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Konfigurer TD Talk

Tryk på appen TD Talk.1

Vælg stemme:

 ■ Tryk på Åbn på stemmepanelet.
 ■ Vælg sprog, som skal tildeles en stemme, øverst i 
skærmen.
 ■ Vælg stemme.
 ■ Vælg X for at afslutte indstillingerne for TD Talk. 

Valgfrit: Tilføj flere tastatursprog.

Gå til Øjenstyret systemmenu > Mere > 
Indstillinger > Tastatur > Tilføj/skift.

Vælg sprog fra fanen Installeret, eller gå til fanen 
Download for at finde flere sprog.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til indstillingerne for 
TD Talk.

Åbn Stemmeindstillinger, vælg det nye sprog, og vælg 
derefter en stemme til sproget.
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Bemærk
Stemmerne i toppen af listen er allerede 
downloadet og klar til brug. Stemmerne i 
bunden af listen kan downloades.

Tip
Du kan hurtigt skifte sprog i TD Talk ved at 
trykke på globussen i nederste venstre hjørne af 
tastaturet.
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Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk for at åbne den øjenstyrede systemmenu.

Tryk på knappen Mere.
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Tryk på Indstillinger.4

Indstil sprog for TD Talk:

 ■ Tryk på Åbn på Generelle indstillinger.
 ■ Vælg sprog.
 ■ Vælg Tilbage for at vende tilbage til Indstillinger.
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Backspace 
Slet tegnet til venstre for markøren.

Skift sprog 
Skift mellem sprog til oplæsning.

Øjenstyret systemmenu 
Stryg op fra bogstavet T på tastaturet for at åbne den 
øjenstyrede systemmenu.

Mere 
Åbn Dashboard og Indstillinger.
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Hurtigbeskeder 
Færdige beskeder der straks oplæses, når de vælges.

Flere hurtigbeskeder 
Åbn siden med hurtigbeskeder for at oplæse eller 
redigere dine hurtigbeskeder.

Beskedvindue 
Se og rediger teksten der skal oplæses.

Oplæs 
Oplæs teksten i beskedvinduet. Du kan også pause og 
fortsætte oplæsningen.

Ryd 
Ryd hele teksten i beskedvinduet.

Fraseprædiktion 
TD Talk lærer, mens du skriver, og bruger oplysningerne 
til at forudsige sætninger. Prædiktion er baseret på 
hyppighed og gør kommunikationen hurtigere og mere 
personlig.

Slet ord 
Slet ordet til venstre for markøren.

Ordprædiktion. 
Forudsig automatisk ord på grundlag af det, du har 
skrevet indtil nu.
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Rundvisning i TD Talk

TD Talk er designet til hurtig kommunikation ansigt til ansigt. Brug appen til at kommunikere med 
andre. 
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Tastaturet

Tip Prøv det

Skriv og slet. 
Brug tastaturerne og sletknapperne til at skrive og 
redigere beskeder.

Sæt dig ind i tastaturet.

Find knapperne: Ryd, Slet ord og Backspace.

Åbn 123!-tastaturet, og vend derefter tilbage til 
ABC-tastaturet.

Benyt dig af ordprædiktion. 
Ordprædiktion lærer af det, du skriver, og kan gøre din 
kommunikation hurtigere.

Se på ordprædiktionsknapperne, når du skriver et ord, 
for at se, om det rigtige ord vises.

Kig igen, når du har skrevet 2-3 bogstaver.

Hvis ordet, du er ved at skrive, vises på en af 
ordprædiktionsknapperne, skal du trykke på knappen 
for at føje ordet til beskedvinduet.

Brug fraseprædiktion.  
Fraseprædiktion lærer, hvordan du sætter ord sammen 
og forudsiger, hvad du vil sige på baggrund af hyppig 
brug af ord. Jo mere du bruger TD Talk til at tale, jo 
bedre bliver fraseprædiktionen, og du kan sige, det du vil, 
hurtigere og nemmere.

Se på beskedvinduet efter et ord eller to for at se, 
om TD Talk har forudsagt en sætning. Teksten, der 
forudsiges, vises med grå farve lige efter teksten, du 
har skrevet.

Hvis sætningen, der er blevet forudsagt, er korrekt, 
skal du trykke på det sidste ord i sætningen for at 
acceptere den.

Fortsæt med at skrive, hvis sætningen, der er blevet 
forudsagt, ikke er korrekt.
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Sådan bruges TD Talk

Tippene gør det nemmere for dig at bruge TD Talk.
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Sådan bruges TD Talk

Hurtigbeskeder

Tip Prøv det

Hurtigbeskeder er ofte den hurtigste 
kommunikationsmulighed.  
Brug hurtigbeskeder for at få opmærksomhed. Lad 
personer vide, at du stadig skriver, og forbered dig til 
situationer såsom lægebesøg og familiesammenkomster. 

