TD Talk og
AssistiveTouch
Opplæringskort

TD Talk-appen gjør at du kan ta del i
personlige samtaler.

AssistiveTouch gir deg tilgang til
andre apper.
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TD Talk – omvisning
TD Talk er designet for rask kommunikasjon ansikt til ansikt. Bruk denne
appen når du samhandler med andre.
1
2
5

4

3

6
8

9

7

10

1 Hurtigmeldinger
Forhåndsskrevne
meldinger som leses
opp umiddelbart når de
velges.

4 Snakk
Les opp teksten i
meldingsvinduet. Du
kan også pause og
gjenoppta opplesingen.

2 Flere hurtigmeldinger
Åpne hurtigmeldingersiden for å lese
opp eller redigere
hurtigmeldingene dine.

5 Tøm
Fjern all teksten i
meldingsvinduet.

3 Meldingsvindu
Vis og rediger teksten
du ønsker å si høyt her.

6 Fraseprediksjon
TD Talk lærer av det
du skriver, og bruker
den informasjonen
til å foreslå fraser.
Prediksjonen er basert
på hyppighet, og gjør
kommunikasjonen
raskere og mer
personlig.

7 Slett ord
Slett ordet til venstre for
markøren.
8 Ordprediksjon
Foreslår ord automatisk,
basert på det du har
skrevet så langt.
9 Backspace
Slett tegnet til venstre
for markøren.
10

Endre språk.
Bytt mellom språkene
du snakker.
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TD Talk – omvisning (forts.)

2

3

4

1

1 Meny utenfor
skjermen
Se nedenfor
øyestyringsenheten for
å få opp denne menyen
som inneholder Pause/
gjenoppta, Mer og
AssistiveTouch.

1

2 AssistiveTouch av/på
Slå på AssistiveTouch.
Bruk AssistiveTouch
for å få tilgang til
hjemskjermen og alle
andre apper.

3 Mer
Tilgang til
kontrollpanelet og
innstillinger.
4 Pause/gjenoppta
øyestyring
Trykk på knappen for
å midlertidig pause og
gjenoppta øyestyring.

TD Talk – kommunikasjonstips
Disse tipsene kan hjelpe deg med vellykket bruk av TD Talk.
Tips

Prøv det

Ta regelmessige pauser fra
øyestyringen.
Sett øyestyringsenheten på pause når
du ikke snakker, og gjenoppta når du er
klar til å snakke.

1 Se nedenfor øyestyringsenheten for
å åpne menyen utenfor skjermen.

Rediger meldinger direkte i
meldingsvinduet.
Korriger, fjern eller legg til ord hvor som
helst i meldingsvinduet ved bruk av
redigeringsmenyen.

1 Se på området i setningen
der du ønsker å redigere. En
understrek vises under ordet, og
redigeringsmenyen dukker opp.

2 Velg Pause. Øyestyringen settes på
pause.
3 Gjenta trinnene over for å gjenoppta
øyestyringen.

2 Du kan gjøre det følgende når et
ord er markert:
Erstatt ordet.
Velg ett av de foreslåtte ordene,
eller skriv bokstaver.
Slett ordet.
Velg backspace.
Flytt markøren.
Bruk høyre og venstre pil i
redigeringsmenyen, og skriv for å
sette inn tekst.
3 Velg X for å lukke
redigeringsmenyen.
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TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)
Tips

Prøv det

Bruk kun tegnsetting og store
bokstaver når det forbedrer
meldingen din.
Punktum og store bokstaver krever tid
og innsats å skrive. De utgjør ingen
forskjell i hvordan meldingen din leses
opp, med mindre punktumene deler opp
setninger i et avsnitt.

• Bruk ? eller ! for å få meldingene dine

Benytt deg av ordprediksjonen.
Ordprediksjon lærer av det du skriver,
og kan gjøre kommunikasjonen din
raskere.

til å høres ut som spørsmål eller utrop.

• Komma setter inn en pause i
setningen. Bruk komma for å
fremheve noe, eller for å justere
tempoet.

