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Instellen TD Talk.

Tik op de TD Talk-app.1

Kies uw stemmen:

 ■ Tik op Stem op Openen.
 ■ Selecteer boven in het scherm de taal waarvoor u een 
stem wilt toewijzen.
 ■ Selecteer een stem.
 ■ Selecteer X om TD Talk Instellingen te verlaten. 

Optioneel: Voeg aanvullende toetsenbordtalen toe.

Ga naar offscreenmenu > Meer > Instellingen > 
Toetsenbord > Toevoegen/wijzigen.

Selecteer een taal op het tabblad Geïnstalleerd of ga 
naar het tabblad Downloaden om andere talen te vinden.

Selecteer Terug om terug te gaan naar de TD 
Talk-instellingen.

Open the Steminstellingen, selecteer de nieuwe taal, 
kies dan een stem voor de taal.

56
Opmerking
Stemmen aan de bovenkant van de lijst 
zijn gedownload en klaar om te gebruiken. 
Stemmen aan de bovenkant van de lijst zijn 
beschikbaar voor download.

Tip
Als u TD Talk gebruikt, kun u snel van taal 
wisselen door de wereldbol linksonder op het 
toetsenbord te tikken.
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Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord om het offscreenmenu te openen.

Tik op de knop Meer.
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Tik op Instellingen.4

Stel de TD Talk-interfacetaal in:

 ■ Tik op Algemene Instellingen op Openen.
 ■ Selecteer de taal van uw keuze.
 ■ Selecteer Terug om terug te gaan naar Instellingen.
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TD Talk Tour

TD Talk is ontworpen voor snelle, face-to-face communicatie. Gebruik deze app wanneer u met 
anderen interactie hebt. 
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Snelberichten 
Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk 
uitgesproken worden wanneer u ze selecteert.

Meer Korte berichten 
Open de pagina Korte berichten om uw Snelberichten 
uit te laten spreken of te bewerken.

Berichtenvenster 
Bekijk en bewerk de tekst die u hier zou willen zeggen.

Spreken 
Spreek de tekst uit in het Berichtenvenster U kunt ook 
het uitspreken pauzeren en hervatten.

Wissen 
Wist alle tekst in het Berichtenvenster.

Zinsvoorspelling 
TD Talk leert van wat u typt en gebruikt die informatie 
om zinnen te voorspellen. De voorspelling is gebaseerd 
op frequentie en maakt communicatie sneller en 
persoonlijker.

Woord verwijderen 
Verwijdert het woord links van de cursor.

Woordvoorspelling 
Voorspelt automatisch woorden, gebaseerd op wat u tot 
nu toe getypt hebt.
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Backspace 
Verwijdert het teken links van de cursor.

Taal wijzigen 
Schakelt tussen de talen die u spreekt.

Offscreenmenu 
Veeg omhoog vanaf de letter T op het-toetsenbord om 
het offscreenmenu te openen.

Meer 
Ga naar het Dashboard en Instellingen.
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TD Talk gebruiken

Deze tips kunnen u helpen om TD Talk met succes te gebruiken.

het toetsenbord

Tip Probeer het

Typ en verwijder 
Gebruik de toetsenborden en de wistoetsen om 
berichten te typen en te bewerken.

Maak uzelf vertrouwd met het toetsenbord.

Zoek deze toetsen: Wissen, Woord wissen en 
Backspace.

Open het 123!-toetsenbord en ga dan terug naar het 
ABC-toetsenbord.

Benut woordvoorspelling. 
Woordvoorspelling leert van wat u typt en kan uw 
communicatie versnellen.

Wanneer u een woord begint te typen, kijk dan naar 
de woordvoorspellingsknoppen om te zien of het 
woord dat u wilt er tussen staat.

Herhaal dit elke 2 - 3 letters.

Als het woord dat u probeert te typen op een van de 
woordvoorspellingsknoppen verschijnt, tikt u op de 
toets om het woord aan het berichtenvenster toe te 
voegen.

Gebruik zinsvoorspelling.  
Zinsvoorspelling leert hoe u woorden samenvoegt en 
voorspelt wat u wilt zeggen op basis van frequentie van 
gebruik. Hoe meer u spreekt met TD Talk, hoe beter de 
zinsvoorspelling wordt zodat u sneller en gemakkelijker 
kan zeggen wat u wilt.

Kijk naar het Berichtenvenster na elke woord of na 
elke twee woorden om te zien of TD Talk een zin 
heeft voorspeld. De voorspelde tekst verschijnt in het 
grijs na de tekst die u hebt getypt.

Als de voorspelde zin is wat u wilt, raak dan het 
laatste woord in de voorspelling aan om het te 
voorspellen.

