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1 Welkom

Afbeelding 1.1 TD Talk

Met TD Talk kunnen mensen op een zo vloeiend mogelijke manier laten weten wie ze zijn en wat ze willen zeggen. Deze is
zodanig ontwikkeld om ervoor te zorgen dat personen die TD Talk gebruiken, actief kunnen blijven deelnemen aan het
gesprek. TD Talk ziet er vertrouwd uit en voelt vertrouwd aan, zodat personen die er gebruik van maken zo snel mogelijk
aan de slag kunnen. TD Talk leert hoe een bepaald persoon communiceert en past zich voortdurend aan om ervoor te
zorgen dat ze precies kunnen zeggen wat ze willen zeggen.

1.1 Systeemvereisten
Tabel 1.1 iOS

Besturingssys-
teem

Apparaat Geheugen Aanraken Camera

Minimaal iOS 15,1 iPad 7e generatie 4 GB Geïntegreerde
aanraking

Geïntegreerde
camera

Aanbevolen iOS 15,1 iPad 8e generatie 4 GB Geïntegreerde
aanraking

Geïntegreerde
camera

1.2 Ondersteunde talen
● Deens (DK)
● Nederlands (NL)
● Engels (US)
● Frans (FR)
● Duits (DE)

● Italiaans (IT)
● Noors (NO)
● Spaans (Latijns-Amerika)
● Zweeds (SE)
● Binnenkort komen er meer talen beschikbaar!

1.3 TD Progressive Suite verkrijgen
TD Talk is verkrijgbaar via de Apple App Store voor iPadOS.
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2 Middelen en Ondersteuning
Tobii Dynavox biedt verschillende gratis tools aan om uw ervaring met TD Talk te ondersteunen en aan te vullen. Vergeet
deze tools niet. Ze zullen u helpen om uw Tobii Dynavox optimaal te gebruiken!

2.1 Bronnen en Ondersteuning op het internet
Als u ondersteuning nodig hebt, gaat u eerst naar het gedeelte Training en ondersteuning op de Tobii Dynavox-website.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox is uw persoonlijke online opslagwebsite en portaal voor delen. Upload uw gebruikersback-upbestanden
naar myTobiiDynavox om ze veilig te bewaren en deel deze met uw volledige team dat u ondersteunt bij de communicatie.

Ga naar www.myDynaVox.com om u te registreren voor een gratis account.

2.3 Leercentrum
Het Leercentrum is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Ga naar tobiidynavox.com/support-training/ voor documentatie, training en andere tools, waaronder:

● antwoorden op veelgestelde vragen
● trainingsvideo's
● opgenomen webinars
● Online cursussen
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3 Beginnen
Als TD Talk samen met een oogbesturingsmodule wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kalibratie voor de
oogbesturingsmodule actief is.

● iOS: gebruik de TD CoPilot-app voor het instellen van de oogbesturingsmodule.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van TD Pilot.
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3.1 Overzicht van TD Talk

Afbeelding 3.1 TD Talk

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

1 Korte berichten
Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk
uitgesproken worden wanneer ze worden
geselecteerd

7 Woord verwijderen
Verwijdert het woord links van de cursor.

2 Meer korte berichten
Opent de pagina Korte berichten om ze uit te
laten spreken of te bewerken.

8 Woordvoorspelling
Voorspelt automatisch woorden, gebaseerd
op wat u tot nu toe getypt hebt.

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

9 Backspace
Verwijdert het teken links van de cursor.

4 Spreken
Spreekt de tekst uit in het Berichtenvenster.
Je kan ook het uitspreken pauzeren en
hervatten.

10 Pagina Cijfers
Toegang tot cijfers en speciale tekens.

5 Wissen
Wist alle tekst in het Berichtenvenster.

11 Taal wijzigen
Schakelt tussen de talen die u spreekt.

6 Zinvoorspelling
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.
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3.2 Offscreenmenu

Afbeelding 3.2 Offscreenmenu van TD Talk

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

12 AssistiveTouch
Schakelt AssistiveTouch in. Gebruik
AssistiveTouch om naar het startscherm en al
uw andere apps te gaan.