• Store bokstaver betyr noe rent visuelt
sett, men det endrer ikke hvordan et
ord uttales. TD Talk lager automatisk
stor bokstav på første bokstav i
setningen for deg. Ellers trenger du
ikke å tenke på store bokstaver, med
mindre noen skal lese meldingen din.
1 Når du begynner å skrive et ord, titt
på ordprediksjonsknappene for å se
om ordet du vil skrive er der.
2 Gjenta for hver 2.–3. bokstav.
3 Hvis du oppdager at du velger
mens du leser de foreslåtte ordene,
uten at det er med vilje, kan du øke
dveletiden for ordprediksjon i TD
Talk > Innstillinger > Tastatur.
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TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)
Tips

Prøv det

Skriv som du snakker.
Talespråk er annerledes enn den
formelle grammatikken i skriftspråket.
Bruk delvise setninger og uformell
grammatikk som gjenspeiler måten du
snakker på.

• «Vil du gå?»
• «Jeg kunne gjort det vet du men nei

Bruk fraseprediksjon.
Fraseprediksjon lærer seg hvordan du
setter sammen ord, og forutsier hva du
ønsker å si basert på bruksfrekvens.
Jo mer du snakker med TD Talk, desto
bedre blir fraseprediksjonen, slik at du
kan si det du vil raskere og med mindre
innsats.

1 Titt på meldingsvinduet etter
hvert ord for å se om TD Talk har
predikert en frase.

takk.»

• «Neste gang.»

2 Hvis den predikerte frasen er det du
vil si, fest blikket på det siste ordet i
prediksjonen for å godta.
3 Hvis den predikerte frasen ikke er
det du vil si, fortsett å skrive.
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TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)
Tips

Prøv det

Hurtigmeldinger er ofte det raskeste
kommunikasjonsalternativet.
Bruk disse redigerbare meldingene
for å uttrykke umiddelbare behov,
holde tritt med samtaler og forbedrede
hva du vil si på forhånd til hendelser
som legebesøk, presentasjoner og
familiesammenkomster.

1 Velg Flere hurtigmeldinger, og
deretter Rediger hurtigmeldinger.

Gi deg selv tid til å lære.
Øyestyring er en ferdighet. Å
kommunisere med TD Talk vil bli mer og
mer automatisk med tid og bruk.

1 Bli bedre på øyestyring ved å
justere innstillingene dine idet
ferdighetene dine utvikler seg.
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2 Velg hurtigmeldingen du vil redigere,
og skriv meldingen din med
tastaturet.
3 Velg Lagre, og gå tilbake til
hovedtastaturet ditt.

2 Bruk øvelsesideene i neste del for å
fokusere på individuelle ferdigheter.

TD Talk – øvelsesideer
1 Øv på å pause og gjenoppta øyestyring.
Se nedenfor øyestyringsenheten for å åpne menyen utenfor skjermen, og velg
deretter av/på-knappen for pause øyestyring. Gjenta de samme trinnene for å
gjenoppta øyestyringen. Prøv det flere ganger.
2 Øv på å skrive som du snakker.
Setningene nedenfor kan brukes
i formell skriftlig kommunikasjon.
Hvordan ville du sagt dem i uformell
samtale?

• La oss sette av litt tid i dag til å
snakke om økonomi.

• Jeg ønsker deg alt godt.
• Jeg håper du har hatt det bra de siste
månedene.

Tenk på fraser som du ofte bruker i
samtaler. Eksemplene nedenfor kan hjelpe
deg med å identifisere noen. Skriv dem inn
i TD Talk.
Utrop
Sykt! Så interessant. Seriøst?!
Fyllord eller -fraser
… liksom …, eh …, jeg mener, du vet, …
hvis det gir mening, … og så videre.
Regionale ord og fraser
Det er styggvarmt. Kjem dekk? Det var
løye.

3 Eksperimenter med tegnsetting og store bokstaver.
Skriv de følgende setningene, og lytt til forskjellene med og uten tegnsetting og store
bokstaver. Denne aktiviteten vil hjelpe deg med å legge merke til når det er verdt å
legge til tegnsetting og stor bokstav, og når du kan hoppe over det for å spare tid.
Alternativ 1

Alternativ 2

1

Jeg skal ha på meg skjorte, jeans
og jakke.