Als de voorspelde zin niet is wat u wilt, ga dan door 
met typen.
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TD Talk gebruiken

Korte berichten

Tip Probeer het

Korte berichten zijn vaak de snelste manier om te 
communiceren.  
Gebruik korte berichten om aandacht te krijgen, 
mensen te laten weten dat u nog aan het typen bent en 
interacties voor te bereiden, zoals medische afspraken 
en familiebijeenkomsten. 

Selecteer elk van de vier korte berichten bovenaan 
het toetsenbord.

Selecteer Meer korte berichten en bekijk de 
andere berichten die beschikbaar zijn. 

Bewerk korte berichten om ze aan uw eigen 
wensen aan te passen.  
Pas de korte berichten aan uw behoeften aan. Sommige 
berichten kunnen permanent zijn en andere tijdelijk.

Selecteer Meer korte berichten en dan Korte 
berichten bewerken.

Selecteer het korte bericht dat u wilt bewerken en 
typ uw bericht met het toetsenbord. 

Selecteer Bewaren en ga terug naar het 
hoofdtoetsenbord.
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TD Talk gebruiken

Andere communicatietips

Tip Probeer het

Type zoals u praat.  
Gesproken taal verschilt van de meer formele 
grammatica van geschreven taal. Gebruik gedeelten 
van zinnen en informele grammatica die uw spreken 
weerspiegelen.

 ■  “Wilt u gaan?

 ■  “Ik zou het kunnen, maar nee bedankt.”

 ■  “Volgende keer.”

Gebruik alleen interpunctie en hoofdletters 
wanneer het uw boodschap verbetert.  
Punten en hoofdletters kosten tijd en moeite om te 
typen. Ze maken geen verschil in hoe uw bericht wordt 
uitgesproken tenzij de punten zinnen in een paragraaf 
scheiden.

 ■ Gebruik ? of ! om uw bericht als een vraag of uitroep te 
laten klinken.

 ■ Komma's zorgen voor een pauze in een zin. Gebruik 
komma's voor nadruk en snelheidsbepaling.

 ■ Hoofdletters voegen visuele impact toe, maar 
veranderen niet hoe een woord wordt uitgesproken. 
TD Talk maakt automatisch van de eerste letter in een 
zin een hoofdletter voor u. Gebruik desgewenst alleen 
hoofdletters.
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Oefenen met TD Talk

Maak uzelf vertrouwd met het spreken met TD Talk.
Typ een paar weetjes over uzelf (zoals uw naam, uw adres, enz.) en spreek ze vervolgens uit. Oefen met de knoppen 
Wissen, Woord verwijderen en Backspace.

Spaar tijd uit met woordvoorspelling. 
Type “Ik moet naar het restaurant morgenochtend” zonder woordvoorspelling. Type dan de zin nog eens met behulp van 
woordvoorspelling. Vergelijk de tijd en moeite die het kost.

Probeer zinsvoorspelling te gebruiken. 
Typ één van de onderstaande zinnen en gebruik dan de knop Spreken in TD Talk om de zin vijf keer te zeggen. Dit zal de 
zin toevoegen aan uw zinnenverzameling. Maak het Berichtenvenster leeg, en begin dan dezelfde zin nog eens te typen. U 
zult zien dat de zin voor u voorspeld is. Tik op het laatste woord in de voorspelde zin om het te selecteren, en spreek het 
dan uit.

 ■ Mijn naam is (u naam).
 ■ Mijn adres is (u adres).
 ■ [Persoon’s naam] is mijn [type relatie].
 ■ Ik werk (of werkte) bij [werkgever] als een [functiebenaming].
 ■ Ik gebruik dit apparaat om te communiceren en ik begrijp alles wat u zegt.

Type zoals u praat.
De zinnen hieronder zouden gebruikt kunnen worden 
in formele geschreven communicatie. Hoe zou u ze in 
informeel gesproken conversatie zeggen?

 ■ Laten we vandaag wat tijd uittrekken om over financiën te 
praten.

 ■ Ik wens u het beste.
 ■ Ik hoop dat het u de afgelopen maanden goed vergaan is.

Denk na over zinnen die u vaak gebruikt in conversaties. De 
voorbeelden hieronder kunnen u wellicht helpen om er een 
aantal te identificeren. Typ ze in TD Talk. 

 ■ Uitroep 
Geen denken aan! Dat is interessant. Is dat zo?!
 ■ Vulwoorden of vulzinnen 
…zoals…, um..., Ik bedoel, weet u, …als u me kan volgen, 
…en wat dan ook.
 ■ Regionale woorden en zinnen 
Het is snikheet. Komen jullie? Maak de tafel aan kant.

Experimenteer met interpunctie en hoofdletters. 
Type de volgende zinnen en luister naar het verschil tussen met en zonder interpunctie en hoofdletters. Deze activiteit zal u 
helpen om op te merken wanneer het de moeite waard is om interpunctie en hoofdletters toe te voegen, en wanneer u dat 
achterwege kan laten om tijd uit te sparen.

