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Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst
lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Bilder och specifikationer överensstämmer inte nödvändigtvis med de produkter och tjänster som erbjuds på alla marknader. De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina
respektive ägare.

Tobii Dynavox T10 Snabbstartsguide

Välkommen till Tobii Dynavox T10 snabbstartsguiden! Här presenterar vi vår nya kommunikationslösning och du får reda på hur
du hittar allting och vad som väntar när du startar din T10 för första gången. Välkommen att utforska din T10 och ha det så kul
med denna alternativa och kompletterande kommunikation!

Översikt av maskinvara

1. Laddningsindikator: Lyser gult när batteriet laddar. Lyser blått när batteriet är
fulladdat.

2. Strömknapp: Slå på enheten genom att hålla in knappen tills startskärmen visas.
Tryck och släpp för att försätta enheten i viloläge. Stäng av genom att hålla in knap-
pen tills avstängningsmenyn visas.

3. Framåtvänd kamera: Fotograferar föremål framför skärmen (t.ex. självporträtt).

4. Sensor för omgivande ljus: Justerar skärmens ljusstyrka utifrån det omgivande
ljuset.

5. Högtalare: Två högtalare ger en omfattande volymnivå.

6. Volymreglage: Tryck på "+" för att öka volymen. Tryck på "-" för att minska
volymen.

7. Uttag för högtalare/hörlurar/extern mikrofon: Anslut en extern högtalare,
hörlurar för privat ljud, eller en extern mikrofon.

8. Bakåtvänd kamera: Används för att ta valfria foton.

9. Fästpunkter för rem: Skapa fästpunkter för remmen.

10. Laddningsport: Anslut adaptern/laddaren för att ladda batteriet.

11. Micro-USB-port: Anslut en micro-usb till en usb-kabeladapter i full storlek.

12. 30-stifts dockningskontakt Lägg till infraröd och trådbunden funktion till din
T10.

13. Micro-HDMI-port: Anslut en extern skärm till enheten.

14. Inbyggd mikrofon: Spela in tal och egna ljud.

http://www.tobiidynavox.com
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Batteriladdning
Anslut laddaren som medföljer din T10 till ett vägguttag. Anslut laddaren till laddningsporten på enheten (10). Laddningslam-
pan (1) lyser gult när enheten laddas och blir blå när enheten helt laddad.

Lossa laddaren när enheten är helt laddad. Lampan slocknar automatiskt.

Första starten
Har du inte använt tekniken förut och är osäker på hur du ska börja? Då har vi svaren. När du startar
din enhet för första gången ska du välja Compass-ikonen på skrivbordet. Sedan hjälper vi dig.

Inställningsguiden i översikt

Använd inställningsguiden för att snabbt anpassa din en-
het till dig. Välj Starta inställningsguiden och välj Guiden
för ny panel (för nya användare) eller välj Välj panel (för
mer erfarna användare). Du kan även använda din egen Com-
pass-säkerhetskopia genom att återställa den från
myTobiiDynavox eller din egen dator.

Resurser
När du är klar med inställningsguiden är du redo att börja. Har du fler frågor? Kontakta oss så svarar vi på dem.

myTobiiDynavox

Logga in på myTobiiDynavox för att hitta support och verktyg för implementeringen samt tekniksupport. Här kan du ladda upp,
ladda ned och dela kommunikationssidor! Kom igång genom att gå till www.myTobiiDynavox.com, klicka på Registrera dig och
registrera din nya Device!

Kunskapsbas och hjälp

Du kan ta del av kunskapsbasen och titta på de många hjälpvideoklippen när du vill, dygnet runt. Välj knappen Inställningar
och Hjälp i menyn Inställningar.

Teknisk support: Gå till www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community

Gå till onlinebiblioteket för att läsa kunskapsdatabasens artiklar, få produkttips och göra anpassade sökningar eller läsa frågor
och svar i Community Q&A. Om du har problem med din Device kan du även påbörja reparationsprocessen genom att öppna
ett nytt ärende.

När du kontaktar support ska du ha serienumret på din Device till hands. Det finns på den nedre kanten av Device och i
Inställningar > Hjälp > Om. Mitt Device serienummer är:_______________.

Det finns mer viktig information om Device, inklusive ändamålsenlig användning och upphovsrätt, i användarmanualen
för T-Series. Du hittar mer information på Inställningar > Hjälp.
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