Jeg skal ha på meg skjorte jeans og
jakke.

2

Kan jeg få den

Kan jeg få den?

3

Der borte er Jane.

Der borte er jane.

4

Jøss! Det er helt utrolig!

Jøss, det er helt utrolig

5

Jeg liker det men han liker det ikke.

Jeg liker det, men, han liker det ikke.
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TD Talk – øvelsesideer (forts.)
4 Prøv å redigere ord i meldingsvinduet.
Skriv en setning der du legger til en feil med vilje (feilstaving, ett ord for mye eller ett
ord som mangler). Rediger feilen ved å se på ordet i meldingsvinduet.
5 Spar tid med ordprediksjon.
Skriv «Jeg må dra innom kaffebaren i morgen tidlig», uten å bruke ordprediksjon.
Skriv deretter den samme setningen igjen, med ordprediksjon. Sammenlign tiden og
innsatsen det krevde.
6 Prøv å bruke fraseprediksjon.
Skriv en av setningene nedenfor, og si dem deretter høyt fem ganger med TD Talk.
Dette gjør at setningen blir lagt til i ditt frasesett. Tøm meldingsvinduet, og begynn å
skrive den samme setningen igjen. Du vil se frasen foreslått. Se på det siste ordet i
den foreslåtte frasen for å velge den, og les den deretter opp.

• Jeg heter [ditt navn].
• Adressen min er [din adresse].
• [Persons navn] er min [relasjon].
• Jeg jobber (eller jobbet) hos [arbeidsgiver] som [stillingstittel].
• Jeg bruker denne maskinen for å kommunisere, og jeg forstår alt du sier.
7 Bruk og rediger hurtigmeldinger.
Finn hurtigmeldinger som du kan bruke
i følgende scenarioer:

• Når noen forteller en vits.
• Hvis noen spør om du likte en film
eller TV-serie.

• Når du trenger noe med én gang.
• Hvis noen begynner å snakke mens
du skriver en melding.

• Når du vil ha mer informasjon i løpet
av en interaksjon.
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Rediger en hurtigmelding basert på hva du
ville sagt i situasjonene nedenfor.

• Dele bekymringer med, eller stille
spørsmål til legen eller terapeuten din.

• Fortelle en venn eller et familiemedlem
om hva som har foregått i det siste.

• Gi instruksjoner til din assistent.

AssistiveTouch – bruk av apper
Når du er klar for å begi deg ut av TD Talk, bruker du AssistiveTouch for å
få tilgang til de andre appene på iPad-en din. Innstillingene og adferden
for øyestyring i AssistiveTouch er forskjellige fra de i TD Talk, så det er
mulig du må justere på innstillingene i iPad-ens operativsystem.
Omvisning
AssistiveTouch-knapp
Åpner AssistiveTouch-menyen.
AssistiveTouch-knappemenyen svever
oppå annet skjerminnhold, og kan flyttes
på ved behov.
AssistiveTouch-menyen
Navigasjonsverktøy tilgjengelig med øyestyring, som
gjør at du kan trykke, justere volumet, bytte mellom
apper og mer ved hjelp av øynene dine.

Merk: Ta en titt på kortene om justering av øyestyringen hvis du opplever
utfordringer med bruken av AssistiveTouch.
1 Bytt til AssistiveTouch fra TD Talk.
Du skal bruke AssistiveTouch til å navigere utenfor TD Talk. Den vil
slås av automatisk når du åpner TD Talk igjen.

• Fra TD Talk-tastaturet, se nedenfor øyestyringsenheten for å åpne
menyen utenfor skjermen, og velg deretter AssistiveTouch av/på.
Pekeren (grå sirkel) vil vises på skjermen og følge blikket ditt.

AssistiveTouch
av/på

• Se på AssistiveTouch-menyknappen frem til AssistiveTouch-menyen
åpnes.

• Se på Hjem i AssistiveTouch-menyen frem til hjemskjermen åpnes.

