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1 Velkommen

Figur 1.1 TD Talk

TD Talk gør det muligt for mennesker at kommunikere hvem de er, og hvad de vil sige på mest sammenhængende måde.
TD Talk er designet, så sætninger kan sammensættes så hurtigt som muligt, så brugeren af enheden, kan blive ved med
at være en aktiv deltager i samtalen. TD Talk virker ikke fremmedartet, og brugeren kan hurtigt komme i gang med at
anvende den. TD Talk lærer brugerens kommunikationsform og tilpasser sig løbende, så brugeren får mulighed for at sige
alt, hvad vedkommende ønsker.

1.1 Systemkrav
Tabel 1.1 iOS

Styresystem Enhed Hukom-
melse

Berøring Kamera

Mindst iOS 15,1 iPad 7.
generation

4 GB Indbygget berøring Indbygget kamera

Anbefalet iOS 15,1 iPad, 8.
generation

4 GB Indbygget berøring Indbygget kamera

1.2 Understøttede sprog
● Dansk (DK)
● Hollandsk (NL)
● Engelsk (US)
● Fransk (FR)
● Tysk (DE)

● Italiensk (IT)
● Norsk (NO)
● Spansk (Latinamerika)
● Svensk (SE)
● Flere sprog kommer snart!

1.3 Henter TD Progressive Suite
TD Talk fås via App Store til iPadOS.
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2 Ressourcer og support
Tobii Dynavox tilbyder flere gratis ressourcer, der understøtter og supplerer din oplevelse med TD Talk. Gå ikke glip af
disse værktøjer, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din Tobii Dynavox-software!

2.1 Webressourcer og support
Hvis du har brug for support, skal du først besøge sektionen Uddannelse og support på Tobii Dynavoxs websted.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox er din personlige webportal til onlinelagring og deling. Gem dine brugersikkerhedskopier sikkert på
myTobiiDynavox, og del med hele dit kommunikationssupportteam.

Gå til myTobiiDynavox.com, og opret en gratis konto.

2.3 Undervisningscenter
Webstedet Undervisningscenter findes i øjeblikket kun på engelsk.

Besøg learn.tobiidynavox.com for dokumentation, undervisning og andre ressourcer, herunder:

● svar på generelle spørgsmål
● undervisningsvideoer
● optagelser af webinarer
● onlinekurser
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3 Kom godt i gang
Hvis TD Talk skal bruges sammen med en øjenstyringsenhed, skal du sikre dig, at øjenstyringsenheden er kalibreret til
brugeren.

● iOS – Konfigurer øjenstyringsenheden ved hjælp af appen TD CoPilot.
Se brugervejledningen til TD Pilot med flere oplysninger.

3.1 Overblik over TD Talk

Figur 3.1 TD Talk

Stilling Beskrivelse Stilling Beskrivelse

1 Hurtigbeskeder
Færdige beskeder der straks læses op, når
de vælges

7 Slet ord
Slet ordet til venstre for markøren.

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

8 Ordprædiktion
Gætter automatisk ord på grundlag af det, du
har skrevet indtil nu.

3 Beskedvindue
Se og rediger teksten, der skal læses op.

9 Backspace
Slet tegnet til venstre for markøren.

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

10 Nummerside
Adgang til tal og specialtegn.

5 Ryd
Ryd hele teksten i beskedvinduet.

11 Ændre sprog
Skift mellem sprog til oplæsning.

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

Figur 3.2 Øjenstyret menu til TD Talk

Stilling Beskrivelse Stilling Beskrivelse

12 AssistiveTouch
Tænd AssistiveTouch. Brug AssistiveTouch til
at åbne skærmen Hjem og alle dine andre
apps.

14 Pause/fortsæt øjenstyring
Til/fra-knap til at pause og fortsætte
øjenstyringen.

13 Flere
Adgang til dashboard og indstillinger.

3.2.1 Hvordan får jeg adgang til den øjenstyrede menu i TD Talk?
Du kan få adgang til den øjenstyrede menu i TD Talk på to måder:

