TD Pilot
med TD Talk
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

7 Justerbar brakett
8 Opplæringskort for TD Talk og
AssistiveTouch
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iPad-eske
(med iPad-lader)
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Bæreveske

3 Lader med kabel
4 Skrutrekker
5 Kom i gang – veiledning

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 å kommunisere i
TD Talk-appen.
Assistent

Bruker

Strøm på
1 Koble strømkabelen til ladeporten på siden av TD Pilot-sokkelen, og sett deretter
strømkabelen i en stikkontakt.
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.
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Når du har fullført oppsettet av iPad-en, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.

Oppsett av øyestyringstilgang
Konfigurer skjermen for blikknøyaktighet
1 Trykk på Innstillinger.

2 På venstre side, trykk på kategorien Hjem-skjerm og dock.
3 På høyre side, velg Bruk store appsymboler for å gjøre ikonene større.
4 På venstre side, trykk på kategorien Skjerm og lysstyrke.
5 På høyre side, trykk på Mørkt.
6 På høyre side, skroll ned og trykk på Tekststørrelse.
7 Flytt glidebryteren for tekststørrelse helt til høyre.
Merk: Dette gjør teksten større i alle kompatible apper.
8 Trykk på Skjerm og lysstyrke på venstre side for å komme tilbake til innstillingene
for skjerm og lysstyrke.
9 På høyre side, skroll ned og trykk på Visning.
Merk: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på iPad-er som er mindre enn
11 tommer.
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Velg Zoomet, og trykk deretter på Bruk.
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Trykk på Bruk zoomet i popupen. Skjermen vil tilbakestilles i et øyeblikk.
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Velg Avbryt for å lukke Bruk zoomet-popupen.
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Du må nå gjøre en full omstart av iPad-en for å ta i bruk zoom-innstillingene. Trykk
på Generelt til venstre, og skroll deretter ned på høyre side og trykk på Slå av. Når
iPad-en er slått av, trykk på strømknappen for å slå den på igjen.

Hva har AssistiveTouch med øyestyring å gjøre?
AssistiveTouch er designet for alle personer som har vanskeligheter med
å berøre skjermen. AssistiveTouch-menyen gjør at du kan gjennomføre
«berøringsfunksjoner», slik som å trykke og skrolle, ved hjelp av øyestyring. Den
har også snarveier til ting som hjemskjermen og App Switcher, som man vanligvis
finner ved hjelp av berøringsbevegelser, tilgjengelig med øyestyring.

Oppsett av AssistiveTouch
1 Trykk på Innstillinger.

2 På venstre side, trykk på Tilgjengelighet.
3 På høyre side, trykk på Berøring.
4 Trykk på AssistiveTouch, og slå den på.

■ Øyestyring er nå aktivert. Du vil se pekeren som viser plasseringen av blikket ditt.
AssistiveTouch-menyknappen vises også på skjermen.

Merk: Hvis du blir bedt om å tilpasse øverste menynivå, trykk Avbryt.
5 Dra AssistiveTouch-menyknappen til øverste tredjedel av skjermen på høyre side.
Tilpass AssistiveTouch-menyen
1 På høyre side, velg Tilpass øverste menynivå.
2 Trykk på + for å endre antallet ikoner til 8.
3 Trykk på Varslingssenter.
4 Bla til bunnen av listen, og trykk på Sett dvel
på pause / fortsett dvel. Trykk utenfor
listen for å lukke den.
5 Trykk på Bevegelser-knappen.
6 Bla til og trykk på Flytt meny. Trykk hvor som
helst utenfor listen for å lukke den.
7 Fortsett å redigere menyikonene frem til
menyen din er lik som den som vises til høyre.
8 På venstre side, velg Tilgjengelighet.
9 På høyre side, velg Berøring.
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På høyre side, velg AssistiveTouch.

Konfigurer dvelekontroll
1 På høyre side, bla til bunnen av AssistiveTouch-menyen. Slå på Dvelekontroll.
Merk: Hvis du bes om å tilpasse øverste menynivå for AssistiveTouch,
trykk Nei.
2 Trykk på minustegnet (–) ved siden av sekunder for å endre dveletiden til 1,5
sekunder.
Tips: Denne innstillingen for dveletid er for å få deg i gang. Du kan endre
dveletiden igjen senere ved behov.