AssistiveTouchmenyen
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AssistiveTouch – bruk av apper (forts.)
2 Ta en pause når du trenger det.
Sett øyestyringsenheten på pause når du skal lese eller hvile, og gjenoppta
øyestyringen når du vil.
• Se på AssistiveTouch-menyknappen for å åpne AssistiveTouchmenyen.
• Se på Sett dvel på pause for å pause.
• Gjenta trinnene over for å gjenoppta øyestyringen.
Sett dvel på pause
3 Bruk iPad-en med øynene dine.
• Trykk og skroll er tilgjengelig i AssistiveTouch-menyen på øverste nivå. Andre
berøringsbevegelser, slik som hold og dra, langt trykk og dobbelttrykk finner du
under Tilpasset i AssistiveTouch-menyen.
• For å skrolle, velg AssistiveTouch-menyknappen, deretter Skroll og
skrolleretningen. Så plasserer du pekeren på det området av skjermen der du
ønsker å skrolle.
• AssistiveTouch går tilbake til trykk etter at du har utført en annen handling slik
som pause eller skroll. Du kan endre handlingen den går tilbake til, eller fjerne den
helt, iiPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > AssistiveTouch >
Tilbakefallshandling.
4 Flytt AssistiveTouch-knappen.
Du kan måtte flytte AssistiveTouch-knappen rundt på skjermen for at den ikke skal
være i veien. Velg Flytt meny i AssistiveTouch-menyen, og fest deretter blikket på
skjermen der du ønsker at AssistiveTouch-menyen skal være.
5 Velg passende apper.
Still deg selv disse spørsmålene når du vurderer hvilke apper du skal bruke med
øyestyring:
• Har du ferdighetene (f.eks. trykk, skroll, langt trykk) du trenger for å bruke appen?
• Hvis du ikke har de nødvendige ferdighetene, er appen fin til å øve og bygge
ferdigheter med?
• Er appen av høy interesse? Når du er motivert, er det mer sannsynlig at du vil jobbe
hardere og ikke gi deg i møte med apper som er vanskelige å navigere.
• Er det innstillinger i iPad OS eller TD CoPilot som kan bidra til å gjøre appen mer
tilgjengelig med øyestyring? Se kortene om justering av øyestyringen for mer
informasjon.
• Kan du konfigurere innstillingene i appen for å imøtekomme dine nåværende
ferdigheter? Dette kan inkludere å endre fra stående til liggende format, endre på
responstiden eller timeout-innstillinger i spill, erstatte komplekse handlinger (velg
og dra) med enklere handlinger (velg) eller visning av færre valg på skjermen.
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AssistiveTouch – øvelsesideer
Øvelsesidé
Slå på AssistiveTouch fra TD Talk.
Øv på å navigere mellom
TD Talk og hjemskjermen
ved hjelp av AssistiveTouch.

Prøv det
1 I TD Talk, se nedenfor
øyestyringsenheten for å åpne
menyen utenfor skjermen.
2 Velg AssistiveTouch.
3 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
og velg deretter Hjem.

Ta en pause ved hjelp av Pause/
fortsett dvel.
Slå av dvelevalg midlertidig,
slik at du kan lese, se på
en video eller bare slappe
av.
Skroll med øynene.
Du kan bruke øynene dine
til å skrolle på nettsider, i
menyer, lister, apper og
mer. Følg trinnene til høyre
for å forsøke å skrolle i
Innstillinger-appen på iPad
OS.

1 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
og velg deretter Sett dvel på pause.
2 Se rundt på skjermen og legg
merke til at dvelevalg er deaktivert.
3 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
og velg deretter Fortsett dvel.
1 Velg iPad OS-innstillinger.
2 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
deretter Skroll, og deretter Skroll
ned.
3 Velg vinduet med iPad OSinnstillinger for å skrolle gjennom
innstillingene.
Merk: AssistiveTouch går tilbake
til trykk etter at du har brukt en
annen handling slik som skroll.
Hvis du vil skrolle igjen, gjenta
trinn 2 og 3 over.
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AssistiveTouch – øvelsesideer (forts.)
Øvelsesidé
Flytt AssistiveTouch-menyknappen.
Noen ganger kan
AssistiveTouchmenyknappen være
i veien. Du kan flytte
på AssistiveTouchmenyknappen når du vil!

Prøv App Switcher.
Den raskeste måten å
navigere mellom apper
som kjører på TD Pilot på
er å bruke App Switcher.

