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1 Välkommen

Figur 1.1 TD Talk

TD Talk ger människor möjlighet att kommunicera vem de är och vad de vill säga på ett så smidigt sätt som möjligt. Den är
utformad för att göra meningskonstruktionen så snabb som möjligt, TD Talk gör det möjligt för dem som använder den att
förbli en aktiv del av samtalet. TD Talk ser ut och känns bekant så att de som använder den kan komma igång på kortast
möjliga tid. Genom att lära sig av hur en person kommunicerar anpassar TD Talk sig kontinuerligt för att se till att de kan
säga exakt vad de vill säga.

1.1 Systemkrav
Tabell 1.1 iOS

Operativsystem Enhet Minne Pekstyrning Camera/Kamera

Minimum iOS 15,1 iPad 7:e
generationen

4 GB Inbyggd pekfunktion Inbyggd kamera

Rekommende-
rat

iOS 15,1 iPad 8:e
generationen

4 GB Inbyggd pekfunktion Inbyggd kamera

1.2 Stödda språk
● Danska (DK)
● Holländska (NL)
● Engelska (USA)
● Franska (FR)
● Tyska (DE)

● Italienska (IT)
● Norska (NO)
● Spanska (Latinamerika)
● Svenska (SE)
● Fler språk kommer inom kort!

1.3 Skaffa TD Progressive Suite
TD Talk är tillgänglig via Apple App Store för iPadOS.
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2 Resurser och hjälpmedel
Tobii Dynavox erbjuder flera gratisresurser för att hjälpa till med och komplettera din upplevelse med TD Talk. Missa inte
dessa redskap som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Tobii Dynavox programvara!

2.1 Webbresurser och hjälpmedel
Om du behöver hjälp, gå först till avsnittet Utbildning och support på Tobii Dynavox webbplats.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox är din personliga webbplats för lagring och delningsportal. Ladda upp dina säkerhetskopierade
användarfiler till myTobiiDynavox för säker förvaring och för att dela med ditt eller användarens hela nätverk.

Gå till myTobiiDynavox.com för att registrera ett gratiskonto.

2.3 Learning hub
Inlärningsnavet finns för närvarande endast på engelska.

Besök learn.tobiidynavox.com för dokumentation, utbildning och andra resurser, inklusive:

● svar på vanliga frågor
● utbildningsvideor
● inspelade webbseminarier
● onlinekurser
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3 Komma igång
Om TD Talk ska användas tillsammans med en ögonstyrningsenhet ska du se till att den har en aktiv kalibrering för
ögonstyrningsenheten.

● iOS - använd TD CoPilot -appen för att ställa in ögonstyrningsenheten.
Mer information finns i användarhandboken för TD Pilot.
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3.1 Översikt över TD Talk

Figur 3.1 TD Talk

Placer-
ing

Beskrivning Placer-
ing

Beskrivning

1 Snabbmeddelanden
Förskrivna meddelanden som läses upp
omedelbart när de väljs

7 Ta bort ord
Ta bort ordet till vänster om markören.

2 Fler snabbmeddelanden
Öppna snabbmeddelandesidan för att läsa
upp eller redigera dina snabbmeddelanden.

8 Ordprediktion
Förutsäger automatiskt ord baserat på vad du
har skrivit hittills.

3 Meddelandefönster
Här kan du visa och redigera den text som du
vill läsa upp.

9 Backsteg
Ta bort tecknet till vänster om markören.

4 Läs upp
Läs upp texten i meddelandefönstret. Du kan
också avbryta och återuppta uppläsningen.

10 Siffersida
Tillgång till siffror och specialtecken.

5 Rensa
Rensa all text i meddelandefönstret.

11 Ändra språk
Växla mellan de språk du läser upp.

6 Frasprediktion
TD Talk lär sig av vad du skriver och
använder den informationen för att förutsäga
fraser. Prediktion baseras på frekvens och
gör kommunikationen snabbare och mer
personlig.
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3.2 Menyn utanför skärmen

Figur 3.2 TD Talk Menyn utanför skärmen

Placer-
ing

Beskrivning Placer-
ing

Beskrivning

12 AssistiveTouch
Aktivera AssistiveTouch. Använd
AssistiveTouch för att komma åt
startsideskärmen och alla dina andra appar.

