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Oppsett av TD Talk

Trykk på TD Talk-appen.1

Velg dine stemmer:

 ■ I stemmepanelet trykker du på Åpne.
 ■ Øverst på skjermen velger du språket du ønsker å 
tildele en stemme til.

 ■ Velg en stemme.
 ■ Velg X for å gå ut av TD Talk-innstillinger. 

Valgfritt: Legg til flere tastaturspråk.

Gå til Meny utenfor skjermen > Mer > Innstillinger 
> Tastatur > Legg til / endre.

Velg et språk fra Installert-fanen, eller gå til Last ned-
fanen for å finne andre språk.

Velg Tilbake for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

Åpne Stemmeinnstillinger, velg det nye språket, og 
velg deretter en stemme for språket.
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Merk
Stemmene øverst på listen er lastet ned og 
klare til bruk. Stemmene nederst på listen er 
tilgjengelige for nedlasting.

Tips
Når du bruker TD Talk, kan du raskt bytte språk 
ved å trykke globusen i nedre venstre hjørne av 
tastaturet.
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Sveip opp fra bokstaven T på TD Talk-tastaturet for å åpne menyen utenfor skjermen.

Trykk på Mer-knappen.
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Trykk på Innstillinger.4

Angi grensesnittspråket for TD Talk:

 ■ I Generelle innstillinger trykker du på Åpne.
 ■ Velg språket du ønsker.
 ■ Velg Tilbake for å gå tilbake til Innstillinger.
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Omvisning for TD Talk

TD Talk er designet for rask kommunikasjon ansikt til ansikt. Bruk denne appen når du samhandler 
med andre. 
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Hurtigmeldinger 
Forhåndsskrevne meldinger som leses opp umiddelbart 
når de velges.

Flere hurtigmeldinger 
Åpne hurtigmeldinger-siden for å lese opp eller redigere 
hurtigmeldingene dine.

Meldingsvindu 
Vis og rediger teksten du ønsker å si høyt her.

Snakk 
Les opp teksten i meldingsvinduet. Du kan også pause 
og gjenoppta opplesingen.

Tøm 
Fjern all teksten i meldingsvinduet.

Fraseprediksjon 
TD Talk lærer av det du skriver, og bruker den 
informasjonen til å foreslå fraser. Prediksjonen er basert 
på hyppighet, og gjør kommunikasjonen raskere og mer 
personlig.

Slett ord 
Slett ordet til venstre for markøren.

Ordprediksjon 
Foreslår ord automatisk, basert på det du har skrevet så 
langt.
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Backspace 
Slett tegnet til venstre for markøren.

Endre språk. 
Bytt mellom språkene du snakker.

Meny utenfor skjermen 
Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet for å åpne 
menyen utenfor skjermen.

Mer 
Tilgang til kontrollpanelet og innstillinger.
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Slik bruker du TD Talk

Disse tipsene kan hjelpe deg med vellykket bruk av TD Talk.

Tastaturet

Tips Prøv det

Skriv og slett. 
Bruk tastaturet og sletteknappene for å skrive og 
redigere meldinger.

Gjør deg kjent med tastaturet.

Finn disse knappene: Tøm, Slett ord og Backspace.

Åpne 123!-tastaturet, og gå deretter tilbake til 
ABC-tastaturet.

Benytt deg av ordprediksjonen. 
Ordprediksjon lærer av det du skriver, og kan gjøre 
kommunikasjonen din raskere.

Når du begynner å skrive et ord, titt på 
ordprediksjonsknappene for å se om ordet du vil 
skrive er der.

Gjenta for hver 2–3. bokstav.

Hvis ordet du prøver å skrive vises på en av 
ordprediksjonsknappene, trykker du på knappen for 
å legge til ordet i meldingsvinduet.

Bruk fraseprediksjon.  
Fraseprediksjon lærer seg hvordan du setter sammen 
ord, og forutsier hva du ønsker å si basert på 
bruksfrekvens. Jo mer du snakker med TD Talk, desto 
bedre blir fraseprediksjonen, slik at du kan si det du vil 
raskere og med mindre innsats.

Titt på meldingsvinduet etter hvert ord for å se om 
TD Talk har predikert en frase. Predikert tekst vises i 
grått etter teksten du skrev inn.

Hvis den predikerte frasen er det du vil si, berører du 
det siste ordet i prediksjonen for å godta det.

Hvis den predikerte frasen ikke er det du vil si, 
fortsetter du å skrive.
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Slik bruker du TD Talk

Hurtigmeldinger

Tips Prøv det

Hurtigmeldinger er ofte den raskeste måten å 
kommunisere på.  
Bruk hurtigmeldinger for å få oppmerksomhet, gi 
folk beskjed om at du fortsatt skriver og forberede 
deg på samhandlinger som legebesøk og 
familiesammenkomster. 

