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Följ stegen i guiden för att konfigurera och börja använda din enhet. 

Steg 1: Första installationen

Starta enheten

Anslut strömkabeln till enheten och kontakten till ett uttag.

Tryck på strömbrytaren

Installation av Windows

Om din enhet inte har konfigurerats i förväg, blir du ombedd att slutföra inställningsprocessen 
för Windows.

Trots att denna process inte kräver ett Microsoft-konto, rekommenderar vi att du ansluter till 
eller skapar ett konto för användaren. Undvik att använda någon annans konto.

Steg 2: Konfigurera TD Snap

Dubbelklicka på ikonen för att starta appen TD Snap. Följ anvisningarna för att skapa en ny användare eller 
återställa en sparad användarfil.

Steg 3: Montera och placera

Enheten kan fästas i ett monteringssystem, läggas platt på en yta eller ställas upp med det inbyggda stativet. Börja med att 
se till att användaren sitter bekvämt och placera sedan enheten så att användaren ser skärmen tydligt och enkelt kan komma 
åt med sin valda manövermetod. Placera alltid enheten så att den är anpassad efter användaren, inte tvärtom. Under dagen 
kommer enheten troligtvis att behöva placeras om för att följa användaren. Fäst axelremmen för säker transport.

Steg 4: TD Snap utbildningskort

Fortsätt konfigureringen med hjälp av TD Snaps utbildningskort som följde med i lådan till din enhet. Utbildningskorten går 
igenom funktionerna i TD Snap, grundläggande redigering, hur du säkerhetskopierar dina data och tips på aktiviteter för att 
hjälpa dig att börja använda TD Snap i vardagen. 
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Ytterligare resurser

Skanna QR-koderna med din telefon eller använd länkarna.

TD Facebook-community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox Learning Hub 
(endast på engelska)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

se.tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Teknisk support i Sverige 

08 522 950 20 (välj 1 för support)

Supportsida för TD I -110

qrco.de/I-110manual

Supportsida för TD Snap

qrco.de/bcgYP0

Läs om manövermetoder

qrco.de/bbFkqc

http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://se.tobiidynavox.com
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/I-110manual
http://qrco.de/bcgYP0
http://qrco.de/bbFkqc

