
Vejledning

TD I-110



Enhed

Solidt etui

Strømledning

Skulderrem

Vejledning

Undervisningskort  
til TD Snap

Rejsetaske

Dokumenter om sikkerhed 
og standarder, licens og 
konfiguration

Tænd/sluk-knap

Knapper til lydstyrke

Startknap

Porte til lyd, kontakt og 
strømstik

USB-porte

Fod

Fastgørelsespunkt

Fastgørelsespunkter til 
skulderrem

Kassens indhold

Lær din enhed at kende
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Følg trinnene i vejledningen om konfiguration og start af brug af enheden. 

Trin 1: Førstegangs konfiguration

Start enheden

Slut strømkablet til enheden og sæt stikket i en stikkontakt

Tryk på tænd/sluk-knappen

Konfiguration af Windows

Hvis din enhed ikke er konfigureret på forhånd, bliver du bedt om først at afslutte 
konfigurationen af Windows.

Konfigurationen kræver ikke en Microsoft-konto, men vi anbefaler, at du bruger eller opretter 
en konto til brugeren og ikke bruger en andens konto.

Trin 2: Konfigurer TD Snap

Dobbelttryk på ikonet for at starte appen, TD Snap. Følg anvisningerne for at oprette en ny bruger, eller gendan en 
gemt brugerfil.

Trin 3: Montering og placering

Enheden kan placeres ved hjælp af et monteringssystem, ligge fladt på en overflade eller støttes af den indbyggede støttefod. 
Start med at placere brugeren i en komfortabel stilling. Indstil derefter placeringen af enheden, så brugeren kan se skærmen 
klart og har nem adgang til sin ønskede adgangsmetode. Placer altid enheden, så den passer til brugeren. Det kan blive 
nødvendigt at justere placeringen af enheden i løbet af dagen. Brug skulderremmen, når du skal transportere enheden sikkert.

Trin 4: Undervisningskort til TD Snap

Fortsæt konfigurationen med undervisningskortene til TD Snap, der fulgte med din enhed. Undervisningskortene indeholder 
en trinvis gennemgang af funktionerne i TD Snap, grundlæggende redigering, sikkerhedskopiering af dine data og visse andre 
aktiviteter, der gør integrationen af TD Snap i din dagligdag nemmere. 
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Øvrige ressourcer

TD Facebook Community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavoxs 
undervisningscenter  
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Scan QR-koderne med din telefon, eller brug linkene.

For teknisk support, bedes 
du kontakte din lokale Tobii 
Dynavox-repræsentant.

Dokumenter til TD I-110

qrco.de/I-110manual

Dokumenter til TD Snap

qrco.de/bcorRt

Lær om adgangsmetoder

qrco.de/bbFxk6

http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://tobiidynavox.com
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http://qrco.de/I-110manual
http://qrco.de/bcorRt
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