TD Pilot
met TD Talk
Introductiehandleiding
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5 Introductiehandleiding

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 Talk app te communiceren.
Helper

Gebruiker

Strøm på
1 Sluit de stroomkabel aan op de oplaadpoort aan de zijkant van de TD Pilot basis en
steek het netsnoer in een stopcontact.
2 Druk op de aan/uit-knop op de achterkant van de TD Pilot om hem aan te zetten.
3 Druk op de aan/uit-knop op de iPad om hem aan te zetten.
4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de iPad in te stellen.
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Als je klaar bent met de instellingen van de iPad, wordt het startscherm met de
app-pictogrammen zichtbaar.

Instellen bediening met oogbesturing
Configureer het beeldscherm voor de beste nauwkeurigheid.
1 Tik op Instellingen.

2 Tik aan de linkerkant op de Beginscherm & Dock categorie.
3 Selecteer aan de rechterkant Gebruik grote appsymbolen om de iconen groter
te maken.
4 Tik aan de linkerkant op de Scherm en helderheid categorie.
5 Tip aan de rechterkant op Donker.
6 Scroll naar beneden en aan op de rechterkant op Tekstgrootte.
7 Schuif de schuifregelaar Tekstgrootte helemaal naar rechts.
Opmerking: Dit vergroot de tekstgrootte in alle compatibele toepassingen.
8 Tik op Scherm en helderheid aan de linkerkant om terug te keren naar de scherm
en helderheid instellingen.
9 Scroll omlaag en tik aan de rechterkant op Beeld.
Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar op iPads die kleiner zijn dan
11 inch.
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Selecteer Ingezoomd, dan tik op Instellen.
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In the pop-up, tik op Gebruik Ingezoomd. Het scherm zal kort resetten.
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Selecteer Annuleren om de Gebruik Ingezoomd pop-up te sluiten.
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Je moet nu je iPad volledig herstarten om de Zoom-instellingen toe te passen. Tik
op algemeen aan de linkerkant, dan aan de rechterkant veeg omlaag en tik op
Afsluiten. Als de iPad is uitgeschakeld, druk je op de aan/uit-knop om hem weer in
te schakelen.
Wat heeft AssistiveTouch te maken met oogbesturing?
AssistiveTouch is ontworpen voor mensen die moeite hebben om het
scherm aan te raken. Het AssistiveTouch.menu staat je toe om “aanraak” functies
uit te voeren, zoals tikken en scrollen, met behulp van oogbesturing. Het biedt ook
met het oog toegankelijke snelkoppelingen naar zaken als het Startscherm en de
app-schakelaar, die normaal gesproken met gebaren worden geopend.

AssistiveTouch instellen
1 Tik op Instellingen.

2 Tik aan de linkerkant op Toegankelijkheid.
3 Tik aan de rechterkant op Aanraken.
4 Tik op AssistiveTouch, en zet het aan.

■ Oogbesturing is nu ingeschakeld. De aanwijzer wordt zichtbaar die de locatie van
de blik toont. De menuknop AssistiveTouch verschijnt ook op het scherm.

Opmerking: Als er wordt gevraagd om het Hoofdmenu aan te passen, tik
dan op Annuleren.
5 Sleep de menuknop AssistiveTouch naar de bovenste 33% van het scherm op de
rechterkant.
Het menu AssistiveTouch aanpassen
1 Selecteer aan de rechterkant Pas hoogste menu aan.
2 Tik op + om het aantal iconen te veranderen in 8.
3 Tik op Berichten-centrum.
4 Veeg het naar de onderkant van de lijst en tik op + scroll naar beneden en selecteer
Pauzeer/hervat ‘houd stil’. Tik op buiten de lijst om het te sluiten.
5 Tik op de Gebaren knop.
6 Veeg naar en vervolgens tik op het Verplaats
meny. Tik waar dan ook buiten het menu om
het te sluiten.
7 Ga door met het bewerken van de menuiconen totdat je menu overeenkomst met het
menu dat rechts getoond wordt.
8 Selecteer aan de linkerkant
Toegankelijkheid.
9 Selecteer aan de rechterkant Aanraking.
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Selecteer aan de rechterkant
AssistiveTouch.

Dwell-beheer configureren
1 Veeg aan de rechterkant naar de onderkant van het menu AssistiveTouch. Zet
Stilhoudbediening (dwell tijd) aan.
Opmerking: Als je wordt gevraagd om het Hoofdmenu aan te passen van
AssistiveTouch, tik dan op Annuleren.
2 Tik op het minteken (–) rechts naast Seconden om de dwelltijd te veranderen naar
1,5 seconde.
Tip: Deze dwelltijd-instelling is bedoeld om te beginnen beginnen. De
stilhoudbediening (dwell tijd) kan op een later moment nog worden
aangepast.

Wekken en ontgrendelen van je iPad
De iPad wordt automatisch “wakker” wanneer de oogbesturing de ogen van de gebruiker
detecteert. Ontgrendel de iPad door de AssistiveTouch-knop te selecteren en vervolgens
Beginscherm.
Probeer het nu:
1 Druk op de bovenste knop om de iPad te
vergrendelen.
2 Kijk naar het scherm voor een paar seconden. De
iPad “wordt wakker” en toont het vergrendelscherm.
3 Tik of gebruik je ogen om de menuknop
AssistiveTouch te selecteren en vervolgens
Startscherm.