Vekke og låse opp iPad-en
IPad-en vekkes automatisk når øyestyringsenheten oppdager brukerens øyne. Lås opp
iPad-en ved å velge AssistiveTouch-knappen, og deretter Hjem.
Prøv det nå:
1 Trykk på den øverste knappen for å låse iPad-en.
2 Se på skjermen i noen sekunder. Ipad-en vekkes og
viser låst skjerm.
3 Trykk, eller bruk øynene til å velge AssistiveTouchmenyknappen, og velg deretter Hjem.

IPad-en er nå låst opp.
Tips: Hvis du er interessert i ekstra sikkerhet på enheten din, anbefaler vi
bruk av Face ID. Face ID gjør at du kan låse opp enheten din uten å måtte
angi en kode hver gang. Sett opp Face ID i iPad OS-innstillinger > Face ID
og kode.

Oppsett av TD Talk
1 Trykk på TD Talk-appen.

2 Sveip opp fra bokstaven T på TD Talk-tastaturet for å åpne menyen utenfor skjermen.
3 Trykk på Mer-knappen.

4 Trykk på Innstillinger.

5 Angi grensesnittspråket for TD Talk:

■ Trykk på høyre pil for å navigere til Generelle innstillinger.
■ I Generelle innstillinger trykker du på Åpne.
■ Velg språket du ønsker.
■ Velg Tilbake for å gå tilbake til Innstillinger.
6 Velg dine stemmer:

■ I stemmepanelet trykker du på Åpne.
■ Øverst på skjermen velger du språket du ønsker å
tildele en stemme til.

■ Velg en stemme.
■ Velg X for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

Merk: Stemmene
øverst på listen
er lastet ned og klare til
bruk. Stemmene nederst
på listen er tilgjengelige
for nedlasting.

Valgfritt: Legg til flere tastaturspråk.
1 Gå til Meny utenfor skjermen > Mer >
Innstillinger > Tastatur > Legg til / endre.
2 Velg et språk fra Installert-fanen, eller gå til Last
ned-fanen for å finne andre språk.
3 Velg Tilbake for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
4 Åpne Stemmeinnstillinger, velg det nye språket,
og velg deretter en stemme for språket.

Tips: Når du
bruker TD Talk,
kan du raskt bytte språk
ved å velge globusen i
nedre venstre hjørne av
tastaturet.

Stativ og plassering
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.

Kalibrering
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.
De gjenværende trinnene bør gjennomføres av brukeren av TD Pilot-enheten
ved hjelp av øyestyring. Du, som assistent, kan lese instruksjonene høyt. Les i
en hastighet som gir brukeren tilstrekkelig tid til å gjøre valgene med øynene
sine.

Prøv den
TD Pilot er nå klar til bruk! Bruk øynene dine til å fullføre opplæringen nedenfor.
Åpne TD Talk.
Bruk øynene dine til å velge TD Talk-appen.

Merk: Hvis du har problemer med å velge med øynene nå, kan assistenten
din trykke på skjermen for deg frem til du kommer deg inn i TD Talk.
Øyestyring er en ferdighet, så øv deg i TD Talk for å bli kjent med den.
Skriv og snakk
Bruk øyestyring til å si noen ord og fraser i TD Talk.

■ Presenter deg selv.
■ Kommenter noe om været.
■ Bruk tastaturet til å si alderen din eller telefonnummeret ditt.

Fortsett til opplæringskortene for TD Talk
Fortsett oppsettsreisen med opplæringskortene for TD Talk, som kom i esken sammen
med TD Pilot.
Opplæringene og feilsøkingsforslagene i opplæringskortene kan hjelpe deg med å
forbedre øyestyringsopplevelsen, og til å bruke TD Talk til å kommunisere raskere og mer
effektivt. Du vil også lære mer om å bruke AssistiveTouch for å få tilgang til andre apper
på iPad-en din ved hjelp av øyestyring.

Flere ressurser
Skann QR-kodene eller bruk lenkene.
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