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Wat zit er in de doos?

Uw apparaat leren kennen
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Volg de stappen in deze handleiding om het apparaat in te stellen en te gebruiken. 

Stap 1: Eerste instellingen

Het apparaat starten

Sluit de lader aan op het apparaat en steek de stekker in een stopcontact

Druk op de aan/uit-knop

Windows Setup

Als uw apparaat niet vooraf is geconfigureerd, wordt u gevraagd eerst het Windows Setup-
proces te voltooien.

Hoewel er voor dit proces geen Microsoft-account nodig is, raden we u aan verbinding te 
maken met de gebruikersaccount of er een te maken. Gebruik niet het account van een 
zorgverlener.

Stap 2: Instellen TD Snap.

Tik twee keer op het pictogram om de TD Snap-app te starten. Volg de aanwijzingen om een nieuwe gebruiker te 
maken of een opgeslagen gebruikersbestand te herstellen.

Stap 3: Montage en plaatsing

Het apparaat kan worden geplaatst met behulp van een montagesysteem, plat op een oppervlak worden gelegd of op de 
geïntegreerde standaard worden geplaatst. Zorg ervoor dat de gebruiker comfortabel zit en plaats het apparaat zodanig dat hij 
of zij het apparaat goed kan zien en gemakkelijk toegang heeft tot de gewenste selectiemethode. Plaats het apparaat zodanig 
dat het aan de behoeften van de gebruiker voldoet, en niet andersom. U kunt ervan uitgaan dat de positie van het apparaat in 
de loop van de dag moet worden veranderd. Bevestig de schouderriem om het apparaat veilig te dragen.

Stap 4: TD Snap-trainingskaarten

Ga verder met het instellen met de TD Snap-trainingskaarten die in de doos met uw apparaat zitten. De trainingskaarten leiden 
u door de functies van TD Snap, basisbewerkingen, back-ups van uw gegevens en enkele activiteiten om u te helpen TD Snap 
in uw dagelijks leven te integreren. 
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Aanvullende bronnen

Scan de QR-codes met uw telefoon of gebruik de links:

TD Facebook- 
community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox- 
leercentrum  
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Neem contact op met 
uw lokale Tobii Dynavox-
vertegenwoordiger voor 
technische ondersteuning.

TD I -110 
apparaatdocumentatie

qrco.de/I-110manual

TD Snap- 
documentatie

qrco.de/bcgYP0

Meer informatie over 
selectiemethoden

qrco.de/bbFxh1
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