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1 Förmonterad enhet
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-bas,
skyddande skal, ConnectIT-/
Rehadapt-monteringsplatta,
anslutningskabel USB-C till USB-C,
förinstallerat batteri)

6 Dokument om säkerhet och
överensstämmelse

2 Anslutningskabel
Lightning – USB C

9 Garantidokument

7 Justerbart fäste
8 Utbildningskort för TD Talk och
AssistiveTouch
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iPad-låda
(innehållande iPad-laddare)
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Bärväska

3 Laddare med sladd
4 Skruvmejsel
5 Startguide

Kom igång
Denna startguide är utformad för två personer: den person som kommer att använda
enheten för att kommunicera och en hjälpare som kan vidröra skärmen och flytta
enheten. Avsnitten med en handsymbol måste utföras av hjälparen. Avsnitten med
en ögonsymbol ska utföras av den person som kommer att använda enheten med
ögonstyrning. När stegen i guiden är utförda kan personen använda ögonstyrning för att
kommunicera i appen TD Talk.
Hjälpare

Användare

Strömknapp
1 Anslut laddningskabeln till laddningsporten på sidan av TD Pilot-basen och sätt
sedan nätkontakten i ett vägguttag.
2 Tryck på strömknappen på baksidan av TD Pilot för att starta den.
3 Tryck på strömknappen på iPaden för att starta den.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera iPaden.
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När konfigureringen av iPaden är klar visas hemskärmen med dina app-ikoner.

Konfigurera åtkomst med ögonstyrning
Konfigurera skärmen för ögonstyrningens noggrannhet
1 Tryck på Inställningar.

2 På vänster sida trycker du på kategorin Hemskärm och docka.
3 På höger sida väljer du Använd stora appsymboler för att göra symbolerna större.
4 På vänster sida trycker du på kategorin Visning och ljusstyrka.
5 På höger sida väljer du Mörkt.
6 På höger sida bläddrar du ner och trycker på Textstorlek.
7 Flytta reglaget för textstorlek hela vägen till höger.
Obs: Detta ökar textstorleken i alla kompatibla program.
8 Tryck på Visning och ljusstyrka på vänster sida för att återgå till inställningarna för
visning och ljusstyrka.
9 På höger sida bläddrar du ner och trycker på Visa.
Obs: Denna inställning är inte tillgänglig på iPads som är mindre än 11 tum.
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Välj Zoomad och tryck sedan på Ställ in.
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I popup-fönstret trycker du på Använd zoomad. Skärmen kommer att återställas ett
kort ögonblick.
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Välj Avbryt för att stänga popup-fönstret Använd zoomad.
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Nu måste iPaden startas om helt för att zoominställningarna ska tillämpas. Tryck på
Allmänt till vänster och svep sedan neråt på höger sida och tryck på Stäng av. När
iPaden har stängts av trycker du på strömknappen för att starta den igen.
Vad har AssistiveTouch att göra med ögonstyrning?
AssistiveTouch är utvecklad för personer som har svårt att peka på
skärmen. Menyn AssistiveTouch låter dig använda pekfunktioner, som att
trycka och skrolla, med ögonstyrning. Den tillhandahåller också genvägar
som är tillgängliga via ögonstyrning såsom hemskärmen och appväxlare,
vilka normalt nås genom gester.

Konfigurera AssistiveTouch
1 Tryck på Inställningar.

2 På vänster sida trycker du på Tillgänglighet.
3 På höger sida trycker du på Pekstyrning.
4 Tryck på AssistiveTouch och starta den.

■ Nu är ögonstyrning aktiverad. Du kommer att se pekaren som visar var på skärmen
din ögonstyrning finns. Menyknappen för AssistiveTouch visas också på skärmen.

Obs: Om du uppmanas att anpassa toppnivåmenyn trycker du på Avbryt.
5 Dra menyknappen för AssistiveTouch till skärmens högra övre tredjedel.
Anpassa menyn för AssistiveTouch
1 På höger sida väljer du Anpassa toppnivåmeny.
2 Tryck på + för att ändra antalet ikoner till 8.
3 Tryck på Meddelandecenter.
4 Svep till listans slut och tryck på Växla
mellan Pausa/återuppta fokus. Tryck
utanför listan för att stänga den.
5 Tryck på knappen Gester.
6 Svep upp och tryck sedan på Flytta meny.
Tryck var som helst utanför menyn för att
stänga den.
7 Fortsätt att redigera menyikonerna tills
menyn matchar den till höger.
8 På vänster sida väljer du Tillgänglighet.
9 På höger sida väljer du Pekstyrning.
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På höger sida väljer du AssistiveTouch.

Konfigurera fokuskontroll
1 På höger sida sveper du ner till slutet av AssistiveTouch-menyn. Aktivera
Fokuskontroll.
Obs: Om du uppmanas att anpassa toppnivåmenyn för AssistiveTouch
trycker du på Nej.
2 Tryck på minustecknet (–) intill Sekunder för att ändra fokuseringstiden till 1,5
sekunder.
Tips: Denna inställning för fokuseringstid är för att komma igång. Du kan
ändra fokuseringstiden senare så att den passar dina behov.

Väcka och låsa upp din iPad
iPaden vaknar automatiskt när ögonstyrningen upptäcker användarens ögon. Lås upp
din iPad genom att välja knappen AssistiveTouch och sedan Hem.
Prova nu:
1 Tryck på den översta knappen för att låsa din iPad.
2 Titta på skärmen i några ögonblick. Din iPad vaknar
och visar låsskärmen.
3 Tryck eller använd din blick för att välja knappen
AssistiveTouch-meny och välj sedan Hem.