Optie 1 Optie 2

1 Ik zal een overhemd, spijkerbroek, een een jack 
dragen.

Ik zal een overhemd spijkerbroek een een jack 
dragen

2 Mag ik het hebben? Mag ik het hebben

3 Dat is Jane daar. Dat is Jane, daar.

4 Wauw! Dat is verbazingwekkend! Wauw, dat is verbazingwekkend

5 Ik vind het lekker maar hij niet. Ik vind het lekker, maar, hij niet.
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Problemen met Touch Access oplossen

Probleem Oplossingen

Per ongeluk knoppen 
selecteren.

 ■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien.

 ■ Verplaats het apparaat om te zien of een andere positie de toegang beter kan 
ondersteunen.

 ■ Verleng de tijd dat u het scherm moet aanraken voordat uw aanraking wordt herkend.  
Hiervoor moeten drie instellingen worden ingeschakeld.

Schakel Aanraakaanpassingen aan.  
iPadOS-instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > Aanraakaanpassingen 

Schakel in hetzelfde menu de optie Duur van drukken in en pas de tijd aan.

Schakel in hetzelfde menu Veegbewegingen in en kies vervolgens een instelling voor 
Vereiste beweging. ‘Standaard’ is de meest gebruikte instelling.

De accuratesse wordt 
slechter in de loop van 
de tijd.

 ■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien.

 ■ Probeer een betere positie voor het apparaat te vinden om de beweging of inspanning 
van de gebruiker bij het maken van selecties tot een minimum te beperken.

 ■ Probeer enkele van de oplossingen in het gedeelte ‘Per ongeluk toetsen selecteren’.

 ■ Controleer of aanraakaanpassingen de nauwkeurigheid voor bepaalde perioden van 
de dag verbeteren (zie instructies hierboven).

 ■ Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur voor aanvullende opties.

Niet alle delen van het 
scherm kunnen worden 
aangeraakt.

 ■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien.

 ■ Verplaats het apparaat om te zien of een andere positie de toegang beter kan 
ondersteunen.

 ■ Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur voor aanvullende opties.

Het invoeren van de 
wachtwoordcode is lastig 
of vermoeiend.

 ■ Als uw iPad Face ID ondersteunt, activeert u Face ID.  
iPadOS-instellingen > Face ID en wachtwoord > Face ID instellen
 ■ Als uw iPad Face ID niet ondersteunt, schakelt u de wachtwoordcode uit. 
iPadOS-instellingen > Face ID en wachtwoordcode of Touch ID en wachtwoord > 
Wachtwoord > Wachtwoord uitschakelen
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Als u problemen ondervindt die niet in de bovenstaande tabel worden behandeld of als uw problemen niet 
kunnen worden opgelost, probeer dan de volgende stappen.

Controleer altijd of er een goede basis is om te plaatsen. 

 ■ Verifieer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien. Controleer de reflectie van het scherm en, als 
de persoon een bril nodig heeft, zorg er dan voor dat hij/zij deze draagt.
 ■ Plaats het apparaat zodanig dat de persoon het scherm zonder al te veel inspanning gemakkelijk en nauwkeurig kan 
aanraken. De positie van het apparaat moet in de loop van de dag kunnen worden veranderd.

Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur om andere mogelijke oplossingen te vinden.
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Opmerking
De instelling Duur van drukken wordt onmiddellijk toegepast, dus u moet 
uw aanraakselecties nu gedurende de ingestelde tijd vasthouden.
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Veelgestelde vragen

Is Duur van drukken overal van toepassing?
Ja. De Duur van drukken is op het hele apparaat van toepassing. U kunt dit naar wens in- en uitschakelen in de 
iPadOS-instellingen.

Wat gebeurt er als aanraaktoegang moeilijk wordt? 
Neem contact op met uw evaluator of oplossingsadviseur voor hulp bij het vinden van mogelijke oplossingen.

Hoe werkt TD Talk-zinsvoorspelling?
TD Talk-zinsvoorspelling is gebaseerd op frequentie. Zinnen die u verschillende keren heeft gezegd worden voorspeld 
wanneer u begint met het typen van het begin van de zin. Het geeft de voorkeur aan deelzinnen (bv. Ik ga, Wat wil u) boven 
volledige zinnen (bv. Ik ga naar de winkel. Wat wil u in uw koffie?) omdat die in meer situaties worden gebruikt en u ze niet 
zo vaak hoeft te bewerken.
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Aanvullende bronnen

TD Talk Ondersteuningscentrum

qrco.de/TDTalkHelp

TD Facebook-community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox-leercentrum 
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/nl/accessibility

Scan de Qr-codes of gebruik de links:

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

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

http://qrco.de/TDTalkHelp
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://apple.com/nl/accessibility
http://mytobiidynavox.com



