
Innan du börjar
Sätt på iPaden och följ instruktionerna på skärmen för att göra grundinställningarna. 
Välj manuell inställning och välj ett Wi-Fi nätverk när du ombeds göra så. TD Snap-
appen och några andra filer kommer att laddas ner automatiskt.

Tobii Dynavox Mobile Mini Getting Startguide

Placera iPad mini i MobileDemand-skalet
Lyft ur gummiskyddet från plastskalet.

Lägg gummiskyddet plant med kantskydden uppåt. Se till att 
volymknapparna på iPaden är jäms med desamma på gummiskyddet, sätt 
sen in hörnen på iPaden i gummiskyddet. Töj inte ut gummiskyddet för 
mycket.

Infoga det övre hörnet, det med på/av- och volymknapparna, i den övre 
kanten av plastskalet. Vik försiktigt över skalet över iPaden.

Tryck över den övre korta kanten för att säkerställa en bra inpassning.

Tryck försiktigt ner de övriga sidorna i plastskalet. 

Känn efter så att allt sitter på plats kring kanterna. Du kan behöva 
pressa in iPaden på vissa ställen i plastskalet för bättre inpassning. Om 
gummikanterna är utanför plastskalet, tryck in kanterna med fingrarna.

Se Mobile Minis bruksanvisning för hur du tar ut iPad ur skalet.
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Kom igång med TD Snap

TD Snap Inställningsguide

Öppna TD Snap-appen.

Följ instruktionerna om att skapa en ny- eller ladda upp en befintlig användare.

Vi är här för att hjälpa

myTobiiDynavox

Använd ditt kostnadsfria konto för att synkronisera, dela siduppsättningar, lagra 
säkerhetskopior och mer! Besök www.myTobiiDynavox.com

Learning Hub

Tobii Dynavox Learning Hub (endast engelska): learn.tobiidynavox.com

Träningsmaterial

Support och utbildning: https://qrco.de/svse2d

Extra Support

Community: www.facebook.com/TobiiDynavox.Sweden

Teknisk support i Sverige: 08 522 950 20 (välj 1 för support)

Mobile Minis användarmanual finns i Apple Books-appen på iPaden.

TD Snap Core First utbildningskort visar grunderna i hur du använder 
och redigerar TD Snap.

Scanna QR-koden eller besök https://qrco.de/TDSnapCards
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