14 Pausa/återuppta blickstyrning
Växelknapp för att tillfälligt pausa och
återuppta blickstyrning.

13 Mer
Gå till Instrumentpanelen och Inställningar.

3.2.1 Hur får jag tillgång till Menyn utanför skärmen i TD Talk?
Det finns två sätt att komma åt Menyn utanför skärmen i TD Talk:

● Som användare: Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på
ögonstyrningsenhetens yta.

● Som vårdgivare: Svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbordet.
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3.3 Instrumentpanel

Figur 3.3 TD Talk Instrumentpanel

Placer-
ing

Beskrivning Placer-
ing

Beskrivning

15 Inställningar av TD Talk
Mer information finns i 5 Inställningar av TD
Talk

16 Lämna instrumentpanelen
Välj knappen för att lämna
instrumentpanelen..

3.3.1 Hur får jag åtkomst till instrumentpanelen i TD Talk?
1. Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:

● Som användare: Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på
ögonstyrningsenhetens yta.

● Som vårdare: Svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbordet.

(Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3.3.2 Hur avslutar jag och stänger ner TD Talk?
1. Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:

● Som användare: Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på
ögonstyrningsenhetens yta.

● Som vårdare: Svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbordet.

(AssistiveTouch) knappen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (AssistiveTouch) för att öppna AssistiveTouch-menyn.

3. Välj knappen (Startsida) i AssistiveTouch-menyn.

#13000662 TD Talk Bruksanvisning v.1.0 - sv-SE 3 Komma igång 9



3.4 Inställning av TD Talk

1. Välj TD Talk -appen på iPadOS-enhetens startsideskärm.
2. Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:

● Som användare: Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på
ögonstyrningsenhetens yta.

● Som vårdare: Svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbordet.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

3. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

4. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
5. Ställ in programspråket för TD Talk :

a. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

b. Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
c. Välj knappen Öppna .
d. Titta i avsnittet Programspråk .
e. Välj radioknappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.

f. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

6. Välj den eller de röster som ska användas:

a. Leta efter (röst) ikonen för att hitta rätt inställningskort.
b. Välj knappen Öppna .
c. Titta i avsnittet Din röst/dina röster .
d. Välj radioknappen under det installerade språket som du vill läsa upp.

Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/
tangentbordsspråk i TD Talk?, sida 22 och 5.2.3.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken
som jag vill använda/vara tillgänglig för i TD Talk?, sida 23.

e. Välj radioknappen bredvid den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska
läsas upp.
Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster
för språket.

Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten. Om tillgängligt.

Om det finns en (nedladdning) i stället för en radioknapp väljer du knappen för att ladda ner
rösten.

f. Upprepa steg d och e om du vill kunna tala på fler än ett språk.

7. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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I TD Talk kan du snabbt byta språk mellan de valda språken genom att välja knappen i tangentbordets
nedre vänstra hörn.
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4 Användning av TD Talk

Figur 4.1 TD Talk

4.1 Använda tangentbordet

Välj bokstäver på tangentbordet, ord och meningar formuleras (eller byggs) i meddelandefönstret. Välj knappen
(Läs upp) när du är redo att läsa upp.

4.2 Användning av prediktioner
TD Talk erbjuder både ordprediktioner och frasprediktioner, vilket kan minska ansträngningen och/eller öka hastigheten för
att producera meddelanden.

4.2.1 Ordprediktioner
Motorn för ordprediktion som används i TD Talk är från SwiftKey™ och används ofta i surfplattor och smarttelefoner.
SwiftKey™ använder en blandning av artificiell intelligens för att förutse nästa ord som användaren tänker skriva.
SwiftKey™ lär sig av tidigare texter som användaren har skrivit och erbjuder prediktioner eller presenterar prediktioner
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baserat på den aktuella inmatade texten och vad den har lärt sig. Språket i ordprediktionen ändras beroende på
språkinställningen på tangentbordet.

När ordprediktion används visas fyra (4) rutor ovanför tangentbordet. I rutan längst till vänster visas det mest sannolika
ordförslaget och de återstående tre (3) rutorna innehåller ett ordförslag vardera. För att välja ett av de föreslagna orden
väljer du ordets ruta. Om du inte hittar det ord du letar efter kan du fortsätta att skriva, så kanske ordet du letar efter dyker
upp efter nästa tecken.