● Som bruger: Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
● Som hjælper: Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.
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3.3 Dashboard

Figur 3.3 Dashboard i TD Talk

Stilling Beskrivelse Stilling Beskrivelse

15 Indstillinger for TD Talk
Se 5 Indstillinger for TD Talk med flere
oplysninger

16 Afslut dashboard
Vælg knappen, der afslutter dashboardet.

3.3.1 Hvordan får jeg adgang jeg til dashboardet i TD Talk?
1. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:

● Som bruger: Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
● Som hjælper: Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3.3.2 Hvordan afslutter jeg og lukker TD Talk ned?
1. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:

● Som bruger: Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
● Som hjælper: Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.

Knappen (AssistiveTouch) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (AssistiveTouch) for at åbne menuen til AssistiveTouch.

3. Vælg knappen (Start) i menuen til AssistiveTouch.
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3.4 Konfiguration af TD Talk

1. Vælg TD Talk appen på startskærmen på enheden med iPadOS.
2. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:

● Som bruger: Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
● Som hjælper: Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

3. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

4. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
5. Indstil programsprog for TD Talk:

a. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

b. Se efter ikonet (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
c. Vælg knappen Åbn.
d. Se afsnittet Programsprog.
e. Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.

f. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

6. Vælg stemmer:

a. Se efter ikonet (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.
b. Vælg knappen Åbn.
c. Se i afsnittet om dine stemmer.
d. Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.

Se 5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?, side 20 og
5.2.3.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?, side 21, hvis du ikke kan finde det
ønskede sprog.

e. Vælg alternativknappen ud for den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.
Brug knapperne “Scroll op” og “Scroll ned” til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.

Vælg ud for stemmen for at teste stemmen. Hvis den findes.

Hvis ikonet (Download) vises i stedet for en alternativknap, skal du vælge det for at downloade
stemmen.

f. Gentag trinnene d-e, hvis du ønsker oplæsning på flere sprog.

7. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

Du kan hurtigt skifte mellem de valgte sprog i TD Talk ved at vælge knappen i nederste, venstre hjørne af
tastaturet.
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4 Brug af TD Talk

Figur 4.1 TD Talk

4.1 Brug af tastatur

Udvalgte bogstaver på tastaturet, ord og sætninger er indbygget i beskedvinduet. Vælg knappen (Oplæs), når du er
klar til at tale.

4.2 Brug af prædiktion
TD Talk har både ordprædiktion og fraseprædiktion, som kan reducere arbejdet med og/eller gøre det hurtigere at
sammensætte beskeder.

4.2.1 Ordprædiktion
Ordprædiktionsmodulet i TD Talk er fra SwiftKey™ og anvendes bredt i tablet-pc’er og smartphones. SwiftKey™ anvender
en blanding af teknologier til kunstig intelligens, der gør det muligt at gætte det næste ord, som brugeren har til hensigt at
skrive. SwiftKey™ lærer fra tidligere tekster, som brugeren har skrevet, og giver forslag til eller viser prædiktioner ud fra,
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hvad der skrives og hvad programmet har lært. Sproget anvendt til ordprædiktion skifter afhængig af indstillingen Sprog til
tastatur.

Når der bruges ordprædiktion, vises fire (4) kasser over tastaturet. Kassen længst til venstre indeholder det mest
sandsynlige gæt, og de tre (3) øvrige kasser indeholder hver ét gættet ord. Vælg kassen med det rigtige ord, når du skal
vælge et gættet ord. Hvis du ikke kan finde det rigtige ord, skal du bare skrive videre. Så vises det rigtige ord forhåbentligt,
når du skriver de næste tegn.

Hvis du anvender ordprædiktion og vil skrive et ord med et accenttegn, fx café, sparer du tid og kræfter ved at lade
ordprædiktionen placere accenttegnet. Du skal ganske enkelt bare skrive “cafe” for at få forslaget “café”.

4.2.2 Fraseprædiktion
TD Talk analyserer og lærer med tiden din talemåde. Ordprædiktion lærer ordene, du siger. Fraseprædiktion lærer,
hvordan du sætter ordene sammen til et personligt frasesæt. Når du begynder at skrive, vises gættede fraser fra dit
frasesæt med grå tekst i beskedvinduet.

