
Introductiehandleiding
Tobii Dynavox Speech Case



Wat zit er in de doos?

Uw apparaat leren kennen
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Boven- en zijkanten

If you purchased a 
mounting plate or 
keyguard, see the included 
instructions for detailed 
information.

Speech Case

iPad-framehoes

Netsnoer

USB-voedingsadapters

Gebruikershandleiding

Draagriem

Aanvullend, met SC-tablet:

iPad

Snap-
trainingskaarten

Volume-tuimelschakelaar

Schakelaarpoorten

Luidsprekers

Oplaadpoort (USB-C)

Keuzeschakelaar 
selectiemethode



Leg de iPad (met het scherm omhoog) op een vlak 
oppervlak. 

Plaats de iPad-framehoes op de iPad en druk hem 
naar beneden om hem vast te klikken.

Zorg ervoor dat de oplaadpoort van de iPad op een 
lijn ligt met de Speech Case en schuif vervolgens de 
rand van de iPad onder het flexibele lipje aan de 
bovenkant van de Speech Case.

Houd de iPad schuin, zodat u deze plat in de Speech 
Case kunt leggen.

Gebruik uw vingers om de flexibele lip rond en over de 
randen van de iPad te buigen.

Stap 1: De iPad in de Speech Case plaatsen

Stap 2: De modus instellen

Voltooi de vier stappen in deze handleiding om uw Speech Case/SC-tablet in te stellen.

De Speech Case heeft drie modi: Aanraken (T), iOS-scannen 
(S) en Off (O). Stel de modus in met de keuzeschakelaar 
selectiemethode VOORDAT u het apparaat gebruikt. 
Gebruik het beslissingsschema aan de rechterkant om de 
beste modus voor de gebruiker te bepalen. 

Als u een SC-tablet (Speech Case en iPad-bundel) hebt 
aangeschaft, schakelt u de iPad in en volgt u de instructies op 
het scherm. 
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Voordat u aan de slag gaat
S
O

T

Aanraakpositie (T): Het apparaat zegt ‘Inschakelen’ en 
laat 1 klikgeluid horen.

Scanpositie (S): Het apparaat zegt ‘Inschakelen’ en laat 
2 klikgeluiden horen.

Positie (O) dient voor transport en langdurige opslag.



Als u meerdere SC-tablets in één ruimte gebruikt, kunt 
u elke SC-tablet herkennen aan de laatste vijf cijfers 
van de Bluetooth-ID. Deze komt overeen met het 
unieke vijfcijferige serienummer onder de ingebouwde 
standaard op de Speech Case.

Als u de modus moet wijzigen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Speech Case.

Instellen op S voor iOS-scanning
 ■ Bedien alle apps en bestanden door 
middel van scannen.

 ■ Niet compatibel met bepaalde Snap 
Core First-scanfuncties.

 ■ Configureer scanopties in de 
iOS-toegankelijkheidsinstellingen.

 ■ Om iOS-scannen in Snap te gebruiken, 
stelt u de selectiemethode in Snap op 
Aanraken.

Heeft de gebruiker ervaring met  
de selectiemethode scannen en 
kan hij/zij deze goed gebruiken?

Instellen op T

Instellen op T voor Snap-scanning
 ■ Meest geschikt voor gebruikers die net 
begonnen zijn met scannen.

 ■ Personaliseer deze met Snap-
scanningfuncties, zoals scangroepen, 
auditieve cues en vasthoudtijd.

 ■ Scannen is beperkt tot Snap. Items buiten 
Snap kunnen niet worden gescand.

Hoe maakt de gebruiker selecties op het apparaat?

Aanraken Scannen

Ga op de iPad naar Instellingen > Bluetooth.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

Selecteer Tobii Dynavox SC-tablet. 

Stap 3: Koppelen via Bluetooth
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Snap-configuratiewizard
Open de app Snap Core First.

Volg de aanwijzingen om 
uw nieuwe gebruiker te 
maken of een opgeslagen 
gebruikersbestand te herstellen.

Rastergrootte
Kies een rastergrootte die de meeste knoppen bevat voor vocabulaire en die de 
gebruiker goed kan bedienen. U kunt deze later eenvoudig wijzigen.

Selectiemethode
Kies uw selectiemethode:

Selecteer Bewerken.

Selecteer Gebruiker.

Selecteer Selectiemethode.

Volgende stappen
Pathways voor Core First, 
een GRATIS hulpmiddel, helpt 
communicatievaardigheden aan te 
leren met behulp van instructievideo’s, 
doelenrooster, lesplannen en nog veel meer.

Snap Core First-trainingskaarten bevatten 
ideeën voor dagelijks gebruik en stap-voor-
stap instructies voor basisbewerkingen.  
Vind ze hier:

Stap 4: Aan de slag met Snap

1

2

3

http://qrco.de/ 
PathwaysCF

http://qrco.de/
SnapCards

Gebruik het menu Opties om de 
instellingen voor Aanraken en 
Snap nog verder aan te passen. 
Als u iOS-scanning gebruikt, kunt 
u aanpassingen maken in iOS-
instellingen > Toegankelijkheid > 
Schakelbediening.

http://qrco.de/PathwaysCF
http://qrco.de/SnapCards


Wij zijn er om u te helpen

myTobiiDynavox
Gebruik uw gratis account om te 
synchroniseren, paginasets te delen,  
back-ups op te slaan en nog veel meer!  
Ga naar: www.myTobiiDynavox.com

Overige
Ontdek de Tobii Dynavox-app:  
http://qrco.de/TDDiscover

Gebruikershandleiding:  
http://qrco.de/SCmanual

Extra ondersteuning
Community:  
http://qrco.de/TDFB

Neem contact op met uw lokale Tobii 
Dynavox-vertegenwoordiger voor 
technische ondersteuning. #
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Deel van het uitpakken uw Speech Case en de eerste foto’s 
en video’s van het gebruik ervan via #PowerToBeYou.

U kunt extra 
hulpmiddelen voor uw 

Speech Case  
hier vinden:

http://qrco.de/
TDSCinfo

http://www.myTobiiDynavox.com
http://qrco.de/TDDiscover
http://qrco.de/SCmanual
http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/TDSCinfo