14 Oogbesturing pauzeren/hervatten
Schakelknop om oogbesturing tijdelijk te
pauzeren en te hervatten.

13 Meer
Gaat naar het Dashboard en Instellingen.

3.2.1 Hoe open ik het offscreenmenu in TD Talk?
Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het Offscreenmenu in TD Talk:

● Als gebruiker: Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van
de oogbesturingsmodule.

● Als zorgverlener: Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.
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3.3 Dashboard

Afbeelding 3.3 TD Talk-dashboard

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

15 Instellingen TD Talk
Zie 5 Instellingen TD Talk voor meer
informatie

16 Het dashboard afsluiten
Selecteer de knop om het dashboard af te
sluiten.

3.3.1 Hoe open ik het dashboard in TD Talk?
1. U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:

● Als gebruiker: Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied
van de oogbesturingsmodule.

● Als zorgverlener: Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3.3.2 Hoe sluit ik TD Talk af?
1. U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:

● Als gebruiker: Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied
van de oogbesturingsmodule.

● Als zorgverlener: Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop (AssistiveTouch) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (AssistiveTouch) om het AssistiveTouch-menu te openen.

3. Selecteer de knop (Startpagina) in het AssistiveTouch-menu.
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3.4 TD Talk instellen

1. Selecteer de app TD Talk op het startscherm of het iPadOS-apparaat.
2. U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:

● Als gebruiker: Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied
van de oogbesturingsmodule.

● Als zorgverlener: Veeg omhoog vanaf de letter Top het TD Talk-toetsenbord.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

3. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

4. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
5. Stel de taal van de TD Talk-applicatie in:

a. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

b. Zoek naar het pictogram (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
c. Selecteer de knop Openen.
d. Kijk in het gedeelte Applicatietaal.
e. Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.

f. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

6. Selecteer de te gebruiken stemmen:

a. Zoek naar het pictogram (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
b. Selecteer de knop Openen.
c. Kijk in het gedeelte Uw stemmen.
d. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.

Ga naar 5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?,
pagina 21 en 5.2.3.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/
beschikbaar wil maken in TD Talk?, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

e. Selecteer het keuzerondje naast de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken
taal.
Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met
beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.

Selecteer naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

Als u een (download) in plaats van een keuzerondje ziet, selecteert u de knop om de stem te
downloaden.

f. Herhaal de stappen d en e als u in meer dan één taal wilt kunnen spreken.

7. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

In TD Talk kunt snel tussen de geselecteerde talen schakelen door de knop linksonder op het toetsenbord
te selecteren.
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4 TD Talk gebruiken

Afbeelding 4.1 TD Talk

4.1 Het toetsenbord gebruiken
Selecteer letters op het toetsenbord. Woorden en zinnen worden geformuleerd (of gebouwd) in het berichtenvenster.

Selecteer de knop (Spreken) wanneer u klaar bent om te spreken.

4.2 Voorspellingen gebruiken
TD Talk biedt zowel woordvoorspelling als zinsvoorspelling, waardoor er minder inspanning is vereist en/of er sneller
berichten worden gegenereerd.

4.2.1 Woordvoorspellingen
De engine voor woordvoorspelling die in TD Talk wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey™ en wordt vaak gebruikt op
tablets en smartphones. SwiftKey™ maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie,
waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey™ leert van eerdere teksten die
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de gebruiker heeft geschreven en biedt of toont presenteert voorspellingen op basis van de huidige invoertekst en wat
deze heeft geleerd. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

Wanneer u woordvoorspelling gebruikt, worden er vier (4) vakjes weergegeven boven het toetsenbord. Het uiterst linkse
vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer, en de overige drie (3) vakjes bevatten elk één voorspeld
woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt
weergegeven, typt u gewoon verder, en het betreffende woord wordt na invoer van het volgende teken weergegeven.

Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, bespaart u tijd en moeite door het
accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon 'cafe', en een van de suggesties is dan 'café'.

4.2.2 Zinvoorspelling
TD Talk leert en analyseert na verloop van tijd hoe u spreekt. Woordvoorspelling leert de woorden die u zegt.
Zinsvoorspelling leert hoe u deze woorden samenvoegt tot een persoonlijke zinnenset. Wanneer u begint te typen, worden
de voorspelde zinnen uit uw zinnenset in het grijs weergegeven in het Berichtenvenster.