Velg hver av de fire hurtigmeldingene øverst på 
tastaturet.

Velg Flere hurtigmeldinger og se gjennom de 
andre meldingene som er tilgjengelige. 

Rediger hurtigmeldinger for å bruke dine egne ord.  
Tilpass hurtigmeldinger etter behovene dine. Noen 
meldinger kan være permanente, og andre midlertidige.

Velg Flere hurtigmeldinger, og deretter Rediger 
hurtigmeldinger.

Velg hurtigmeldingen du vil redigere, og skriv 
meldingen din med tastaturet. 

Velg Lagre, og gå tilbake til hovedtastaturet ditt.
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Slik bruker du TD Talk

Andre kommunikasjonstips

Tips Prøv det

Skriv som du snakker.  
Talespråk er annerledes enn den formelle grammatikken 
i skriftspråket. Bruk delvise setninger og uformell 
grammatikk som gjenspeiler måten du snakker på.

 ■  «Vil du gå?»

 ■  «Jeg kunne gjort det vet du, men nei takk.»

 ■  «Neste gang.»

Bruk kun tegnsetting og store bokstaver når det 
forbedrer meldingen din.  
Punktum og store bokstaver krever tid og innsats å 
skrive. De utgjør ingen forskjell i hvordan meldingen din 
leses opp, med mindre punktumene deler opp setninger 
i et avsnitt.

 ■ Bruk ? eller ! for å få meldingene dine til å høres ut 
som spørsmål eller utrop.

 ■ Komma setter inn en pause i setningen. Bruk komma 
for å fremheve noe, eller for å justere tempoet.

 ■ Store bokstaver betyr noe rent visuelt sett, men det 
endrer ikke hvordan et ord uttales. TD Talk lager 
automatisk stor bokstav på første bokstav i setningen 
for deg. Ellers trenger du bare å bruke store bokstaver 
hvis du vil.
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Øvelse med TD Talk

Gjør det kjent med hvordan du snakker ved å bruke TD Talk.
Skriv noen fakta om deg selv (f.eks. navn, adresse osv.), og si dem. Øv deg ved å bruke knappene Tøm, Slett ord og 
Backspace.

Spar tid med ordprediksjon. 
Skriv «Jeg må dra innom kaffebaren i morgen tidlig», uten å bruke ordprediksjon. Skriv deretter den samme setningen 
igjen, med ordprediksjon. Sammenlign tiden og innsatsen det krevde.

Prøv å bruke fraseprediksjon. 
Skriv en av setningene nedenfor, og bruk Snakk-knappen i TD Talk til å si setningen fem ganger. Dette gjør at setningen 
blir lagt til i ditt frasesett. Tøm meldingsvinduet, og begynn å skrive den samme setningen igjen. Du vil se frasen foreslått. 
Trykk på det siste ordet i den foreslåtte frasen for å velge den, og les den deretter opp.

 ■ Jeg heter [ditt navn].
 ■ Adressen min er [din adresse].
 ■ [Persons navn] er min [relasjon].
 ■ Jeg jobber (eller jobbet) hos [arbeidsgiver] som [stillingstittel].
 ■ Jeg bruker denne maskinen for å kommunisere, og jeg forstår alt du sier.

Øv på å skrive som du snakker.
Setningene nedenfor kan brukes i formell skriftlig 
kommunikasjon. Hvordan ville du sagt dem i uformell 
samtale?

 ■ La oss sette av litt tid i dag til å snakke om økonomi.
 ■ Jeg ønsker deg alt godt.
 ■ Jeg håper du har hatt det bra de siste månedene.

Tenk på fraser som du ofte bruker i samtaler. Eksemplene 
nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere noen. Skriv dem 
inn i TD Talk. 

 ■ Utrop 
Sykt! Så interessant. Seriøst?!
 ■ Fyllord eller -fraser 
 … liksom …, eh …, jeg mener, du vet, … hvis det gir 
mening, … og så videre.

 ■ Regionale ord og fraser 
Det er styggvarmt. Kjem dekk? Det var løye.

Eksperimenter med tegnsetting og store bokstaver. 
Skriv de følgende setningene, og lytt til forskjellene med og uten tegnsetting og store bokstaver. Denne aktiviteten vil 
hjelpe deg med å legge merke til når det er verdt å legge til tegnsetting og stor bokstav, og når du kan hoppe over det for 
å spare tid.

