Tobii Dynavox T7 Snelstarthandleiding
Welkom bij de snelstarthandleiding van Tobii Dynavox T7! In dit document maakt u kennis met uw nieuwe communicatieoplossing — waar vindt u alles en wat kunt u verwachten als u de T7 voor de eerste keer inschakelt. We wensen u veel plezier als u
aan de slag gaat met uw T7 en gefeliciteerd met uw keuze van een compromisloze ondersteunende communicatieoplossing!

Overzicht van de hardware
1.

Oplaadindicator: Brandt geel als de batterij wordt opgeladen. Wordt blauw zodra de batterij volledig is opgeladen.

2.

Omgevingslichtsensor: Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast
op basis van het omgevingslicht.

3.

Camera aan voorkant: Hiermee neemt u foto's van voorwerpen die zich vóór het
scherm bevinden (zoals zelfportretten).

4.

Volumeschakelaar: Druk op de plus-kant van de schakelaar om het volume te
verhogen. Druk op de min-kant van de schakelaar om het volume te verlagen.

5.

Luidsprekers: Dubbele luidsprekers voor een uitgebreid volumebereik.

6.

Camera aan achterkant: Gebruik deze camera om zelf foto's te maken.

7.

Infraroodvenster aan achterkant: Hiermee worden infraroodsignalen
verzonden.

8.

Bevestiging voor draagriem: Aansluitpunten voor het bevestigen van de
draagriem.

9.

Oplaadpoort: Sluit hierop de adapter/oplader aan om de batterij op te laden.

10. Micro-USB-poort: Hierop kunt u een kabel van micro-USB naar USB aansluiten.

12. Aan/uit-knop: Om het apparaat in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot
het welkomstscherm wordt weergegeven. Druk hier kort op om het apparaat in de
slaapstand te zetten. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het afsluitmenu wordt weergegeven.
13. Ingebouwde microfoon: Hiermee kunt u spraak en geluiden opnemen.
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact
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11. Aansluiting voor luidspreker/hoofdtelefoon/externe microfoon: Hierop
kunt u een externe luidspreker, hoofdtelefoon of externe microfoon aansluiten.

Batterij opladen
Sluit de bij de T7 meegeleverde oplader aan op een stopcontact. Sluit de oplader aan op de oplaadpoort (9) van het apparaat.
Het lampje van de oplaadindicator (1) brandt geel terwijl het apparaat wordt opgeladen en wordt blauw zodra het apparaat volledig is opgeladen.
Koppel de oplader los zodra het apparaat volledig is opgeladen. Het lampje gaat dan automatisch uit.

Eerste keer opstarten
Is de technologie nieuw voor u en weet u niet precies waar u moet beginnen? U hoeft er niet naar
te gissen. Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, hoeft u alleen maar het Compass pictogram op het bureaublad te selecteren. Dan doen wij de rest.

Overzicht van Configuratiewizard
Gebruik de Configuratiewizard om het apparaat te personaliseren aan de hand van snelle aanpassingen. Selecteer
simpelweg Configuratiewizard starten en kies Wizard
Nieuwe paginaset (voor nieuwe gebruikers) of Paginaset
selecteren (voor gevorderde gebruikers). U kunt ook uw eigen Compass back-upbestand gebruiken vanaf
myTobiiDynavox of uw computer.

Informatiebronnen
Nadat u de Configuratiewizard hebt voltooid, kunt u beginnen. Nog vragen? Het antwoord vindt u in onze informatiebronnen.

myTobiiDynavox

Knowledge Base en hulp
U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week de Knowledge Base openen of Help-video's bekijken. Selecteer dan de knop Instellingen en kies Help in het menu Instellingen.
Technische ondersteuning: Ga naar
www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community
Bezoek de online bibliotheek voor artikelen uit de Knowledge Base en tips voor onderzoeksproducten. Bovendien kunt u hier
aangepaste zoekopdrachten uitvoeren en is er een vraag- en antwoordgedeelte voor de community. Als u een probleem
hebt met uw Device, kunt u hier het reparatieproces op gang brengen door een nieuwe casus aan te maken.
Houd uw Device serienummer gereed als u contact opneemt met de ondersteuning. Dit vindt u op de onderkant van de Device
en in Instellingen > Help > Over. Het serienummer van mijn Device is:_______________.
Overige belangrijke informatie over de Device, waaronder het bedoelde gebruik en copyright-gegevens, vindt u in de
gebruikershandleiding van de T-Series. Ga naar Instellingen > Help voor aanvullende informatie.
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Meld u aan bij myTobiiDynavox voor ondersteuning bij de implementatie en hulpbronnen voor technische ondersteuning. Bovendien kunt u hier communicatiepagina's uploaden, downloaden en delen! Ga aan de slag: ga naar www.myTobiiDynavox.com, klik
op Inschrijven en registreer uw nieuwe Device!

