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Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet
Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores
support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.
Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe
dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Illustrationer og specifikationer svarer ikke nødvendigvis til produkter og serviceydelser på de enkelte lokale markeder. Ret til ændring af tekniske specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.

Tobii Dynavox T15 Startvejledning

Velkommen til Tobii Dynavox T15 Startvejledning. Dette dokument vil præsentere dig for din nye kommunikationsløsning - for-
klare dig, hvor du kan finde alting, og hvad du kan forvente, når du tænder for din T15 for første gang. God fornøjelse med at ud-
forske din T15 og tillykke med dit valg af supplerende kommunikation uden kompromis.

Oversigt over hardware

1. Tænd/sluk-knap: For at tænde din enhed skal du trykke på knappen og holde
den nede, indtil billedet fremkommer på skærmen. Tryk på knappen og slip hurtigt
igen for at lægge den i dvale. For at slukke for den skal du trykke på knappen og
holde den nede, indtil nedluknings-menuen fremkommer.

2. Kamera foran: Tager billeder af ting foran skærmen (f.eks. selvportrætter).

3. Sensor til registrering af omgivende lys: Tilpas skærmens lysstyrke i forhold til
de omgivende lysforhold.

4. Opladningsindikator: Lyser orange, når batteriet lader op. Bliver blå, når batte-
riet er fuldt opladet.

5. Højtalere: Dobbelte højtalere giver et godt lydinterval.

6. Vippende Lyd-knap: Tryk på +-siden af knappen for at skrue op for lyden. Tryk
på - -siden af knappen for at skrue ned for lyden.

7. Et Mikro SDHC-kort: Danner lokal backup, eller giver yderligere lagerplads til bil-
leder eller andre medier.

8. Port til almindelig USB-forbindelse: Giver nem forbindelsesmulighed for eks-
terne enheder (mus, tastatur, hovedsporer) eller adgang til en standard USB-drev.

9. Højtalere/Høretelefoner/Eksternt mikrofonstik: Forbind en ekstern højtaler,
høretelefoner til privat lyd eller en ekstern mikrofon.

10. Kontakt-stik (2): Forbind ekstern(e) kontakt(er) for at give adgang til scanning.

11. Bagudvendt kamera: Anvendes til at tage egne billeder.

12. Bagudvendt Infrarødt vindue: Sender infrarødt signal.

13. Forbindelse til sikkerhedsrem: Giver et sikkert forbindelsespunkt til en sikker-
hedsrem til din T15.

14. 30-stiks dock-forbindelse: (til anvendelse i fremtiden)

15. Port til opladeren: Indsæt adapteren/opladeren for at oplade batteriet.

16. Port til mikro-USB: Forbind en mikro-USB til en USB-adapter af normal
størrelse.

17. Port til mikro-HDMI: Forbind en ekstern skærm til din enhed.

18. Indbygget mikrofon: Optag tale og egne lyde.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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Opladning af batteri
Sæt den medfølgende oplader til din T15 i et strømstik. Opladeren indsættes i porten til opladeren (16) på enheden. Oplad-
ningsindikatoren (4) vil lyse orange, når enheden lader op, og bliver blå, når enheden er fuldt opladet.

Når enheden er fuldt opladet, kan du tage opladeren ud og lyset vil automatisk slukkes.

Første Opstart

Er du førstegangsbruger af denne teknologi og ikke sikker på, hvordan du skal komme i gang? Vi
har fjernet gætterierne. Når du tænder for din enhed for første gang, skal du blot finde og vælge iko-
net Compass på skrivebordet. Så klarer vi resten.

Oversigt over Konfigurationsguiden

Brug Konfigurationsguiden til hurtigt at lave tilpasninger
af din enhed. Du skal bare vælge Start Konfigurations-
guide og vælge Guide til Nyt Sidesæt (for nye brugere) el-
ler Vælg SIdesæt (for mere erfarne brugere). Du kan også
bruge din egen Compass backup-fil ved at gendanne den fra
enten myTobiiDynavox eller fra din egen computer.

Hjælperessourcer
Når du har gennemført Konfigurationsguiden, så er du klar til at gå i gang. Har du stadig spørgsmål? Vores hjælperesurser giver
dig svarene.

myTobiiDynavox

Log ind på myTobiiDynavox for at få adgang til implementerings-support og -værktøjer, finde teknisk support, uploade, down-
loade samt dele kommunikationssider. For at komme i gang skal du gå ind på www.myTobiiDynavox.com , klikke på Tilmeld
dig, og registrere din nye Device.

Videndatabase & Hjælp

Få adgang til Videndatabasen eller se hjælpevideoer når som helst, døgnet rundt. Du skal blot vælge knappen Indstillinger og
vælge Hjælp fra menuen Indstillinger.

Teknisk support: Gå til www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community

Besøg vores bibliotek på internettet for at få adgang til artikler i Videndatabasen, forskningstips om produkter, og foretag en
specialiseret søgning eller besøg vores Community Q&A-sektion. Eller - hvis du har et problem med din Device, kan du be-
gynde reparationsprocessen ved at åbne en ny sag.

Inden du tager kontakt til Support, skal du have dit Device serienummer klar. Du kan finde det på den nederste kant af din
Device og i Indstillinger > Hjælp > Om. Mit Device serienummer er:___________________________

Andre vigtige information om Device, inklusiv tilsigtet anvendelse og copyright-information, kan findes i T-Series Bru-
gervejledning. Få yderligere information ved at gå til Indstillinger > Hjælp.
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