Nu är din iPad upplåst.
Tips: Om du vill ha extra säkerhet på din enhet rekommenderar vi att du
använder Face ID. Med Face ID kan du låsa upp enheten utan att behöva
ange en lösenkod varje gång. Konfigurera Face ID i iPad OS Inställningar >
Face ID och lösenkod.

Konfigurera TD Talk
1 Tryck på appen TD Talk.

2 Svep upp från bokstaven T på TD Talk-tangentbordet för att öppna menyn utanför
skärmen.
3 Tryck på knappen Mer.

4 Tryck på Inställningar.

5 Ställ in gränssnittsspråk för TD Talk:
■ Tryck på högerpilen för att gå till Allmänna inställningar.
■ Tryck på Öppna i Allmänna inställningar.
■ Välj önskat språk.
■ Tryck på Tillbaka för att återgå till Inställningar.

6 Välja röster:
■ Tryck på Öppna på röstpanelen.
■ Överst på skärmen väljer du det språk du vill
tilldela en röst.
■ Välj en röst.
■ Tryck på X för att avsluta TD Talk-inställningar.

Obs: Röster
överst i listan är
nedladdade och klara att
använda. Röster längst
ner i listan är tillgängliga
att ladda ned.

Valfritt: Lägg till ytterligare tangentbordsspråk.
1 Gå till Menyn utanför Skärmen > Mer >
Inställningar > Tangentbord > Lägg till/ändra.
2 Välj ett språk från fliken Installerade eller gå till
fliken Ladda ned för att hitta andra språk.
3 Tryck på Tillbaka för att återgå till TD
Talk-inställningar.
4 Öppna Röstinställningar, välj det
nya språket och välj sedan en röst för
det språket.

Tips: När du
använder TD
Talk kan du snabbt
byta språk genom
att välja jordgloben i
tangentbordets nedre
vänstra hörn.

Montera och positionera
Förbered användaren för att använda ögonstyrning genom att se till att personen är
bekvämt placerad. Om personen använder glasögon ska hen ha dem på sig och linserna
ska vara rena.

Placera TD-pilot på monteringssystemet eller en plan yta i, eller strax nedanför,
ögonhöjd. Om användarens huvud lutar åt vänster eller höger ska TD Pilot lutas lika
mycket. Det är viktigt att skärmens vinkel överensstämmer med vinkeln på användarens
ansikte. De flesta användare som sitter vid ett skrivbord eller bord behöver ha TD Pilot
placerad högre än bordsytan.

Enhetens placering kan behöva finjusteras under kalibreringsstegen på nästa sida.
Justera alltid enheten så att det passar användaren, inte tvärtom.

Obs: Ett monteringssystem är det bästa
alternativet för en bra placering som är
enkel att justera under dagen. Det finns flera
tillgängliga monteringsalternativ, inklusive
golvstativ, bordsstativ och rullstolsfäste.
Besök TobiiDynavox.com eller kontakta din
lokala Tobii Dynavox-partner.

Kalibrera
1 Tryck på appen CoPilot.

2 Följ anvisningarna på skärmen i CoPilot för att kalibrera ögonstyrningen efter
användarens ögon.

3 När kalibreringen är klar sveper du uppåt från nedre delen av skärmen för att återgå
till hemskärmen.
Resterande steg ska utföras av användaren av TD Pilot-enheten med
ögonstyrning. Som hjälpare läser du instruktionerna högt. Läs i en hastighet
som ger enhetsanvändaren tillräcklig tid att göra sina val med blicken.

Prova den
Din TD pilot är nu klar att användas! Använd dina ögon för att utföra instruktionerna
nedan.
Öppna TD Talk
Använd din blick för att öppna appen TD Talk.

Obs: Om du har svårt att välja på skärmen vid den här tidpunkten kan din
hjälpare trycka på skärmen åt dig tills du kommer in i TD Talk. Ögonstyrning
är en inlärd förmåga, så öva i TD Talk för att bekanta dig med den.

Skriva och läsa upp
Använd ögonstyrning för att säga några ord och fraser i TD Talk.

■ Presentera dig.
■ Kommentera vädret.
■ Använd siffertangentbordet för att säga din ålder och ditt telefonnummer.

Fortsätt till TD Talks utbildningskort
Fortsätt konfigureringen med hjälp av TD Talks utbildningskort som följde med i lådan till
din TD Pilot.
Instruktionerna och felsökningsförslagen på TD Talks utbildningskort kan hjälpa dig
att förbättra din ögonstyrning och använda TD Talk för att kommunicera snabbare och
effektivare. Du kommer också att lära dig mer om att använda TD Talk för att komma åt
andra appar på din iPad med ögonstyrning.

Ytterligare resurser
Skanna QR-koden eller använd länkarna.

Tobii Dynavox

Apple

se.tobiidynavox.com

qrco.de/
AppleAccessibilitySV

myTobiiDynavox

Tobii Dynavox
Learning Hub
(endast på engelska)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

TD Community

Supportsida för TD Pilot

qrco.de/TDFB

qrco.de/PilotHelpSV

Användarmanual
för TD Pilot

Dokumentation

qrco.de/PilotDocs

TD CoPilot >
Inställningar > Hjälp

Teknisk support i
Sverige
08 522 950 20
(välj 1 för support)
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