Alternativ 1 Alternativ 2

1 Jeg skal ha på meg skjorte, jeans og jakke. Jeg skal ha på meg skjorte jeans og jakke.

2 Kan jeg få den Kan jeg få den?

3 Der borte er Jane. Der borte er jane.

4 Jøss! Det er helt utrolig! Jøss, det er helt utrolig

5 Jeg liker det men han liker det ikke. Jeg liker det, men, han liker det ikke.
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Feilsøke berøringstilgang

Problem Løsninger

Utilsiktet valg av knapper.  ■ Bekreft at personen ser enhetens skjerm tydelig.

 ■ Flytt enheten for å se om en annen posisjon gir bedre tilgang.

 ■ Øk tiden du må berøre skjermen for at berøringen skal gjenkjennes.  Dette krever at 
du slår på tre innstillinger.

Slå på Trykktilpassing.  
iPadOS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > Trykktilpassing 

I den samme menyen slår du på Varighet av trykk, og justerer tiden.

I den samme menyen slår du på Sveipebevegelser og velger en innstilling for 
Minstekrav til bevegelse. «Standard» er innstillingen som vanligvis brukes.

Nøyaktigheten blir 
dårligere over tid.

 ■ Bekreft at personen ser enhetens skjerm godt.

 ■ Prøv å finne en bedre posisjon for enheten for å redusere bevegelsene eller 
anstrengelsene når brukeren foretar et valg.

 ■ Prøv noen av løsningene i delen «Utilsiktet valg av knapper».

 ■ Se om Trykktilpassing forbedrer nøyaktigheten i visse perioder i løpet av dagen (se 
instruksjonene ovenfor).

 ■ Forhør deg med evaluatoren eller hjelpemiddelkonsulenten for flere alternativer.

Kan ikke berøre alle 
deler av skjermen.

 ■ Bekreft at personen ser enhetens skjerm godt.

 ■ Flytt enheten for å se om en annen posisjon gir bedre tilgang.

 ■ Forhør deg med evaluatoren eller hjelpemiddelkonsulenten for flere alternativer.

Det er utfordrende eller 
slitsomt å skrive inn 
passordet.

 ■ Hvis iPaden støtter Face ID, aktiverer du Face ID.  
iPadOS-innstillinger > Face ID og passord > Konfigurer Face ID
 ■ Hvis iPaden ikke støtter Face ID, deaktiverer du passordet. 
iPadOS-innstillinger >Face ID og passord eller Touch ID og passord > Passord > 
Slå av passord
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Prøv disse trinnene hvis du støter på utfordringer som ikke dekkes i tabellen ovenfor, eller hvis utfordringene 
vedvarer.

Sikre at du alltid har et stødig underlag. 

 ■ Bekreft at personen ser enhetens skjerm godt. Se etter gjenskinn på skjermen. Hvis personen trenger briller, sørger 
du for at han eller hun bruker dem.
 ■ Posisjoner enheten slik at personen kan berøre skjermen lett og nøyaktig uten for mye anstrengelse. Enheten må 
kanskje posisjoneres på nytt i løpet av dagen.

Forhør deg med opplæringsansvarlig eller hjelpemiddelkonsulenten for å finne andre potensielle løsninger.
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Merk
Innstillingen for Varighet av trykk tas i bruk umiddelbart, slik at du nå må 
holde berøringsvalgene i den angitte tiden.
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Ofte stilte spørsmål

Tas Varighet av trykk i bruk overalt?
Ja. Varighet av trykk tas i bruk på hele enheten. Du kan slå det av eller på i PadOS-innstillingene når du vil.

Hva skjer hvis berøringstilgang blir vanskelig? 
Kontakt opplæringsansvarlig eller hjelpemiddelkonsulenten for å få hjelp til å finne mulige løsninger.

Hvordan fungerer TD Talks fraseprediksjon?
TD Talks fraseprediksjon er basert på hyppighet. Fraser du har sagt flere ganger før foreslås når du begynner å skrive 
begynnelsen av frasen. Den foreslår som regel delvise setninger (f.eks. Jeg skal til, Hva vil du), og ikke hele setninger 
(f.eks. Jeg skal til butikken, Hva vil du ha i kaffen din?), fordi delsetninger ofte brukes i flere typer situasjoner og gjør at du 
ikke må redigere så ofte.
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Flere ressurser

Støttesiden for TD Talk

qrco.de/TalkHelpNO

TD-felleskap på Facebook

qrco.de/fbnbno

Tobii Dynavox-opplæringsvideoer  
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/no/accessibility

Skann QR-kodene eller bruk lenkene.

Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com




