TD Pilot
med TD Snap
Kom i gang – veiledning
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1 Forhåndsmontert enhet
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-sokkel,
beskyttelsesdeksel, ConnectIT/
Rehadapt monteringsplate,
tilkoblingskabel USB-C til USB-C,
forhåndsinstallert batteri)

6 Dokument om sikkerhet
og samsvar

2 Tilkoblingskabel
Lightning – USB C

9 Garantidokumenter
10

iPad-eske (med iPad-lader)

3 Lader med kabel

11

Bæreveske

4 Skrutrekker
5 Kom i gang – veiledning

7 Justerbar brakett
8 Opplæringskort for
TD Snap Core First

La oss komme i gang
Denne veiledningen er designet for to personer: personen som skal bruke enheten til
å kommunisere med og en assistent som kan berøre skjermen og flytte på enheten.
Delene med håndikonet må fullføres av assistenten. Delene med øyeikonet bør fullføres
av personen som kommer til å bruke enheten med øyestyring. Når dere har fullført
trinnene i denne veiledningen vil brukeren kunne bruke øyestyring til kommunisere i
TD Snap-appen.
Assistent

Bruker

Strøm på
1 Koble ladekabelen til ladeporten på siden
av TD Pilot-sokkelen, og koble deretter
strømkabelen til en stikkontakt.
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2 Trykk på strømknappen på baksiden av
TD Pilot for å slå den på.
3 Trykk på strømknappen på iPad-en for å
slå den på.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å
sette opp iPad-en.
Når du har fullført oppsettet av iPad-en, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.

Oppsett av TD Snap
1 Velg TD Snap-appen.

2 Følg instruksjonene for å sette opp din TD Snap-bruker. Husk å velge øyestyring som
tilgangsmåte.

Stativ og plasserin
Forbered brukeren på å begynne å bruke øyestyring ved å plassere dem komfortabelt.
Sørg for at de har på seg brillene sine, hvis de bruker briller, og sjekk at glassene er rene.

Plasser TD Pilot på monteringssystemet eller en stabil flate foran brukeren i, eller rett
nedenfor brukerens øyehøyde. Hvis hodet deres er lent mot venstre eller høyre, vipp TD
Pilot for å matche. Det er viktig at vinkelen på skjermoverflaten stemmer med vinkelen
på brukerens ansikt. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere enn bordplaten
når de sitter ved et bord eller en pult.

Det er mulig du må justere enhetens posisjon i løpet av kalibreringstrinnene på neste
side. Juster alltid enhetens posisjon for å passe til brukeren, ikke motsatt.

Merk: Et monteringssystem er den beste
løsningen for presis posisjonering av
enheten, som også er lett å justere i løpet
av dagen. Det finnes flere tilgjengelige
monteringsalternativer, inkludert
gulv-, bord- og rullestolstativer. Gå til
TobiiDynavox.com eller kontakt din
lokale Tobii Dynavox-partner.

Kalibrer
1 Trykk på CoPilot-appen.

2 Følg instruksjonene på skjermen i CoPilot for å kalibrere øyestyringsenheten til
brukerens øyne.
3 Når brukeren er ferdig med å kalibrere, sveip opp fra bunnen av skjermen for å
komme tilbake til hjemskjermen.

Klar!
TD Pilot er nå klar til bruk. Start TD Snap for å begynne å kommunisere.

Merk: Hvis du vil bruke andre apper enn TD Snap, se avsnittet
om AssistiveTouch i brukerveiledningen for TD Pilot. Du finner
brukerveiledningen for TD Pilot i TD CoPilot > Innstillinger > Hjelp >
Brukerveiledning.

Fortsett til opplæringskortene for TD Snap
Fortsett oppsettsreisen med opplæringskortene for TD Snap Core First, som kom i
esken sammen med TD Pilot.
Opplæringskortene guider deg gjennom funksjonene i TD Snap, grunnleggende
redigering, sikkerhetskopiering av data og noen aktiviteter som hjelper deg med å
integrere TD Snap i hverdagen din.
Tips: Tilpass øyestyringsinnstillingene for TD Snap i TD Snap > Rediger >
Bruker > Tilgangsmåte.

Flere ressurser
Skann Qr-kodene eller bruk lenkene.
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