Selecteer een voorspelde zin door de blik erop te richten. De kleur van de zin verandert van grijs naar zwart om aan te
geven dat de zin is geselecteerd. De zin kan nu worden uitgesproken of bewerkt.
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4.3 Een bericht bewerken

4.3.1 Hoe bewerk ik een bericht?
1. Kijk naar de tekst in het Berichtenvenster.

Het menu Bewerken wordt geopend.

2. Gebruik de pijlen (links) en (rechts) om te navigeren naar de plaats waar u de wijziging wilt
aanbrengen.

3. Gebruik het toetsenbord of Woordvoorspelling om de wijziging door te voeren.

4. Selecteer de knop (Sluiten) om de Bewerkingsmodus te sluiten.

4.4 Korte berichten gebruiken

4.4.1 Hoe gebruik ik korte berichten TD Talk?
Er zijn twee (2) soorten korte berichten. De eerste zijn altijd zichtbaar op het startscherm. De tweede bevinden zich onder

de knop (Meer korte berichten).

Korte berichten op het startscherm
1. Selecteer Korte berichten te spreken.

Het geselecteerde bericht wordt onmiddellijk uitgesproken zonder dat het wordt toegevoegd aan het
berichtenvenster en zonder dat het een bericht beïnvloedt dat u aan het bewerken bent.
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Meer korte berichten

1. Selecteer de knop (Meer korte berichten).

2. Selecteer de knop (Spreken) naast het bericht.

3. Selecteer de knop (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

4.4.2 Hoe kan ik de korte berichten TD Talk bewerken?

1. Selecteer de knop (Meer korte berichten).

2. Selecteer de knop (Bewerken).

3. Selecteer de knop (Bewerken) naast het te bewerken bericht.
4. Breng de wijzigingen in het bericht aan met het toetsenbord.

5. Selecteer de knop (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.

6. Selecteer de knop (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.

7. Selecteer de knop (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

4.4.3 Hoe voeg ik een kort bericht TD Talk toe?

1. Selecteer de knop (Meer korte berichten).

2. Selecteer de knop (Bewerken).

3. Selecteer de knop (Toevoegen) naast Nieuwe locatie toevoegen.
4. Schrijven het nieuwe bericht met het toetsenbord.
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5. Selecteer de knop (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.

6. Selecteer de knop (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.

7. Selecteer de knop (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

4.4.4 Hoe verwijder ik een kort bericht in TD Talk?

1. Selecteer de knop (Meer korte berichten).

2. Selecteer de knop (Bewerken).

3. Selecteer de knop (Bewerken) naast het te verwijderen bericht.

4. Selecteer de knop Bericht verwijderen.

5. Selecteer de knop (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.

6. Selecteer de knop (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.

7. Selecteer de knop (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

4.5 De taal wijzigen

4.5.1 Hoe wijzig ik snel de te spreken taal in TD Talk?

1. Selecteer de knop (Taal) op het toetsenbord.
2. Selecteer de te spreken taal

Als u de gewenste taal niet kunt vinden, raadpleegt u 5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal
toevoegen/downloaden in TD Talk?, pagina 21

3. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan
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5 Instellingen TD Talk

Pictogrammen Actie Beschrijving

Activering Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd
en geactiveerd.
Opent de instellingen voor Activering.
Zie 5.1 Activering , pagina 17 voor meer informatie.

Toetsenbord Opent de instellingen voor Toetsenbord.
Zie 5.2 Toetsenbord , pagina 19 voor meer informatie.

Stem Opent de instellingen voor Spraak.
Zie 5.3 Stem , pagina 23 voor meer informatie.

Apparaat Alleen beschikbaar op de TD Pilot.
Opent de Apparaat-instellingen.
Zie 5.4 Apparaat , pagina 25 voor meer informatie.

Algemeen Opent de Algemene instellingen.
Zie 5.5 Algemeen , pagina 27 voor meer informatie.
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5.1 Activering
Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd en geactiveerd.

5.1.1 Knoppen

5.1.1.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk?

