Lös in en kupong för Snap® + Core First för Windows
Du behöver
Tobii Dynavox-kupongkort

Dina inloggningsuppgifter till myTobiiDynavox.com och en
aktiv internetanslutning på den enhet du vill använda med
Snap + Core First.
Om du ännu inte har ett myTobiiDynavox.comkonto behöver du skapa ett för att slutföra denna
process.
myTobiiDynavox.com är en gratis molntjänst för att
synkronisera, dela, skapa säkerhetskonton och
annat för dina enhetsdata.

Följ dessa steg för att lösa in din Snap + Core First-kupong
1. Gå till https://www.tobiidynavox.com/download/snap
2. Bläddra ner till delen Engångsköp
Du behöver inte ha ett Microsoft-konto.

3. Välj Steg 1 – Köp en licens eller lös in en kod

4. Fyll i fälten Kontaktinformation och Postadress.
Ange den adress som är kopplad till ditt
myTobiiDynavox.com-konto. Ditt köp levereras via
myTobiiDynavox.com så det är väldigt viktigt att rätt
e-postadress används.

Välj Nästa när alla obligatoriska fält har fyllts i.

5. Lägg inte till dina betalningsuppgifter.
Skriv bara din kupongkod i fältet intill ”uppdatera kupong”.
6. Välj Uppdatera kupong. Nu ser du att slutsumman har ändrats till 0,00.
7. Markera kryssrutan intill regler och villkor.
8. Välj Fullfölj beställningen.
Du kommer nu att få ett kvitto till den e-postadress du använt.
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Lämna betalningsmetoden som den är. Du kommer inte
att debiteras. Du kommer att fylla i din kupongkod på
nästa sida oavsett vilken betalningsmetod som valts.

Så här laddar du ner programvaran Snap + Core First
1. Gå till https://www.tobiidynavox.com/download/snap och logga in.
2. Bläddra ner till delen Engångsköp

3. Välj Välj Steg 2- Ladda ned app
Detta öppnar webbsidan Microsoft store.

4. Välj knappen Download for Windows.
Nu kommer korrekt version av Snap + Core First att laddas ned till din enhet.

Så här kommer du igång med Snap + Core First
1. Starta Snap + Core First.
2. Välj ditt språk i språkmenyn.

3. Välj Kom igång med Core First

4. Ange dina inloggningsuppgifter för myTobiiDynavox.com och välj
sedan Nästa. När du är klar med inställningsguiden är du redo att
börja!

Redigera, välj Användare och sedan myTobiiDynavoxkonto.
Ditt konto är kopplat till din användare. Om du skapar en ny användare kan du behöva logga in på ditt
myTobiiDynavox.com-konto igen inifrån appen.
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Du kan när som helst logga in på och ut från ditt
myTobiiDynavox.com-konto i Snap + Core First. Välj knappen

