
TD Talk
Brukerhåndbok



Brukerhåndbok TD Talk
Versjon 1.0
11/2021
Med enerett.
Copyright © Tobii AB (publ)

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, lagres i en database eller deles i noen form eller på noen måte
(elektronisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Den angitte opphavsretten inkluderer ethvert format og alle deler av det opphavsrettslig beskyttede materialet, og
informasjon som måtte være tillatt under nåværende gjeldende lov eller heretter vedtatt, inkludert, men ikke begrenset til,
materiale som er basert på programvare som vises på skjermen, som skjermbilder, menyer, etc.

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Dynavox. Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Tobii Dynavox.

Produkter som refereres til i dette dokumentet kan være varemerker og/eller registrerte varemerker. Utgiver og forfatter
har ikke krav på disse varemerkene.

Alle forholdsregler er tatt ved utarbeidelse av dette dokumentet, og utgiver og forfatter tar ikke ansvar for feil eller mangler,
eller for skader som oppstår som resultat av bruk av informasjon i dette dokumentet, eller av bruk av programmer som
eventuelt følger med. Utgiver og forfatter skal på ingen måte holdes ansvarlig for profittap eller andre kommersielle skader
som oppstår eller påstås å oppstå direkte eller indirekte på grunn av dette dokumentet.

Innholdet kan endres uten varsel.

Gå til nettstedet til Tobii Dynavox på
www.TobiiDynavox.com for å få oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Kontaktinformasjon:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige
+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom
+46 8 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
215021 Kina
+86 512 69362880

https://www.tobiidynavox.com


Innhold
1 Velkommen................................................................................................................................... 4

1.1 Systemkrav ..........................................................................................................................4
1.2 Støttede språk ......................................................................................................................4
1.3 Skaff deg TD Progressive Suite..............................................................................................4

2 Ressurser og støtte ...................................................................................................................... 5
2.1 Nettressurser og støtte ..........................................................................................................5
2.2 myTobiiDynavox....................................................................................................................5
2.3 Opplæring ............................................................................................................................5

3 Kom i gang.................................................................................................................................... 6
3.1 Oversikt over TD Talk ............................................................................................................6
3.2 Meny utenfor skjermen ..........................................................................................................7

3.2.1 Hvordan får jeg tilgang til menyen utenfor skjermen i TD Talk? ..................................7
3.3 Kontrollpanel ........................................................................................................................8

3.3.1 Hvordan får jeg tilgang til kontrollpanelet i TD Talk? ..................................................8
3.3.2 Hvordan avslutter og lukker jeg TD Talk? .................................................................8

3.4 Konfigurere TD Talk...............................................................................................................9
4 Slik bruker du øyestyring ............................................................................................................ 10

4.1 Slik bruker du tastaturet .......................................................................................................10
4.2 Slik bruker du prediksjon......................................................................................................10

4.2.1 Ordprediksjon ......................................................................................................10
4.2.2 Fraseprediksjon ................................................................................................... 11

4.3 Redigere en melding ...........................................................................................................12
4.3.1 Slik redigerer du en melding..................................................................................12

4.4 Bruke hurtigmeldinger .........................................................................................................12
4.4.1 Hvordan bruker jeg hurtigmeldinger i TD Talk? .......................................................12
4.4.2 Hvordan redigerer jeg hurtigmeldinger i TD Talk? ...................................................13
4.4.3 Hvordan legger jeg til en hurtigmelding i TD Talk?...................................................13
4.4.4 Hvordan sletter jeg en hurtigmelding i TD Talk? ......................................................14

4.5 Endre språket .....................................................................................................................14
4.5.1 Hvordan endrer jeg raskt språket jeg vil snakke i TD Talk? ......................................14

5 TD Talk-innstillinger .................................................................................................................... 15
5.1 Aktivering ..........................................................................................................................16

5.1.1 Knapper ..............................................................................................................16
5.2 Tastatur .............................................................................................................................18

5.2.1 Knapper ..............................................................................................................18
5.2.2 Ordprediksjon ......................................................................................................19
5.2.3 Generelt ..............................................................................................................20

5.3 Stemme .............................................................................................................................22
5.3.1 Hvordan velger jeg stemmen min i TD Talk?...........................................................22
5.3.2 Hvordan laster jeg ned en ny stemme i TD Talk? ....................................................23

5.4 Enhet ................................................................................................................................24
5.4.1 Partnervindu........................................................................................................24

