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TD Speech Case Mini



Uw apparaat leren kennen

Volume-tuimelschakelaar

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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TD Speech Case Mini

USB-C-naar-USB-A-kabel

Lader

Voeding (dubbele USB)

Schroevendraaier

Draagriem

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

Verwijder de voorplaat en de behuizing van de Speech 
Case Mini door de twee delen uit elkaar te trekken.

Druk de iPad in de voorplaat, waarbij u de camera van 
de iPad uitlijnt met de uitsparing in de plaat.

Druk de iPad/plaat-samenstelling in de behuizing van 
de Speech Case Mini.

Druk de randen aan tot ze vastklikken.

Draai de hele assemblage om.

Draai de bovenste twee schroeven vast.

Til de uitklapbare poot op en draai de de twee schroeven 
aan de onderkant vast.
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Draai de schroeven 
niet te vast

Stap 2: Koppelen via Bluetooth

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.

Ga op de iPad naar Instellingen > Bluetooth.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

Selecteer SCmini.

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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Aanvullende bronnen

TD Speech Case Mini- 
ondersteuningpagina
qrco.de/bczj7y

myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com

TD Speech Case Mini- 
gebruikershandleiding
qrco.de/bdCCZJ

Tobii Dynavox-leercentrum
learn.tobiidynavox.com

Scan de QR-codes of gebruik de links:

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

TD Facebook-community
qrco.de/TDFB

Stap 4: Leren, oefenen en problemen oplossen

Uw Speech Case 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.

TD Snap-trainingskaarten
qrco.de/TDSnapCards

TD Talk-trainingskaarten
qrco.de/tlktrng

Stap 3: Installeer de communicatie-apps

Zorg ervoor dat uw iPad is verbonden met internet, open vervolgens de App Store        en installeer uw OC-apps. De 
meeste personen gebruiken maar één OC-app. Gebruikers die symboolondersteuning nodig hebben, moeten TD Snap 
gebruiken. Geletterde gebruikers die geen symboolondersteuning nodig hebben, kunnen beide apps downloaden om te 
proberen welke het meest voor hen geschikt is.

TD Snap
Communicatie-pp voor gebruikers die 
symboolondersteuning nodig hebben. Gratis 
uit te proberen, volledige functies door 
in-app aankoop.

TD Talk
Communicatie-app voor geletterde 
gebruikers. Gratis.
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