Tobii Dynavox T15 Hurtigstartguide
Velkommen til Tobii Dynavox T15 Hurtigstartguide! Dette dokumentet vil gi en introduksjon til din nye kommunikasjonsløsning –
hvor du finner ting og hva du kan forvente når du slår på din T15. Vi gratulerer deg med å ha valgt kompromissløs supplerende
kommunikasjon og ønsker deg mye moro mens du utforsker din T15 .

Maskinvareoversikt
1.

Strømknapp: Trykk og hold til startbildet vises for å skru på enheten. Trykk og
slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for
å skru av.

2.

Kamera foran: Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).

3.

Lyssensor: Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.

4.

Ladeindikator: Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.

5.

Høyttalere: Doble høyttalere gir volumbredde.

6.

Volumbryter: Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for
å senke volumet.

7.

Mikro SDHC-kort: Opprett lokale sikkerhetskopier og gi ekstra lagringsplass for
bilder og annet.

8.

Vanlig USB-port: Koble enkelt til eksterne enheter (mus, tastatur, hodemus) eller
få tilgang til en vanlig USB-pinne.

9.

Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon: Koble til en ekstern
høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.

10. Bryterplugger (2): Koble til eksterne brytere for skanning som tilgangsmåte.
11. Kamera bak: Brukes til å ta egendefinerte bilder.
12. Infrarødt vindu bak: Send infrarøde signaler.

14. 30-pin dokkingkabel: (til fremtidig bruk)
15. Ladeport: Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.
16. Mikro-USB-port: Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.
17. Mikro HDMI-port: Koble en ekstern skjerm til enheten.
18. Innebygget mikrofon: Ta opp tale og egendefinerte lyder.
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13. Reimfeste: Festepunkt for T15-stroppen.
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Støtte for Tobii Dynavox-enheten
Få hjelp via Internett
Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene dine på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din
For spørsmål angående produktet, kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp. De er kjent med personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og
produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact

Batterier lades
Sett laderen som fulgte med T15 inn i en stikkontakt. Koble laderen til ladeporten (16) på enheten. Ladeindikatoren (4) lyser
oransje når enheten lader og vil bli blå når batteriet er fullt.
Når enheten er fulladet, kobler du fra laderen og lyset slås automatisk av.

Første oppstart
Ikke brukt denne teknologien før og usikker på hvor du skal begynne? Nå trenger du ikke gjette deg
frem. Første gang du skrur på enheten, er det bare å finne og velge Compass-ikonet på skrivebordet. Derfra tar vi over.

Oversikt over tilpasningsveiviseren
Bruk tilpasningsveiviseren for å tilpasse enheten til dine
behov. Bare velg Start tilpasningsveivisere og deretter
Veiviser for nytt sidesett (for nye brukere) eller Velg et sidesett (for mer erfarne brukere). Du kan også bruke din egen
Compass-sikkerhetskopi ved å gjenopprette den fra enten
myTobiiDynavox eller fra datamaskinen din.

Ressurser
Når du er gjennom tilpasningsveiviseren, er du klar til å sette i gang. Har du fremdeles noe du lurer på? Du finner svarene i hjelperessursene våre.

myTobiiDynavox
Logg på myTobiiDynavox for å få implementeringsstøtte og verktøy, finne ressurser for teknisk support, og å laste opp, laste ned
og dele kommunikasjonssider. Gå til www.myTobiiDynavox.com for å sette i gang. Klikk på Registrer og registrer din nye
Device!

Du har tilgang til kunnskapsbasen og hjelpevideoer døgnet rundt. Det er bare å velge knappen Innstillinger og velge Hjelp i
menyen.
Teknisk support Gå til www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community
Gå til online-biblioteket for å få tilgang til artikler i kunnskapsbasen, finne produkttips, og utføre spesialsøk, eller besøk
Community Q&A-delen. Eller - hvis du har problemer med din Device, kan du her sette i gang reparasjonsprosessen ved å åpne en ny sak.
Før du kontakter Support, må du ha klart ditt Device-serienummer. Det befinner seg på undersiden av Device og under
Innstillinger > Hjelp > Om Mitt Device-serienummer er: :_______________.
Annen viktig informasjon om Device, inkludert tiltenkt bruk og informasjon om opphavsrett,finner du i T-Series brukermanual. Få mer informasjon ved å gå til Innstillinger > Hjelp.
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Kunnskapsbase og hjelp
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