5.5 Generelt ............................................................................................................................26
5.5.1 Hvordan angir jeg programspråk i TD Talk?............................................................26



1 Velkommen

Figur 1.1 TD Talk

TD Talk gir folk mulighet til å formidle hvem de er og hva de ønsker å uttrykke, på en mest mulig flytende måte. TD Talk er
designet for å gjøre setningsoppbygning raskest mulig, slik at enkeltpersoner kan bruke det til å forbli en aktiv del av
samtalen. TD Talk ser ut og føles kjent ut, slik at folk som bruker det kan komme i gang så raskt som mulig. TD Talk lærer
hvordan en person kommuniserer og tilpasser seg kontinuerlig for å sikre at de får sagt nøyaktig det de vil si.

1.1 Systemkrav
Tabell 1.1 iOS

Operativsystem Enhet Minne Berøring Kamera

Minimum iOS 15,1 iPad 7.
generasjon

4 GB Integrert berøring Integrert kamera

Anbefalt iOS 15,1 iPad 8.
generasjon

4 GB Integrert berøring Integrert kamera

1.2 Støttede språk
● Dansk (DK)
● Nederlandsk (NL)
● Engelsk (USA)
● Fransk (FR)
● Tysk (DE)

● Italiensk (IT)
● Norsk (NO)
● Spansk (Latin-Amerika)
● Svensk (SE)
● Flere språk kommer snart!

1.3 Skaff deg TD Progressive Suite
TD Talk er tilgjengelig gjennom Apple App Store for iPadOS.
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2 Ressurser og støtte
Tobii Dynavox tilbyr flere gratisressurser for å støtte og supplere din opplevelse med TD Talk. Ikke gå glipp av disse
verktøyene som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av Tobii Dynavox-programvaren!

2.1 Nettressurser og støtte
Det første stedet du bør sjekke hvis du trenger hjelp, er opplærings- og støttedelen på nettstedet til Tobii Dynavox.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox er din personlige nettlagringsside og delingsportal. Last opp dine sikkerhetskopierte brukerfiler til
myTobiiDynavox for oppbevaring og for å dele med hele kommunikasjons-støtteteamet ditt.

Gå til www.myTobiiDynavox.com for å registrere deg for en gratis konto.

2.3 Opplæring
Læringssenteret er per i dag kun på engelsk.

Se tobiidynavox.com for dokumentasjon, opplæring og andre ressurser, inkludert:

● svar på ofte stilte spørsmål
● opplæringsvideoer
● opptak av nettseminarer
● nettkurs
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3 Kom i gang
Hvis TD Talk skal brukes sammen med en øyestyringsenhet, må du sørge for å ha en aktiv kalibrering for
øyestyringsenheten.

● IOS – bruk TD CoPilot-appen til å konfigurere øyestyringsenheten.
Se brukerveiledningen for TD Pilot for mer informasjon.

3.1 Oversikt over TD Talk

Figur 3.1 TD Talk

Plasse-
ring

Beskrivelse Plasse-
ring

Beskrivelse

1 Hurtigmeldinger
Forhåndsskrevne meldinger som leses opp
umiddelbart når de velges

7 Slett ord
Slett ordet til venstre for markøren.

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

8 Ordprediksjon
Foreslår ord automatisk basert på det du har
skrevet så langt.

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

9 Backspace
Slett tegnet til venstre for markøren.

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

10 Tallside
Tilgang til tall og spesialtegn.

5 Tøm
Fjern all teksten i meldingsvinduet.

11 Endre språk
Bytt mellom språkene du snakker.

6 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.
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3.2 Meny utenfor skjermen

Figur 3.2 TD Talk-meny utenfor skjermen

Plasse-
ring

Beskrivelse Plasse-
ring

Beskrivelse

12 AssistiveTouch
Slå på AssistiveTouch. Bruk AssistiveTouch
for å få tilgang til hjemskjermen og alle andre
apper.

14 Pause/gjenoppta øyestyring
Trykk på knappen for å midlertidig pause og
gjenoppta øyestyring.

13 Mer
Tilgang til kontrollpanelet og innstillinger.

3.2.1 Hvordan får jeg tilgang til menyen utenfor skjermen i TD Talk?
Du kan få tilgang til menyen utenfor skjermen på to måter i TD Talk:

● Som bruker: Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til
øyestyringsenheten.

