
Kom i gang – veiledning

TD I-110



Enhet

Slitesterkt deksel

Strømforsyning

Skulderstropp

Kom i gang-veiledning

TD Snap-opplæringskort

Bæreveske

Dokumenter om lisens, konfigurering og sikkerhet 
og samsvarv

Av-/på-knapp

Volumknapper

Hjem-knapp

Lyd- og bryterporter

Strømtilkobling 
og USB-porter

Integrert bordstøtte

Monteringssteder

Tilkoblinger for bærestropp

Hva er i esken?

Bli kjent med enheten din
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Følg trinnene i denne veiledningen for å konfigurere og begynne å bruke enheten. 

Trinn 1: Første oppsett

Start enheten

Koble strømforsyningen til enheten og koble til en stikkontakt

Trykk på Av-/på-knappen

Oppsett av Windows

Hvis enheten din ikke har blitt forhåndskonfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med 
Windows-oppsett først.

Selv om denne prosessen ikke krever en Microsoft-konto, så anbefaler vi at du kobler til eller 
oppretter kontoen for brukeren, og ikke for hjelperen.

Trinn 2: Oppsett av TD Snap

Dobbelttrykk på ikonet for å starte TD Snap-appen. Følg instruksjonene for å opprette en ny bruker eller 
gjenopprette en lagret brukerfil.

Trinn 3: Stativ og posisjonering

Enheten kan posisjoneres ved hjelp av et monteringssystem, ved å legge den flatt på en overflate, eller ved å bruke den 
integrerte støtten. Begynn med å sørge for at brukeren er komfortabelt plassert, og finn deretter enhetsposisjonen som gir dem 
god sikt til skjermen og enkel tilgang til ønsket tilgangsmåte. Plasser alltid enheten for å passe til brukeren, ikke motsatt. Det er 
forventet at enheten kanskje må posisjoneres på nytt i løpet av dagen. Koble til skulderstroppen for sikker transportering.

Trinn 4: TD Snap-opplæringskort

Fortsett konfigureringen med opplæringskortene for TD Snap som kom i esken sammen med enheten. Opplæringskortene 
guider deg gjennom funksjonene i TD Snap, grunnleggende redigering, sikkerhetskopiering av data og noen aktiviteter som 
hjelper deg med å integrere TD Snap i hverdagen din. 
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Flere ressurser

Skann QR-kodene med telefonen, eller bruk lenkene.

TD 
Snap-dokumentasjon

qrco.de/bcgYP0

TD-felleskap på 
Facebook

qrco.de/fbnbno

Tobii Dynavox-
opplæringsvideoer 
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

no.tobiidynavox.com

Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

TD I -110 
Enhetsdokumentasjon

qrco.de/I-110manual

Lær om tilgangsmåter

qrco.de/bbA7US

http://qrco.de/bcgYP0
https://qrco.de/fbnbno
http://learn.tobiidynavox.com
http://no.tobiidynavox.com
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/I-110manual
http://qrco.de/bbA7US