Vælg hver af de fire hurtigbeskeder øverst på 
tastaturet.

Vælg Flere hurtigbeskeder, og gennemse de andre 
tilgængelige beskeder. 

Rediger hurtigbeskeder, så de bliver personlige.  
Tilpas hurtigbeskederne til dine behov. Nogle beskeder 
kan være permanente og andre midlertidige.

Vælg Flere hurtigbeskeder og derefter Rediger 
hurtigbeskeder.

Vælg hurtigbeskeden, der skal redigeres, og skriv din 
besked på tastaturet. 

Vælg Gem, og vend tilbage til hovedtastaturet.
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Sådan bruges TD Talk

Andre kommunikationstips

Tip Prøv det

Skriv ligesom du taler.  
Talesprog er forskelligt fra den mere formelle grammatik 
i skriftsprog. Brug delvise sætninger og mere uformel 
grammatik, der afspejler din tale.

 ■  “Skal vi afsted?”

 ■  “Jeg kunne godt, men nej tak.”

 ■  “Næste gang.”

Brug kun tegnsætning og store bogstaver, når det 
gør din besked tydeligere.  
Det kan kræve tid og kræfter at bruge tegnsætning 
og store bogstaver. De ændrer ikke måden, som din 
besked oplæses på, medmindre punktummer adskiller 
sætningerne i et afsnit.

 ■ Brug tegnet ? eller !, når din besked skal lyde som et 
spørgsmål eller et udbrud.

 ■ Kommaer indsætter pauser i en sætning. Brug 
kommaer til eftertryk og tempo.

 ■ Store bogstaver har en synlig effekt men ændrer ikke 
oplæsningen af et ord. TD Talk skriver automatisk det 
første ord i en sætning med stort. Ellers brug kun store 
bogstaver, når du ønsker det.
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Øv dig med TD Talk

Lær at tale med TD Talk.
Skriv et par ting om dig selv (f.eks. dit navn, adresse osv.), og få dem derefter læst op. Øv dig i at bruge knapperne Ryd, 
Slet ord og Backspace.

Spar tid med ordprædiktion. 
Skriv “Jeg skal hen i caféen i morgen tidlig” uden at bruge ordprædiktion. Skriv derefter sætningen igen med 
ordprædiktion. Sammenhold tid og indsats.

Prøv at bruge fraseprædiktion. 
Skriv en af sætningerne nedenfor, og brug knappen Oplæs i TD Talk for at sige sætningen fem gange. Sætningen bliver 
nu føjet til dit frasesæt. Ryd beskedvinduet og begynd at skrive den samme sætning igen. Du kan se den sætning, der 
bliver foreslået. Tryk på det sidste ord i sætningen for at vælge sætningen, og oplæs den derefter.

 ■ Mit navn er [navn].
 ■ Min adresse er [adresse].
 ■ [Navn på person] er min [indbyrdes forhold].
 ■ Jeg arbejder (eller arbejdede) hos [arbejdsgiver] som [stilling].
 ■ Jeg bruger enheden til kommunikation, og jeg forstår alt, hvad du siger.

Øv dig på at skrive, ligesom du taler.
Sætningerne nedenfor kan eventuelt blive brugt i en 
formel, skriftlig kommunikation. Hvordan siger du dem i en 
dagligdags tone?

 ■ Lad os afsætte lidt tid i dag til at snakke om penge.
 ■ Jeg ønsker dig held og lykke.
 ■ Jeg håber, at du har haft det godt i de sidste par måneder.

Tænk på sætninger, du ofte bruger i en samtale. 
Eksemplerne nedenfor kan muligvis hjælpe dig. Skriv dem 
i TD Talk. 

 ■ Udbrud 
På ingen måde! Interessant. Virkelig?!

 ■ Fyldord eller sætninger 
… som…, uhm ..., jeg mener, du ved, … hvis det giver 
mening, … jeg ved ikke hvad.

 ■ Lokale ord og sætninger 
Det er brandvarmt. Kommer I? Ryd bordet.

Eksperimenter med tegnsætning og brug af store bogstaver. 
Skriv følgende sætninger, og lyt til forskellen med eller uden tegnsætning og store bogstaver. Det hjælper dig med at finde 
ud af, hvornår det er godt at bruge tegnsætning og store bogstaver, og hvornår du kan springe det over og spare tid.