● Som omsorgsperson: Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.
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3.3 Kontrollpanel

Figur 3.3 Kontrollpanel for TD Talk

Plasse-
ring

Beskrivelse Plasse-
ring

Beskrivelse

15 TD Talk-innstillinger
For mer informasjon, se 5 TD Talk-
innstillinger

16 Avslutt kontrollpanelet
Velg knappen for å avslutte kontrollpanelet.

3.3.1 Hvordan får jeg tilgang til kontrollpanelet i TD Talk?
1. Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:

● Som bruker: Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til
øyestyringsenheten.

● Som omsorgsperson: Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3.3.2 Hvordan avslutter og lukker jeg TD Talk?
1. Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:

● Som bruker: Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til
øyestyringsenheten.

● Som omsorgsperson: Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.

-knappen ( AssistiveTouch) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen ( AssistiveTouch) for å åpne AssistiveTouch-menyen.

3. Velg (Hjem)-knappen i AssistiveTouch-menyen.

8 3 Kom i gang #13000661 TD Talk Brukerhåndbok v.1.0 - nb-NO



3.4 Konfigurere TD Talk

1. Velg TD Talk-appen på startskjermen på iPadOS-enheten.
2. Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:

● Som bruker: Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til
øyestyringsenheten.

● Som omsorgsperson: Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

3. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

4. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.
5. Velge programspråk for TD Talk:

a. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

b. Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
c. Velg Åpne-knappen.
d. Se i avsnittet om Programspråk.
e. Velg alternativknappen ved siden av språket du vil ha i programmet.

f. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

6. Velg stemmen(e) som skal brukes:

a. Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.
b. Velg Åpne-knappen.
c. Se i avsnittet om Din(e) stemme(r).
d. Velg alternativknappen under det installerte språket du vil snakke.

Se 5.2.3.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?, side 20 og 5.2.3.2
Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?, side 21
hvis du ikke finner språket du vil snakke.

e. Velg alternativknappen ved siden av stemmen du vil bruke i listen over tilgjengelige stemmer for språket du vil
snakke.
Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.

Hvis du vil prøve en stemme, velger du ved siden av stemmen. Hvis tilgjengelig.

Hvis det er en (nedlasting) i stedet for en alternativknapp, velger du knappen for å laste ned
stemmen.

f. Gjenta trinn d og e for å kunne snakke på mer enn ett språk.

7. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

I TD Talk kan du raskt bytte språk mellom de valgte språkene ved å velge -knappen nederst til venstre på
tastaturet.
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4 Slik bruker du øyestyring

Figur 4.1 TD Talk

4.1 Slik bruker du tastaturet

Velg bokstaver på tastaturet, så formuleres (eller bygges) ord og setninger i meldingsvinduet. Velg -knappen (Snakk)
når du er klar til å snakke.

4.2 Slik bruker du prediksjon
TD Talk byr på både Ordprediksjon og Fraseprediksjon, funksjoner som kan redusere innsatsen din og/eller gjøre det
raskere å lage meldinger.

4.2.1 Ordprediksjon
Ordprediksjonsmotoren som brukes i TD Talk er fra SwiftKey™ og brukes i mange nettbrett og smarttelefoner. SwiftKey™
bruker ulike typer kunstig intelligens for å forutsi det neste ordet som brukeren kommer til å skrive. SwiftKey™ lærer fra
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tekst som brukeren har skrevet tidligere, og bruker både den aktuelle inndata-teksten og det den har lært for å tilby
prediksjoner eller vise prediksjoner. Ordprediksjonsspråket endres avhengig av tastaturets språkinnstillinger.

Når ordprediksjon er i bruk, vil fire (4) bokser vises over tastaturet. Boksen lengst til venstre viser det mest sannsynlige
ordet, og de andre tre (3) boksene inneholder ett ord hver. Du velger et ord ved å velge boksen med det riktige ordet. Hvis
du ikke finner ordet du ser etter, fortsetter du å skrive. Ordet du ser etter vil kanskje vises etter det neste tegnet.

Hvis du bruker ordprediksjon og vil skrive et ord med aksent "kafé", kan det ofte lønne seg å la ordprediksjon ta seg av
aksenten. Skriv bare inn "kafe" og du vil få forslag om "kafé".

4.2.2 Fraseprediksjon
TD Talk lærer og analyserer hvordan du snakker over tid. Ordprediksjon lærer ordene du sier. Fraseprediksjon lærer
hvordan du setter disse ordene sammen, og lager et sett med personlige fraser. Når du begynner å skrive, vises
fraseprediksjoner fra settet ditt med fraser i grå tekst i meldingsvinduet.