Vælg den gættede frase ved at fastholde dit blik på frasen. Frasen skifter farve fra grå til sort for at vise, at den er valgt.
Frasen kan nu læses op eller redigeres.
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4.3 Redigering af besked

4.3.1 Hvordan redigerer jeg en besked?
1. Kig på teksten i beskedvinduet.

Redigeringsmenuen åbnes.

2. Brug pilene (Flyt til venstre) og (Flyt til højre) for at navigere til stedet, der skal ændres.
3. Lav ændringen med tastaturet eller ved hjælp af ordprædiktion.

4. Vælg knappen (Luk) for at afslutte redigeringstilstanden.

4.4 Brug hurtigbeskeder

4.4.1 Hvordan bruger jeg hurtigbeskeder i TD Talk?
Der er to (2) typer hurtigbeskeder. Den ene type er altid synlig på startskærmen. Den anden type findes under knappen

(Flere hurtigbeskeder).

Hurtigbeskeder på startskærmen
1. Vælg hurtigbeskeden, der skal læses op.

Den valgte besked læses straks op men tilføjes ikke til beskedvinduet, så den forstyrrer ikke beskeder, som du er
ved at skrive.
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Flere hurtigbeskeder

1. Vælg knappen (Flere hurtigbeskeder).

2. Vælg knappen (Oplæs) ud for beskeden.

3. Vælg knappen (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.2 Hvordan redigerer jeg hurtigbeskeder i TD Talk?

1. Vælg knappen (Flere hurtigbeskeder).

2. Vælg knappen (Rediger).

3. Vælg knappen (Rediger) ud for beskeden, der skal redigeres.
4. Lav ændringerne i beskeden med tastaturet.

5. Vælg knappen (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.

6. Vælg knappen (Luk) for at forlade redigeringsskærmen.

7. Vælg knappen (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.3 Hvordan tilføjer jeg en hurtigbesked i TD Talk?

1. Vælg knappen (Flere hurtigbeskeder).

2. Vælg knappen (Rediger).

3. Vælg knappen (Tilføj) ud for placeringen Tilføj ny.
4. Skriv den nye besked med tastaturet.
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5. Vælg knappen (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.

6. Vælg knappen (Luk) for at forlade redigeringsskærmen.

7. Vælg knappen (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.4 Hvordan sletter jeg en hurtigbesked i TD Talk?

1. Vælg knappen (Flere hurtigbeskeder).

2. Vælg knappen (Rediger).

3. Vælg knappen (Rediger) ud for beskeden, der skal slettes.

4. Vælg knappen Slet besked.

5. Vælg knappen (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.

6. Vælg knappen (Luk) for at forlade redigeringsskærmen.

7. Vælg knappen (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.5 Ændring af sprog

4.5.1 Hvordan ændrer jeg hurtigt sprog til oplæsning i TD Talk?

1. Vælg knappen (Sprog) på tastaturet.
2. Vælg sprog til oplæsning

Se , hvis du ikke kan finde det ønskede sprog 5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller
tastatursprog i TD Talk?, side 20

3. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage
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5 Indstillinger for TD Talk

Ikoner Handling Beskrivelse

Aktivering Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er
aktiveret.
Åbner indstillingerne for Aktivering.
Se 5.1 Aktivering , side 16med flere oplysninger.

Tastatur Åbner indstillinger for Tastatur.
Se 5.2 Tastatur , side 18 med flere oplysninger.

Stemme Åbner indstillingerne for Stemme.
Se 5.3 Stemme , side 22 med flere oplysninger.

Enhed Findes kun på TD Pilot.
Åbner indstillingerne for Enhed.
Se 5.4 Enhed , side 24med flere oplysninger.

Generelt Åbner indstillingerne Generelt.
Se 5.5 Generelt , side 26med flere oplysninger.
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5.1 Aktivering
Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er aktiveret.

5.1.1 Knapper

5.1.1.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?