Om du använder ordprediktion och vill skriva ett ord som innehåller en accent, till exempel café, sparar du tid och
ansträngning genom att låta ordprediktion ta hand om accenten. Skriv bara in ”cafe”, så får du ett förslag på ”café”.

4.2.2 Frasprediktion
TD Talk lär sig och analyserar hur du talar över tid. Ordprediktionen lär sig de ord du säger. Frasprediktion lär sig hur du
sätter ihop dessa ord för att skapa en personlig frasuppsättning. När du börjar skriva kommer de föreslagna fraserna från
din frasuppsättning att erbjudas i meddelandefönstret i grå text.

Välj den föreslagna frasen genom att fästa blicken på frasen. Färgen på frasen ändras från grått till svart för att visa att den
har valts. Den kan nu läsas upp eller redigeras.
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4.3 Redigera ett meddelande

4.3.1 Hur redigerar jag ett meddelande?
1. Titta på texten i meddelandefönstret.

Redigeringsmenyn öppnas.

2. Använd pilarna (Flytta till vänster) och (Flytta till höger) för att navigera till den plats där du vill göra
ändringen.

3. Använd tangentbordet eller ordprediktionen för att göra ändringen.

4. Välj knappen (Stäng) för att lämna redigeringsläget.

4.4 Användning av Snabbmeddelanden

4.4.1 Hur använder jag Snabbmeddelanden TD Talk?

Det finns två (2) typer av snabbmeddelanden, de första är alltid synliga på startsideskärmen. De andra finns under
knappen (Fler snabbmeddelanden).

Snabbmeddelanden på startsideskärmen
1. Välj snabbmeddelandet för att läsa upp.

Det valda meddelandet kommer att läsas upp omedelbart utan att läggas till i meddelandefönstret och utan att
störa meddelanden som du håller på att bearbeta.
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Fler snabbmeddelanden

1. Välj knappen (Fler snabbmeddelanden).

2. Välj knappen (Läs upp) bredvid meddelandet.

3. Välj knappen (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.2 Hur kan jag redigera snabbmeddelanden TD Talk?

1. Välj knappen (Fler snabbmeddelanden).

2. Välj knappen (Redigera).

3. Välj knappen (Redigera) bredvid det meddelande som ska redigeras.
4. Gör ändringarna i meddelandet med hjälp av tangentbordet.

5. Välj knappen (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.

6. Välj knappen (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.

7. Välj knappen (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.3 Hur kan jag lägga till ett snabbmeddelande TD Talk?

1. Välj knappen (Fler snabbmeddelanden).

2. Välj knappen (Redigera).

3. Välj knappen (Lägg till) bredvid Lägg till ny plats...
4. Skriv det nya meddelandet med hjälp av tangentbordet.
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5. Välj knappen (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.

6. Välj knappen (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.

7. Välj knappen (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.4 Hur kan jag ta bort ett snabbmeddelande i TD Talk?

1. Välj knappen (Fler snabbmeddelanden).

2. Välj knappen (Redigera).

3. Välj knappen (Redigera) bredvid det meddelande som ska tas bort.

4. Välj knappen Ta bort meddelande.

5. Välj knappen (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.

6. Välj knappen (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.

7. Välj knappen (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.5 Ändra språk

4.5.1 Hur ändrar jag snabbt språket för uppläsning TD Talk?

1. Välj knappen (Språk) på tangentbordet.
2. Välj det språk som ska läsas upp

Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD
Talk?, sida 22

3. Välj knappen (Tillbaka) för att gå tillbaka
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5 Inställningar av TD Talk

Ikoner Åtgärd Beskrivning

Aktivering Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och
aktiverad.
Öppnar inställningarna för Aktivering .
Mer information finns i 5.1 Aktivering , sida 18.

Tangentbord Öppnar inställningarna för Tangentbord.
Mer information finns i 5.2 Tangentbord , sida 20.

Röst Öppnar röstinställningarna .
Mer information finns i 5.3 Röst , sida 24.

Enhet Finns endast på TD Pilot.
Öppnar inställningarna för Enheten .
Mer information finns i 5.4 Enhet , sida 26.

Allmänt Öppnar de Allmänna inställningarna,.
Mer information finns i 5.5 Allmänt , sida 28.
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5.1 Aktivering
Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och aktiverad.

5.1.1 Knappar

5.1.1.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden för aktivering av knappar i TD Talk?