IPad-en er nå låst opp.
Tip: Als je extra beveiliging op je apparaat wilt, raden we je aan Face-ID
te gebruiken. Face-ID maakt het mogelijk om je apparaat te ontgrendelen
zonder elke keer een wachtwoord in te voeren. Stel Face-ID in onder
Instellingen iPad OS > Face-ID en wachtwoord.

Instellen TD Talk
1 Tik op de TD Talk app.

2 Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk toetsenbord om het menu buiten het
scherm te openen.
3 Tik op de Meer-knop.

4 Tik op Instellingen.

5 Stel de TD Talk interfacetaal in:
■ Tik op het pijltje naar rechts om te navigeren naar de Algemene instellingen.
■ Tik op Algemene Instellingen op Openen.
■ Selecteer de taal van je keuze.
■ Selecteer Terug om terug te gaan naar Instellingen.

6 Kies je stemmen:
■ Tik op Stem op Openen.
■ Selecteer boven in het scherm de taal waarvoor je
een stem wilt toewijzen.
■ Selecteer een stem.
■ Selecteer X om TD Talk Instellingen te verlaten.

Opmerking:
Stemmen aan
de bovenkant van de
lijst zijn gedownload en
klaar om te gebruiken.
Stemmen aan de
bovenkant van de lijst
zijn beschikbaar voor
download.

Optioneel: Toevoegen aanvullende
toetsenbordtalen.
1 Ga naar offscreenmenu > Meer > Instellingen >
Toetsenbord > aanpassen.
2 Selecteer een taal op het tabblad Geïnstalleerd of
ga naar het tabblad Downloaden om andere talen
te vinden.
3 Selecteer Terug om terug te gaan naar TD Talk
Instellingen.
4 Open the Steminstellingen, selecteer de nieuwe
taal, kies dan een stem voor de taal.

Tip: Als je TD
Talk gebruikt,
kun je snel van taal
wisselen door de
wereldbol linksonder
op het toetsenbord te
selecteren.

Montage en plaatsing
Bereid de gebruiker voor op het gebruik van oogbesturing 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 zijn ooghoogte. Als het hoofd iets scheef wordt gehouden
naar links of rechts, bevestig dan de TD Pilot overeenkomstig. Als hun hoofd naar links
of rechts is gekanteld, kantel dan de TD Pilot om het te matchen. De meeste gebruikers
zullen, wanneer ze aan een tafel of bureau zitten, de TD Pilot hoger moeten hebben dan
het 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.

Kalibreren
1 Tik op de CoPilot app.

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

3 Wanneer de gebruiker klaar is met kalibreren, veeg dan omhoog van de onderkant
van het scherm om terug te keren naar het startscherm.
De resterende stappen moeten worden uitgevoerd door de gebruiker van
het TD Pilot apparaat die oogbesturing gebruikt. Als zijn helper lees je de
instructies hardop voor. Lees in een tempo dat de gebruiker van het apparaat
voldoende tijd geeft om de selecties met hun ogen te maken.

Probeer het
Je TD Pilot is nu klaar om te kunnen gebruiken! Gebruik uw ogen om de handleiding
hieronder te volgen.
Open TD Talk
Gebruik uw ogen om de TD Talk app te selecteren.

Opmerking: Als u nu nog moeite hebt om met uw ogen te selecteren, kan je
assistent voor jou op het scherm tikken tot je in TD Talk komt. Oogbesturing
is een vaardigheid, dus oefen in TD Talk om er aan te wennen.

Stel samen en Spreek
Gebruik oogbesturing om een paar woorden en zinnen te zeggen in TD Talk.

■ Stel jezelf voor.
■ Zeg wat over het weer.
■ Gebruik het numerieke toetsenbord om je leeftijd of telefoonnummer te vertellen.

Doorgaan naar de TD Talk Trainingskaarten
Ga verder met het instellen met de TD Talk Trainingskaarten die in de doos met u TD
Pilot zitten.
De handleidingen en suggesties voor het oplossen van problemen in de TD Talk
Trainingskaarten kunnen u helpen uw ervaring met oogbesturing te verbeteren en TD
Talk te gebruiken om sneller en effectiever te communiceren. U zult ook meer leren over
het gebruik van AssistiveTouch om andere apps op uw iPad te openen met behulp van
oogbesturing.

Aanvullende bronnen
Scan de Qr-codes of gebruik de links:

Tobii Dynavox

Apple

tobiidynavox.com

apple.com/nl/accessibility

myTobiiDynavox

Tobii
Dynavoxleercentrum
(alleen in het Engels)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

TD Gemeenschap
qrco.de/TDFB

TD Pilot
Gebruikershandleiding
qrco.de/PilotDocs

TD Pilot
Ondersteuningscentrum
qrco.de/PilotHelp

Documentatie
TD CoPilot > Instellingen
> Hulp

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