

Leeftijden Alle leeftijden Van tiener tot volwassene

Geschikt voor 
personen die lijden 

aan afasie

Ja Nee
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Aanvullende bronnen

Scan de QR-codes of gebruik de links.

TD Speech Case- 
ondersteuningpagina
qrco.de/bczj7y

myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com

SC Tablet Mini- 
gebruikershandleiding
qrco.de/bdCCZJ

Tobii Dynavox-leercentrum
learn.tobiidynavox.com

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

TD Facebook-community
qrco.de/TDFB

TD Snap Core First- 
trainingskaarten
qrco.de/SnapCards

TD Talk-trainingskaarten
qrco.de/tlktrng

Stap 4: Leren, oefenen en problemen oplossen

Uw SC Tablet Mini is nu klaar voor gebruik! Aarzel niet om uw apparaat en apps te verkennen. Als je klaar bent om meer 
te leren, bekijk dan de TD Snap- en TD Talk-trainingskaarten. De trainingskaarten laten u zien hoe u de belangrijkste 
functies van uw communicatiesoftware kunt gebruiken, hoe u uw OC-communicatievaardigheden kunt verbeteren en hoe 
u problemen kunt oplossen.
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