Knoppen verwijst niet naar de knoppen op het toetsenbord, maar naar de knoppen die zich op alle andere
plaatsen in TD Talk bevinden.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
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5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer het keuzerondje voor de Dwelltijd voor een van de volgende waarden:

● Langzaam
● Gemiddeld (standaard)
● Snel

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.1.1.2 Hoe stel ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer een van de volgende toetsen om de dwelltijd fijn af te stellen:

● — om de dwelltijd te verlagen

● — om de dwelltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.
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5.2 Toetsenbord

5.2.1 Knoppen

5.2.1.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor toetsenbordknoppen in TD Talk?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer het keuzerondje voor de Dwelltijd voor een van de volgende waarden:

● Langzaam
● Gemiddeld (standaard)
● Snel
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8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.1.2 Hoe stel ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de dwelltijd fijn af te stellen:

● — om de dwelltijd te verlagen

● — om de dwelltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.2 Voorspelling

5.2.2.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor voorspellingsknoppen in TD Talk?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Voorspelling.
7. Selecteer het keuzerondje voor de Dwelltijd voor een van de volgende waarden:

● Langzaam
● Gemiddeld (standaard)
● Snel
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8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.2.2 Hoe stel ik de dwelltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk fijn af?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Voorspelling.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de dwelltijd fijn af te stellen:

● — om de dwelltijd te verlagen

● — om de dwelltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.3 Algemeen

5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Algemeen.
7. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' toevoegen/wijzigen button.
8. Selecteer het tabblad Downloaden.

9. Selecteer de knop (Downloaden) naast de taal om het nieuwe toetsenbord te downloaden.
10. Selecteer de knop Downloaden om de download te starten of de knop Annuleren om de download te annuleren.
11. Selecteer het tabblad Geïnstalleerd.
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12. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de taal te activeren.

13. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

14. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.3.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD
Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' toevoegen/wijzigen button.
7. Selecteer het tabblad Geïnstalleerd.
8. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de toetsenbordtaal voor die talen te activeren.

Zorg ervoor dat u het keuzerondje selecteert voor alle talen waarvoor u een stem beschikbaar wilt
hebben.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.
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5.3 Stem
Hier kunt u de stem van de te spreken taal instellen.

Alle geïnstalleerde talen worden weergegeven in het bovenste deel van het scherm. Als de taal is geselecteerd, worden
de beschikbare stemmen voor die taal weergegeven in de lijst onder de talen. Om een stem uit te proberen, selecteert u

naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

5.3.1 Hoe selecteer ik mijn stem in TD Talk?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Uw stemmen.
7. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.
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Ga naar 5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?, pagina
21 en 5.2.3.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken
in TD Talk?, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

8. Selecteer de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal.
Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare
stemmen voor de taal te bladeren.

Selecteer naast de stem om deze uit te proberen.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.2 Hoe download ik een nieuwe stem in TD Talk?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Uw stemmen.
7. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.

Ga naar 5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?, pagina
21 en 5.2.3.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken
in TD Talk?, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

8. Selecteer de knop (Downloaden) naast de taal om het nieuwe toetsenbord te downloaden.
Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare
stemmen voor de taal te bladeren.

Selecteer naast de stem om deze uit te proberen.

9. Selecteer de knop Downloaden om de download te starten of de knop Annuleren om de download te annuleren.
10. Selecteer de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal.

11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

12. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.
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5.4 Apparaat
Alleen beschikbaar op de TD Pilot.

5.4.1 Partnervenster

5.4.1.1 Hoe schakel ik het partnervenster in TD Talk in of uit?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Partnervenster.
7. Schakel de knop Inschakelen/uitschakelen voor 'Kiezen of Partnervenster is in- of uitgeschakeld' naar:

● Aan
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● Uit

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.4.1.2 Hoe stel ik de weergaveopties voor het partnervenster in TD Talk in?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelteWeergaveopties.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de weergaveoptie voor het Partnervenster te kiezen:

● Gespiegeld: geeft de tekst in het Partnervenster weer terwijl u aan het typen en spreken bent.
● Tekst weergeven tijdens spreken: geeft een indicatie weer in het Partnervenster tijdens het typen en geeft het

bericht weer in tekst tijdens het spreken.
● Typen aangeven: geeft alleen een type-indicator weer in het Partnervenster tijdens het typen en spreken.

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.
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5.5 Algemeen

5.5.1 Hoe stel ik mijn applicatietaal in TD Talk in?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Applicatietaal.
8. Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

#13000660 TD Talk Gebruikershandleiding v.1.0 - nl-NL 5 Instellingen TD Talk 27



10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.
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