Prøv det
1 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
og velg deretter Flytt meny.
2 Se på området på skjermen der du
ønsker å plassere AssistiveTouchmenyknappen.
3 Fest blikket i den angitte dveletiden
for å feste AssistiveTouchmenyknappen på det stedet.
1 Velg AssistiveTouch-menyknappen,
og velg deretter App Switcher.
2 Du ser alle appene som nå kjører på
din TD Pilot. Velg en app for å gå til
den.
Merk: Hvis du ikke ser appen
du ser etter i App Switcher, betyr
det at den appen ikke er åpen.
Gå til hjemskjermen og velg appikonet for å åpne den.
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Stativ og plassering
Sikre at du alltid har et stødig underlag.
Begynn med posisjonere og kalibrere på nytt hver eneste gang før du gjør ytterligere
feilsøking. De fleste øyestyringsproblemer kan løses eller forbedres gjennom disse
kritiske trinnene.

• Briller er på, og rengjør ved behov.
• Plasser enheten for å passe til brukeren i deres komfortable stilling. Bruk
Styringsstatus for å sjekke at plasseringen er korrekt.
Merk: For å åpne Styringsstatus, åpne TD CoPilot fra hjemskjermen, eller
spør en partner om å trykke på Styringsstatus-knappen til venstre for
partnervinduet på baksiden av TD Pilot-enheten.

• TD Pilot skal plasseres i øyehøyde. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere
enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult.

• Kalibrer på nytt for å tilpasse til endringer som skjer i løpet av dagen, slik som
belysningen i omgivelsene, kroppsstilling, tretthet og øyerespons (potensielt på grunn
av medisiner eller tørrhet).
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Justering av øyestyringen
Se på de følgende problemene. Prøv én eller flere av løsningene. Noen
ganger er det en kombinasjon som hjelper.
Problem

Løsninger

Øyestyringsenheten oppdager
ikke øynene.

• Sjekk at TD Pilot er ladet opp og slått på.
• Pass på at AssistiveTouch er aktivert (følg oppsettsprosedyren
i kom i gang-veiledningen for TD Pilot).

• Sjekk at kabelen som kobler sammen TD Pilot-enheten med
•
•
Nøyaktigheten
er ikke bra.

• Sjekk posisjoneringen av enheten og brukeren, og kalibrer
•

Nøyaktigheten
blir dårligere
over tid.

iPad-en er plugget inn skikkelig.
Sjekk posisjoneringen av enheten og brukeren.
Se informasjon om gjenskinn fra briller.

deretter på nytt.
Se gjennom løsningene på problemene angitt nedenfor. Flere
enn én kan gjelde.

• Kalibrér på nytt. Husk å sjekke posisjoneringen først.
• Se bort eller lukk øynene et øyeblikk for å fokusere på nytt.
• Demp lysstyrken på skjermen:
iPad OS-innstillinger > Skjerm og lysstyrke

• Øk tekststørrelsen for å gjøre tekstbaserte mål større:
•
Gjenskinn fra
briller ser ut til
å forstyrre.

• Vask brillene.
• Begrens eller fjern lys som kommer fra bak personen som
•
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iPad OS-innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Tekststørrelse
Se «Opplever slitne eller tørre øyne» nedenfor.

bruker enheten.
Hvis brukeren bruker progressive briller, prøv å posisjonere
enheten for å utnytte den delen av brilleglassene som er ment
for skjermbruk.

Justering av øyestyringen (forts.)
Problem

Løsninger

Pekerresponsen
er treg.

• Gjør innstillingen for responsivitet høyere:

Vanskeligheter
med å holde
dveletiden i
tilstrekkelig tid.

• Gjør dveletiden kortere:

TD CoPilot > Innstillinger > AssistiveTouch

•
•
Valg skjer for
raskt, eller
utilsiktet.

• Gjør dveletiden lengre i TD Talk og/eller AssistiveTouch:

•

Pekeren hopper
eller glir.

