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Fylgdu þessum skrefum við uppsetningu tækisins og byrja að nota það. 

Skref 1: Upphafsuppsetning

Kveikið á tækinu

Tengdu rafmagnssnúruna við tækið og setjið í samband

Ýtið á ræsingarhnappinn

Windows uppsetning

Ef tækið þitt hefur ekki verið forsamskipað munt þú fá áminningu um að ljúka Windows 
uppsetningunni fyrst.

Þetta ferli krefst ekki Microsoft notendareiknings, en við mælum með því að þú skráir þig inn á 
eða búir til nýjan notendareikning í stað þess að nota reikning umönnunaraðila.

Skref 2: Settu upp TD Snap

Tvísmelltu á táknmyndina til að opna TD Snap appið. Fylgið kvaðningum um að búa til nýjan notanda eða að 
endurheimta vistaða notandaskrá.

Skref 3: Uppsetning og staðsetning

Hægt er að nota tækið bæði á sléttu yfirborði eða í hallandi stöðu með því að nota standinn. Byrjið á því að aðstoða notandann 
við að finna sér þægilega stöðu. Staðsetjið síðan  tækið fyrir framan þar sem hún/hann sér vel á skjáinn og hefur auðveldan 
aðgang að valaðferðum sem henni/honum hentar. Stillið ávallt stöðu tækisins eftir hentugleika notandans, ekki öfugt. Það má 
búast við því að það þurfi að aðlaga staðsetningu tækis á ný eftir því sem líður á daginn. Setjið axlarólina á tækið til að tryggja 
öryggi þegar ferðast er með tækið.

Skref 4: TD Snap þjálfunarspjöld

Haldið uppsetningunni áfram með TD Snap þjálfunarspjöldunum sem fylgdu með tækinu í kassanum. Þjálfunarspjöldin 
leiðbeina þér í gegnum eiginleika TD Snap, grundvallaratriði ritvinnslu, öryggisafrit gagna, og æfingar sem hjálpa þér að nýt þér 
TD Snap sem best í daglegu lífi. 
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Fleiri hjálpargögn

Skannið QR kóðana með síma, eða notið hlekkina.

TD Facebook

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox 
Kennslumiðstöð  
(Aðeins á ensku)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Fyrir tækniaðstoð hafðu 
samband við sölufulltrúa 
Tobii Dynavox.

TD I -110 Tæknilegar 
upplýsingar

qrco.de/I-110manual

TD Snap Skjöl

qrco.de/bcgYP0

Kynntu þér 
aðgangsaðferðir

qrco.de/bbA7US
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