
TD Pilot 
met TD Snap
Introductiehandleiding

Begin hier
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Voorgemonteerd apparaat  
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-basis, 
beschermhoes, ConnectIT/
Rehadapt-montageplaat, 
verbindingskabel USB-C naar 
USB-C, vooraf geïnstalleerde accu)

Aansluitkabel  
Lightning - USB-C 

Oplader met kabel 

Schroevendraaier

Introductiehandleiding 

Document over veiligheid en 
conformiteit

Verstelbare beugel

TD Snap Core First 
Trainingskaarten 

Garantiedocumenten 

iPad Box (met iPad-oplader) 
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Laten we beginnen

Deze introductiehandleiding is ontworpen voor twee mensen: de persoon die het 
apparaat zal gebruiken om mee te communiceren en een helper die het scherm kan 
aanraken en het apparaat kan verplaatsen. De onderdelen met het hand-icoon moeten 
samen met een helper worden uitgevoerd. De secties met  het oog-icoon moeten 
worden gevolgd door de persoon die het apparaat bedient met behulp van oogbesturing. 
Wanneer de stappen in deze handleiding uitgevoerd zijn zal de gebruiker in staat zijn om 
oogbesturing te gebruiken om in de TD Snap app te communiceren.

Aan

Sluit de oplaadkabel aan op de 
oplaadpoort aan de zijkant van de TD Pilot 
basis en steek vervolgens het netsnoer in 
een stopcontact.

Druk op de aan/uit-knop op de achterkant 
van de TD Pilot om hem aan te zetten.

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

Volg de aanwijzingen op het scherm om 
de iPad in te stellen.

Instellen TD Snap

Selecteer de TD Snap app.

Volg de aanwijzingen om als TD Snap gebruiker te starten. Denk eraan om 
oogbesturing te kiezen als selectiemethode.
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Als je klaar bent met de instellingen van de iPad, wordt het startscherm met de 
app-pictogrammen zichtbaar.

Helper Gebruiker



Montage en plaatsing

Bereid de gebruiker voor op het gebruik van oogbesturingf door hem of haar 
comfortabel te laten zitten. Als er een bril wordt gedragen, zorg er dan voor dat de glazen 
schoon zijn. 

Plaats de TD Pilot op het montagesysteem of op een stabiel oppervlak voor de 
gebruiker, op of iets onder op of iets onder ooghoogte. Als het hoofd iets scheef wordt 
gehouden naar links of rechts, bevestig dan de TD Pilot overeenkomstig. Het is 
belangrijk dat de hoek van het schermoppervlak overeenkomt met de hoek van het 
gezicht van de gebruiker. De meeste gebruikers zullen, wanneer ze aan een tafel of 
bureau zitten, de TD Pilot hoger moeten hebben dan de oppervlakte van de tafel. 

Het kan nodig zijn de positie van het apparaat te verfijnen tijdens de kalibratiestappen 
op de volgende pagina. Pas altijd de positie van het apparaat zodanig aan dat het aan de 
behoeften van de gebruiker voldoet, en niet andersom. 

Opmerking: Een montagesysteem is de 
beste optie voor een precieze plaatsing 
van de TD Pilot dat in de loop van de dag 
gemakkelijk kan worden aangepast. Er zijn 
verschillende bevestigingsmogelijkheden 
beschikbaar, waaronder vloer-, tafel, en 
rolstoelbevestigingen. Bezoek TobiiDynavox.
com of neem contact op met de lokale Tobii 
Dynavox partner.

http://TobiiDynavox.com
http://TobiiDynavox.com


Kalibreren

Tik op de CoPilot app. 

Volg de instructies op het scherm in CoPilot om de oogbesturing te kalibreren voor 
de ogen van de gebruiker.

Wanneer de gebruiker klaar is met kalibreren, veeg dan omhoog van de onderkant 
van het scherm om terug te keren naar het startscherm.

Klaar!

De TD Pilot is nu klaar om te kunnen gebruiken! Open TD Snap om te beginnen 
met communiceren.

Doorgaan naar de TD Snap Trainingskaarten

Ga verder met het instellen met de TD Snap Core First Trainingskaarten die in de doos 
met je TD Pilot zitten. 

De trainingskaarten leiden je door de functies van TD Snap, basisbewerkingen, back-ups 
van je gegevens en enkele activiteiten om je te helpen TD Snap in je dagelijks leven te 
integreren. 
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Opmerking: Als je andere apps wilt gebruiken dan TD Snap, zie dan 
de TD Pilot Gebruikershandleiding over AssistiveTouch. Vind de TD 
Pilot Gebruikershandleiding in TD CoPilot > Instellingen > Hulp > 
Gebruikershandleiding.

Tip: Pas uw TD Snap oogbesturingsinstellingen aan in TD Snap > 
Bewerken > Gebruiker > Selectiemethode.
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Aanvullende bronnen

TD Pilot 
Ondersteuningscentrum

qrco.de/PilotHelp

TD Gemeenschap

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox-
leercentrum  
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

Apple

apple.com/nl/accessibility

Scan de Qr-codes of gebruik de links.

Documentatie

TD CoPilot > Instellingen 
> Hulp

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

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

TD Pilot 
Gebruikershandleiding

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/PilotHelp
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://tobiidynavox.com
http://apple.com/nl/accessibility
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