Knapper henviser ikke til knapperne på tasturet men til knapperne, der er placeret alle andre steder i TD Talk.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
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6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg alternativknappen for dvæletid med en af følgende værdier:

● Langsom
● Mellem (standard)
● Hurtig

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.1.1.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg en af følgende knapper for at finjustere dvæletiden:

● – reducerer dvæletiden

● – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.
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5.2 Tastatur

5.2.1 Knapper

5.2.1.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for tastaturknapperne i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg alternativknappen for dvæletid med en af følgende værdier:

● Langsom
● Mellem (standard)
● Hurtig
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8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.1.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere dvæletiden:

● – reducerer dvæletiden

● – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.2 Prædiktion

5.2.2.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om prædiktioner.
7. Vælg alternativknappen for dvæletid med en af følgende værdier:

● Langsom
● Mellem (standard)
● Hurtig

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
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9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.2.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om prædiktioner.
7. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere dvæletiden:

● – reducerer dvæletiden

● – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.3 Generelt

5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet Generelt.
7. Vælg knappen “Vælg tastatursprog” Tilføj/skift.
8. Vælg fanen Download.

9. Vælg knappen (Download) ud for sproget for at starte download af det nye tastatur.
10. Vælg knappen Download for at starte download eller knappen Annuller for at annullere download.
11. Vælg fanen Installeret.
12. Aktiver sproget ved at vælge alternativknappen ud for sproget.

13. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
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14. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.3.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Vælg knappen “Vælg tastatursprog” Tilføj/skift.
7. Vælg fanen Installeret.
8. Vælg alternativknappen ud for sproget for at aktivere tastatursproget for det sprog.

Sørg for at vælge alternativknappen for alle sprog, som stemmen skal bruge.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.
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5.3 Stemme
Her indstilles stemmen for sproget til oplæsning.

Alle indstillede sprog vises i den øverste del af skærmen. Efter valg af sprog vises de tilgængelige stemmer for sproget i

listen under sprogene. Vælg ud for stemmen for at teste stemmen. Hvis den findes.

5.3.1 Hvordan vælger jeg min stemme i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se i afsnittet om dine stemmer.
7. Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.
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Se 5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?, side 20 og 5.2.3.2
Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?, side 21, hvis du ikke kan finde det ønskede
sprog.

8. Vælg den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.
Brug knapperne “Scroll op” og “Scroll ned” til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.

Vælg ud for stemmen for at teste stemmen.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.3.2 Hvordan downloader jeg en ny stemme i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se i afsnittet om dine stemmer.
7. Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.

Se 5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?, side 20 og 5.2.3.2
Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?, side 21, hvis du ikke kan finde det ønskede
sprog.

8. Vælg knappen (Download) ud for sproget for at starte download af det nye tastatur.
Brug knapperne “Scroll op” og “Scroll ned” til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.

Vælg ud for stemmen for at teste stemmen.

9. Vælg knappen Download for at starte download eller knappen Annuller for at annullere download.
10. Vælg den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.

11. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

12. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.
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5.4 Enhed
Findes kun på TD Pilot.

5.4.1 Partnervindue

5.4.1.1 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om partnervindue.
7. Sæt knappen til aktivering/deaktivering for “Vælg partnervindue til/fra” til:

● Til
● Fra

24 5 Indstillinger for TD Talk #13000656 TD Talk Brugervejledning v.1.0 - da-DK



8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.4.1.2 Hvordan indstiller jeg visningsindstillingerne for partnervinduet i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se i afsnittet om visningsindstillinger.
7. Vælg en af følgende alternativknapper for at vælge visningsindstilling for partnervinduet:

● Spejlet – Viser teksten i partnervinduet, mens der skrives og oplæses.
● Vis tekst, mens der tales – Viser et symbol i partnervinduet, mens der skrives, hvorefter beskeden vises som

tekst, når den læses op.
● Angiv skrivning – Viser kun et symbol for skrivning i partnervinduet, mens der skrives og læses op.

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.
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5.5 Generelt

5.5.1 Hvordan indstiller jeg programsproget i TD Talk?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Programsprog.
8. Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.
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