Med knappar avses inte knapparna på tangentbordet utan de knappar som finns på alla andra ställen i TD Talk.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
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6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Välj knappen för fokuseringstid för ett av de aktuella värdena:

● Långsam
● Medium (standard)
● Snabbt

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.1.1.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Välj en av följande knappar för att finjustera fokuseringstiden:

● - sänka fokuseringstiden.

● - öka fokuseringstiden.

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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5.2 Tangentbord

5.2.1 Knappar

5.2.1.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden på tangentbordsknapparna i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Välj knappen för fokuseringstid för ett av de aktuella värdena:

● Långsam
● Medium (standard)
● Snabbt
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8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.1.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Välj en av följande knappar för att finjustera fokuseringstiden:

● - sänka fokuseringstiden

● - öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.2 Ordprediktion

5.2.2.1 Hur ändrar jag Dwell Time (uppehållstiden) för prediktionsknappar i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Ordprediktion .
7. Välj knappen för fokuseringstid för ett av de aktuella värdena:

● Långsam
● Medium (standard)
● Snabbt

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
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9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.2.2 Hur finjusterar jag fokuseringstiden för prediktionsknappar i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Ordprediktion .
7. Välj en av följande knappar för att finjustera fokuseringstiden:

● - sänka fokuseringstiden

● - öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.3 Allmänt

5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningar.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Allmänt .
7. Välj knappen Lägg till/ändra "Välj tangentbordsspråk".
8. Välj fliken Ladda ner .

9. Välj knappen (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av det nya tangentbordet.
10. Välj knappen Ladda ner för att påbörja nedladdningen eller knappen Avbryt för att avbryta nedladdningen.
11. Välj fliken Installerad .
12. Välj knappen bredvid språken för att aktivera språket.

13. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
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14. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.3.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/vara tillgänglig för i TD
Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Välj knappen Lägg till/ändra "Välj tangentbordsspråk".
7. Välj fliken Installerad .
8. Välj knappen bredvid språken för att aktivera tangentbordsspråket för dessa språk.

Se till att du väljer knappen för alla de språk som du vill ha en röst tillgänglig för.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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5.3 Röst
Här ställs rösten in för det språk som ska läsas upp.

Alla installerade språk visas i den övre delen av skärmen. När språket har valts visas de tillgängliga rösterna för det

språket i listan under språken. Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten för att prova rösten. Om den finns
tillgänglig.

5.3.1 Hur väljer jag min röst i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen för att hitta rätt inställningar.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Din röst/dina röster .
7. Välj knappen under det installerade språket som du vill läsa upp.
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Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk
i TD Talk?, sida 22 och 5.2.3.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/
vara tillgänglig för i TD Talk?, sida 23.

8. Välj den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.
Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för
språket.

Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.3.2 Hur laddar jag ner en ny röst i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Din röst/dina röster .
7. Välj radioknappen under det installerade språket som du vill läsa upp.

Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk
i TD Talk?, sida 22 och 5.2.3.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/
vara tillgänglig för i TD Talk?, sida 23.

8. Välj knappen (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av det nya tangentbordet.
Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för
språket.

Om du vill prova en röst väljer du bredvid rösten.

9. Välj knappen Ladda ner för att påbörja nedladdningen eller knappen Avbryt för att avbryta nedladdningen.
10. Välj den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.

11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

12. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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5.4 Enhet
Finns endast på TD Pilot.

5.4.1 Partnerfönster

5.4.1.1 Hur aktiverar/avaktiverar jag partnerfönstret i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Enhet) för att hitta rätt inställningar.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Partnerfönstret .
7. Växla knappen Aktivera/Inaktivera för “Välj om partnerfönstret är på/av” till:

● På
● Av
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8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.4.1.2 Hur ställer jag in visningsalternativen för partnerfönstret i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna .
6. Titta i avsnittet Visningsalternativ .
7. Klicka på en av de följande knapparna för att välja visningsalternativet för partnerfönstret:

● Speglad - Visar texten i partnerfönstret medan du skriver och läser upp.
● Visa text när du läser upp - Visar en indikator i partnerfönstret när du skriver och visar meddelandet i text när

du läser upp.
● Indikera skrivande - Visar en skrivindikator i partnerfönstret när användaren skriver och läser upp.

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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5.5 Allmänt

5.5.1 Hur ställer jag in mitt programspråk i TD Talk?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna .
7. Titta i avsnittet Programspråk .
8. Välj knappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.
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