Du kan velge frasen fra fraseprediksjonen ved å feste blikket på uttrykket. Frasens farge endres fra grå til svart for å
indikere at den er valgt. Den kan nå leses eller redigeres.
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4.3 Redigere en melding

4.3.1 Slik redigerer du en melding
1. Se på teksten i meldingsvinduet.

Redigeringsmenyen åpnes.

2. Bruk pilene (Flytt til venstre) og (Flytt til høyre) til å navigere til der du vil gjøre endringen.
3. Bruk tastaturet eller ordprediksjon til å gjøre endringen.

4. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av redigeringsmodus.

4.4 Bruke hurtigmeldinger

4.4.1 Hvordan bruker jeg hurtigmeldinger i TD Talk?

Det finnes to (2) typer hurtigmeldinger, og de første er alltid synlige på startskjermen. De andre er nedenfor -knappen
(Flere hurtigmeldinger).

Hurtigmeldinger på startskjermen
1. Velg hurtigmeldingen du vil si.

Den valgte meldingen sies umiddelbart, slik at den ikke legges til i meldingsvinduet og forstyrrer eventuelle
meldinger du har der.
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Flere hurtigmeldinger

1. Velg -knappen (Flere hurtigmeldinger).

2. Velg -knappen (Snakk) ved siden av meldingen.

3. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

4.4.2 Hvordan redigerer jeg hurtigmeldinger i TD Talk?

1. Velg -knappen (Flere hurtigmeldinger).

2. Velg -knappen (Rediger).

3. Velg -knappen (Rediger) ved siden av meldingen du vil redigere.
4. Endre meldingen med tastaturet.

5. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i hurtigmeldingen.

6. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

7. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

4.4.3 Hvordan legger jeg til en hurtigmelding i TD Talk?

1. Velg -knappen (Flere hurtigmeldinger).

2. Velg -knappen (Rediger).

3. Velg -knappen (Legg til) ved siden av Legg til ny plassering.
4. Skriv inn den nye meldingen ved hjelp av tastaturet.
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5. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i hurtigmeldingen.

6. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

7. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

4.4.4 Hvordan sletter jeg en hurtigmelding i TD Talk?

1. Velg -knappen (Flere hurtigmeldinger).

2. Velg -knappen (Rediger).

3. Velg -knappen (Rediger) ved siden av meldingen du vil slette.

4. Velg -knappen (Slett melding).

5. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i hurtigmeldingen.

6. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

7. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

4.5 Endre språket

4.5.1 Hvordan endrer jeg raskt språket jeg vil snakke i TD Talk?

1. Velg -knappen (Språk) på tastaturet.
2. Velg språket du vil snakke

Hvis du ikke finner språket du vil snakke, kan du se 5.2.3.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/
tastaturspråk i TD Talk?, side 20

3. Velg -knappen (Tilbake) for å gå tilbake
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5 TD Talk-innstillinger

Ikoner Handling Beskrivelse

Aktivering Bare tilgjengelig hvis en øyestyringsenhet er installert og aktivert.
Åpner innstillinger for Aktivering .
For mer informasjon, se 5.1 Aktivering , side 16.

Tastatur Åpner innstillinger for Tastatur.
For mer informasjon, se 5.2 Tastatur , side 18.

Stemme Åpner innstillinger for Stemme .
For mer informasjon, se 5.3 Stemme , side 22.

Enhet Bare tilgjengelig på TD Pilot.
Åpner Enhet-innstillinger.
For mer informasjon, se 5.4 Enhet , side 24.

Generelt Åpner generelle innstillinger.
For mer informasjon, se 5.5 Generelt , side 26.

#13000661 TD Talk Brukerhåndbok v.1.0 - nb-NO 5 TD Talk-innstillinger 15



5.1 Aktivering
Bare tilgjengelig hvis en øyestyringsenhet er installert og aktivert.

5.1.1 Knapper

5.1.1.1 Hvordan endrer jeg fokuseringstid for aktiveringsknapper i TD Talk?

Knappene refererer ikke til de på tastaturet, men de som er plassert på alle andre steder i TD Talk.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
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6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg alternativknappen for Fokuseringstid for en av de følgende verdiene:

● Sakte
● Middels (standard)
● Rask

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.1.1.2 Hvordan finjusterer jeg fokuseringstid for aktiveringsknapper i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg en av følgende knapper for å finjustere fokuseringstiden:

● — for å redusere fokuseringstiden

● — for å øke fokuseringstiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.
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5.2 Tastatur