Valgmulighed 1 Valgmulighed 2

1 Jeg vil have en skjorte, jeans og en frakke på. Jeg vil have en skjorte jeans og en frakke på

2 Må jeg få det? Må jeg få det

3 Det er Jane derhenne. Det er Jane, derhenne.

4 Wow! Det er utroligt! Wow, det er utroligt

5 Jeg kan lide det men han kan ikke. Jeg kan lide det, men han kan ikke.
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Fejlfinding for berøringsadgang

Problem Løsning

Utilsigtet valg af knapper.  ■ Sørg for, at personen tydeligt kan se skærmen på enheden.

 ■ Flyt enheden for at se, om en anden placering giver bedre adgang.

 ■ Øg tiden til at registrere dit tryk, når du trykker på skærmen.  Det kræver, at du slår tre 
indstillinger til.

Slå Tilpasning af berøring til.  
På iPadOS: Indstillinger > Tilgængelighed > Berøring > Tilpasning af berøring 

Slå Varighed af tryk i samme menu til, og juster tiden.

Slå Strygebevægelser i samme menu til, og vælg derefter en indstilling for Påkrævet 
bevægelse. Den mest almindeligt anvendte indstilling er “Standard”.

Nøjagtigheden forværres 
med tiden.

 ■ Sørg for, at personen tydeligt kan se skærmen på enheden.

 ■ Prøv at finde en bedre placering af enheden, så personen ikke skal bruge for mange 
bevægelser eller anstrengelser, når der skal udføres et valg.

 ■ Prøv nogle af løsningerne i afsnittet “Utilsigtet valg af knapper”.

 ■ Prøv, om Tilpasning af berøring forbedrer nøjagtigheden på visse tider af dagen (se 
anvisningerne ovenfor).

 ■ Søg råd hos den person, som hjælper med opsætning, for at høre mere om 
mulighederne.

Kan ikke røre ved alle 
dele på skærmen.

 ■ Sørg for, at personen tydeligt kan se skærmen på enheden.

 ■ Flyt enheden for at se, om en anden placering giver bedre adgang.

 ■ Søg råd hos den person, som hjælper med opsætning, for at høre mere om 
mulighederne.

Indtastning af 
adgangskoden er et 
problem eller trættende.

 ■ Aktiver Face ID, hvis din iPad understøtter Face ID.  
På iPadOS: Indstillinger > Face ID & kode > Opsæt Face ID
 ■ Slå adgangskoden fra, hvis din iPad ikke understøtter Face ID. 
På iPadOS: Indstillinger >Face ID & kode eller Touch ID og kode > Adgangskode 
> Slå kode fra
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Prøv følgende, hvis du oplever problemer, der ikke er omtalt i tabellen ovenfor, eller hvis problemerne 
fortsætter.

Kontroller altid, at underlaget er solidt. 

 ■ Bekræft, at personen tydeligt kan se skærmen på enheden. Tjek for genskær på skærmen, og sørg for, at personen 
bruger sine briller, hvis vedkommende har briller.

 ■ Placer enheden, så personen nemt og nøjagtigt kan røre ved skærmen uden store anstrengelser. Det kan være 
nødvendigt at justere placeringen af enheden i løbet af dagen.

Søg råd hos den person, som hjælper med opsætning, for at høre mere om mulighederne.
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Bemærk
Indstillingen Varighed af tryk træder straks i kraft, så du skal nu trykke på 
dine valg i den indstillede tid.
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Ofte stillede spørgsmål

Fungerer Varighed af tryk alle steder?
Ja. Indstillingen Varighed af tryk gælder på hele enheden. Du kan efter behov slå indstillingen til eller fra i indstillingerne for 
iPadOS.

Hvad sker der, hvis berøringsadgangen bliver besværlig? 
Kontakt den person, som står for opsætning, og få hjælp til identifikation af mulige løsninger.

Hvordan virker fraseprædiktion i TD Talk?
Fraseprædiktionen i TD Talk er baseret på hyppighed. Sætninger, som du har sagt flere gange tidligere, forudsiges, når 
du begynder at skrive sætningen. Funktionen har en tendens til at forudsige delvise sætninger (fx Jeg skal, Hvad kan 
du) frem for hele sætninger (fx Jeg skal hen i butikken, Hvad kan du lide i din kaffe?), fordi de bruges i en bredere 
sammenhæng, og du skal ikke redigere så ofte.
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Øvrige ressourcer

Supportside til TD Talk

qrco.de/TDTalkHelp

TD Facebook Community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavoxs undervisningscenter 
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/dk/accessibility

Scan QR-koderne, eller brug linkene.

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

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com
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