TD Talk > Innstillinger > Tastatur
TD Talk > Innstillinger > Aktivering
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring >
AssistiveTouch > Dvelekontroll – sekunder
Gjør bevegelsestoleransen høyere:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring >
Assistive Touch
Gjør innstillingen for responsivitet lavere:
TD CoPilot > Innstillinger > AssistiveTouch

TD Talk > Innstillinger > Tastatur
TD Talk > Innstillinger > Aktivering
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring >
AssistiveTouch > Dvelekontroll – sekunder
Gjør bevegelsestoleransen lavere:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring >
Assistive Touch

• Gjør innstillingen for responsivitet lavere:

TD CoPilot > Innstillinger > AssistiveTouch

• Fjern farge fra pekeren:
•

iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll >
Farge
Juster størrelsen på pekeren:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll
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Justering av øyestyringen (forts.)
Problem

Løsninger

Kan ikke se
pekeren.

• Endre størrelse og farge på pekeren, slik at den skiller seg ut:

AssistiveTouchmenyknappen
er forstyrrende
eller
distraherende.

• Flytt på AssistiveTouch-menyknappen.
• Gjør AssistiveTouch-menyknappens ugjennomsiktighet ved

Følelse av
reisesyke/
kvalme.

• Demp lysstyrken på skjermen:

iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll

inaktivitet lavere:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring >
AssistiveTouch

•
•
•

Opplever slitne
eller tørre øyne.

iPad OS-innstillinger > Skjerm og lysstyrke
Fjern farge fra pekeren:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Pekerkontroll
Aktiver innstillingen Reduser bevegelse:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Bevegelse
Aktiver innstillingen Bruk krysstoningsoverganger:
iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Bevegelse

• Ta pauser.
• Reduser lysstyrken:
•
•

iPad OS-innstillinger > Skjerm og lysstyrke
Gjør teksten større:
iPad OS-innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Tekststørrelse
Kontakt lege.

Øynene
beveger seg
ikke sammen
(strabismus).

• Identifiser det dominante øyet, og kalibrer kun med det.
• Kontakt lege.

Ufrivillige
øyebevegelser
(nystagmus).

• Plasser enheten på nytt for å se om det finnes et område i

8

synsfeltet der nystagmus-bevegelsene dempes.

Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bruke AssistiveTouch i TD Talk?
Ja det kan du, men det trenger du ikke. Knappene i TD Talk er som magneter. Når du
flytter blikket nær en knapp i TD Talk, så trekkes pekeren mot knappen. Dette hjelper
deg med å være mer nøyaktig, og reduserer innsatsen som kreves. Slå på AssistiveTouch
når du vil gå ut av TD Talk for å bruke andre apper.
Jeg sliter med øyestyringen. Hva kan jeg gjøre?
Det er flere ting du kan gjøre for å forbedre øyestyringen din.

• Se gjennom informasjonen på kortene om justering av øyestyringen. Prøv å posisjonere
deg på nytt, eller å kalibrere på nytt, før du begynner å endre på innstillingene.

• Sjekk ut ressursene på baksiden av dette kortet.
• Kontakt terapeuten eller organisasjonen som hjalp deg med å skaffe deg enheten din.
Hvordan fungerer TD Talks fraseprediksjon?
TD Talks fraseprediksjon er basert på hyppighet. Fraser du har sagt flere ganger før
foreslås når du begynner å skrive begynnelsen av frasen. Den foreslår som regel
delvise setninger (f.eks. Jeg skal til, Hva vil du), og ikke hele setninger (f.eks. Jeg skal
til butikken, Hva vil du ha i kaffen din?), fordi delsetninger ofte brukes i flere typer
situasjoner og gjør at du ikke må redigere så ofte.
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Flere ressurser
Skann QR-kodene eller bruk lenkene.

Tobii Dynavox

Apple

no.tobiidynavox.com

apple.com/no/accessibility

myTobiiDynavox

TD Community

mytobiidynavox.com

qrco.de/fbnbno

Støttesiden for
TD Talk

Brukerveiledning for
TD Pilot

qrco.de/TalkHelpNO

qrco.de/PilotDocs

Dokumentasjon

Teknisk støtte for Norge

TD CoPilot >
Innstillinger > Hjelp

55 55 10 60

#13000643 TD Talk opplæringskort v1.0 nb-NO
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