5.2.1 Knapper

5.2.1.1 Hvordan endrer jeg fokuseringstid for tastaturknapper i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg alternativknappen for Fokuseringstid for en av de følgende verdiene:

● Sakte
● Middels (standard)
● Rask
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8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.1.2 Hvordan finjusterer jeg fokuseringstid for aktiveringsknapper i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere fokuseringstiden:

● — for å redusere fokuseringstiden

● — for å øke fokuseringstiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.2 Ordprediksjon

5.2.2.1 Hvordan endrer jeg fokuseringstid for prediksjonsknapper i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Prediksjoner.
7. Velg alternativknappen for Fokuseringstid for en av de følgende verdiene:

● Sakte
● Middels (standard)
● Rask

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
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9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.2.2 Hvordan finjusterer jeg fokuseringstid for prediksjonsknapper i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Prediksjoner.
7. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere fokuseringstiden:

● — for å redusere fokuseringstiden

● — for å øke fokuseringstiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.3 Generelt

5.2.3.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Generell.
7. Velg Legg til / endre-knappen for "Velg tastaturspråk".
8. Velg fanen Last ned.

9. Velg -knappen (Last ned) ved siden av språket for å starte nedlastingen av det nye tastaturet.
10. Velg Last ned-knappen for å starte nedlastingen, eller Avbryt-knappen for å avbryte nedlastingen.
11. Velg fanen Installert.
12. Velg alternativknappen ved siden av språket for å aktivere det.

13. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
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14. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.3.2 Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Velg Legg til / endre-knappen for "Velg tastaturspråk".
7. Velg fanen Installert.
8. Velg alternativknappen ved siden av språket for å aktivere tastaturspråket for det.

Sørg for å velge alternativknappen for alle språkene du vil ha en stemme tilgjengelig for.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.
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5.3 Stemme
Her velger du stemmen for språket som skal snakkes.

Alle språk som er installert, vises i den øverste delen av skjermen. Når språket er valgt, vises de tilgjengelige stemmene

for dette språket i listen nedenfor språkene. Hvis du vil prøve en stemme, velger du ved siden av stemmen for å
prøve den. Hvis tilgjengelig.

5.3.1 Hvordan velger jeg stemmen min i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Din(e) stemme(r).
7. Velg alternativknappen under det installerte språket du vil snakke.
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Se 5.2.3.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?, side 20 og 5.2.3.2
Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?, side 21 hvis
du ikke finner språket du vil snakke.

8. Velg stemmen du vil bruke i listen over tilgjengelige stemmer for språket du vil snakke.
Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.

Hvis du vil prøve en stemme, velger du ved siden av stemmen.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.2 Hvordan laster jeg ned en ny stemme i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Din(e) stemme(r).
7. Velg alternativknappen under det installerte språket du vil snakke.

Se 5.2.3.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?, side 20 og 5.2.3.2
Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?, side 21 hvis
du ikke finner språket du vil snakke.

8. Velg -knappen (Last ned) ved siden av språket for å starte nedlastingen av det nye tastaturet.
Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.

Hvis du vil prøve en stemme, velger du ved siden av stemmen.

9. Velg Last ned-knappen for å starte nedlastingen, eller Avbryt-knappen for å avbryte nedlastingen.
10. Velg stemmen du vil bruke i listen over tilgjengelige stemmer for språket du vil snakke.

11. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

12. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.
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5.4 Enhet
Bare tilgjengelig på TD Pilot.

5.4.1 Partnervindu

5.4.1.1 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Enhet)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Partnervindu.
7. Veksle Aktiver/deaktiver-knappen for Velg om partnervinduet skal være på/av til:

● På
● Av
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8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.4.1.2 Hvordan angir jeg visningsalternativene for partnervinduet i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter (Enhet)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet Visningsvalg.
7. Velg en av følgende alternativknapper og velg visningsalternativet for partnervinduet:

● Speilet – Viser teksten i partnervinduet mens du skriver og snakker.
● Vis tekst ved tale – Viser en indikator i partnervinduet mens du skriver, og viser meldingen som tekst mens du

snakker.
● Indiker skriving – Viser kun en skriveindikator i partnervinduet mens du skriver og snakker.

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.
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5.5 Generelt

5.5.1 Hvordan angir jeg programspråk i TD Talk?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

-knappen (Mer) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Mer) for å åpne Mer.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Programspråk.
8. Velg alternativknappen ved siden av språket du vil ha i programmet.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.
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