TD Pilot
med TD Snap
Vejledning
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1 Samlet enhed
(iPad Pro 12,9”, TD Pilot,
beskyttelsesetui, monteringsbeslag
til ConnectIT/Rehadapt, USB-Ckabel-til-USB-C, forudinstalleret
batteri)

6 Dokument om sikkerhed og
standarder

2 Kabel Lightning til USB-C

9 Garantidokumenter

3 Oplader med kabel

10

iPad-kasse
(med oplader til iPad)

11

Bæretaske

7 Justerbart beslag
8 Undervisningskort til
TD Snap Core First

4 Skruetrækker
5 Vejledning

Lad os komme i gang
Vejledningen er målrettet to personer: Personen, som skal bruge enheden til at
kommunikere, og hjælperen, som kan trykke på skærmen og flytte enheden. Afsnittene
med håndikonet skal læses af hjælperen. Afsnittene med øjenikonet skal læses af
personen, som skal bruge enheden ved hjælp af øjenstyring. Personen vil være i stand
til at bruge øjenstyring til at kommunikere i appen TD Snap, når vedkommende har
gennemgået trinnene i vejledningen.
Hjælper

Bruger

Tænd/sluk
1 Slut opladningskablet til opladningsporten
på siden af TD Pilot, og sæt ledningen i en
stikkontakt.

3

2

2 Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden
af TD Pilot for at tænde enheden.
3 Tryk på tænd/sluk-knappen på iPad’en for
at tænde enheden.
4 Følg anvisningerne på skærmen for at
konfigurere iPad’en.
Skærmen Hjem vises med dine appikoner, når du har afsluttet konfigurationen af
din iPad.

Konfigurer TD Snap
1 Vælg appen TD Snap.

2 Følg anvisningerne for at konfigurere din bruger til TD Snap. Husk at vælge
øjenstyring som adgangsmetode.

Montering og placering
Gør brugeren klar til at bruge øjenstyring ved at placere vedkommende i en komfortabel
stilling. Sørg for, at brugeren eventuelt bruger sine briller, og at brillerne er pudsede.

Placer TD Pilot på monteringssystemet eller en stabil overflade foran brugeren i eller lidt
under øjenhøjden på vedkommende. Hvis brugeren læner sit hoved til venstre eller højre,
skal du vippe TD Pilot tilsvarende. Det er vigtigt, at vinklen på skærmens overflade
svarer til vinklen på brugerens ansigt. TD Pilot skal placeres højere end bordfladen for
de fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord.

Du skal muligvis finindstille placeringen af enheden under kalibreringstrinnene på næste
side. Juster altid enheden, så den passer til brugeren og ikke omvendt.

Bemærk: Et monteringssystem
er den bedste løsning til nøjagtig
placering af enheden og til
justering i løbet af dagen. Der
findes flere monteringsløsninger,
herunder gulvbeslag, bordbeslag og
kørestolsbeslag. Besøg TobiiDynavox.
com, eller kontakt din lokale Tobii
Dynavox-partner.

Kalibrering
1 Tryk på appen CoPilot.

2 Følg anvisningerne på skærmen i CoPilot for at kalibrere øjenstyringsenheden til
brugerens øjne.
3 Stryg op fra bunden af skærmen for at vende tilbage til skærmen Start, når
kalibreringen er udført.

Klar!
Din TD Pilot er nu klar til brug. Start TD Snap, og begynd at kommunikere.
Bemærk: Se afsnittet om AssistiveTouch i brugervejledningen til TD Pilot,
hvis du vil bruge andre apps end TD Snap. Du kan finde brugervejledningen
til TD Pilot under TD CoPilot > Indstillinger > Hjælp > Brugervejledning.

Fortsæt med undervisningskortene
til TD Snap
Fortsæt din konfigurationsrejse med undervisningskortene til TD Snap Core First, der
fulgte med i kassen med din TD Pilot.
Undervisningskortene indeholder en trinvis gennemgang af funktionerne i TD Snap,
grundlæggende redigering, sikkerhedskopiering af dine data og visse andre aktiviteter,
der gør integrationen af TD Snap i din dagligdag nemmere.
Tip: Tilpas indstillingerne for øjenstyring i TD Snap under TD Snap >
Indstillinger > Bruger > Adgangsmetode.

Øvrige ressourcer
Scan QR-koderne, eller brug linkene.

Tobii Dynavox

Apple

tobiidynavox.com

apple.com/dk/accessibility

myTobiiDynavox

Tobii Dynavoxs
undervisningscenter
(kun på engelsk)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

TD Community

Supportside til TD Pilot

qrco.de/TDFB

qrco.de/PilotHelp

Brugervejledning til
TD Pilot

Dokumentation

qrco.de/PilotDocs

TD CoPilot > Indstillinger
> Hjælp

For teknisk support, bedes
du kontakte din lokale Tobii
Dynavox-repræsentant.
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