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Vigtigt:

Husk fra tid til anden at tage en sikkerhedskopi af alle filer 
på computeren, inklusive dine sidesæt. Mappen Mine 
sidesæt, der er placeret i Dokumenter, bør kopieres til 
en anden computer eller hukommelsesenhed, så den 
opbevares sikkert.

Denne korte vejledning indeholder begrænsede oplysninger. 
Der findes detaljerede oplysninger i Brugervejledning 
til Tobii Communicator. I programmet findes funktionen 
Hjælp, som kan søge i. Vælg Hjælp > Brugervejledning til 
Tobii Communicator eller Hjælp til Tobii Communicator.
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Kom godt i gang

Tobii Communicator 4 gør det muligt for mennesker med fysiske eller kommunikative handicap at an-
vende en computer eller en kommunikationsenhed. Programmet kan producere tale, gøre det muligt for 
brugeren at skrive med tekst eller symboler, sende meddelelser eller e-mails og styre andre computerpro-
grammer. Det er også nemt at oprette interaktive spil, aktiviteter og meget mere.

Velkommen til Tobii Communicator 4

1. Installing

Tobii Communicator 4 leveres på en USB-enhed.

Installeringsguiden åbnes automatisk, når USB-enheden 
forbindes til en USB-port på din maskine.

Installeringsguiden installerer de følgende applikationer:

•	 Tobii Communicator 4

•	 Tobii Sono Suite

•	 Acapela stemmer

•	 Symbol Stix , et symbolbibliotek

•	 Firefox webbrowser

•	 Museløs browsing i Firefox

Tobii Communicator 4 og alle inkluderede applikationer 
vil være installeret i forvejen på alle enheder i I-Serien og 
C-Serien.

Følg følgende procedure for at installere Tobii 
Communicator 4:

1. Forbind USB-enheden til en USB-port på din maskine.

2. Vælg Næste på Velkomstsiden i Installeringsguiden.

3. Læs og/eller Udskriv og Accepter Betingelserne i 
Licensaftalen.

4. Vælg Næste.

5. Vælg Komplet for at installere alt eller vælg 
Brugerdefineret for at tilpasse installeringen.

6. Vælg Afslut for at afslutte installeringen og lukke 
installeringsguiden.
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2. Start af Tobii Communicator 4

•	 Når softwaren installeres, oprettes der 
automatisk et ikon på skrivebordet i 
Windows.

•	 Dobbeltklik på ikonet for at starte 
programmet..

3. Aktivering af Tobii Communicator 4

•	 Når communicator 4 startes, da vil du blive bedt om 
at aktivere Tobii Communicator 4. Start Licensstyring, 
og vælg derefter Aktiver, og følg anvisningerne på 
skærmen for at udføre den enkle aktiveringsproces. 
Du kan også vælge at bruge programmet midlertidigt 
i evalueringstilstand. Hvert serienummer kan 
bruges på op til tre computere, f.eks. på brugerens 
kommunikationsenhed, terapeutens bærbare computer 
og på en hjælpers eller lærers computer.

•	 Serienummeret findes på kassen til DVD’en eller USB-
enheden. Hvis du vil flytte licensen over på en anden 
computer, skal du først deaktivere den. 

•	 Når installationen er gennemført, anbefaler vi dig at 
kontrollere, at softwaren er opdateret. Vælg Hjælp 
> Tjek for Opdateringer og udfør denne kontrol 
regelmæssigt.
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åbnet for nyligt.

•	 Page Set Central: Gør det muligt at åbne hjemmesiden 
Page Set Central i en webbrowser. Del sidesæt med 
andre over internettet på http://www.pagesetcentral.
com

Indstillinger og værktøjer

•	 Guiden Konfiguration: Gør det muligt at vælge 
de sidesæt, brugeren gerne vil bruge, vælge en 
startside, konfigurere brugerens styremetode, e-mail-
kontaktpersoner, sætninger og andre personlige 
indstillinger.

•	 Indstillinger: Giver dig hurtig adgang til indstillinger 
som f.eks.: Lydindstillinger, Tilføj sætninger, 
Tastaturlayout, Indstillinger for e-mail, mobiltelefon, 
Facebook, systemindstillinger osv. 

•	 Importer/eksporter: Importer og eksporter 
brugeroplysninger til og fra enhver enhed.

•	 Licenser: Licensstyring for Tobii Communicator 4 og 
Tobii Sono Suite.

4. Velkomstside

Tobii Communicator 4 åbnes på velkomstsiden.

Sidesæt

•	 Vis færdige sidesæt: Gør det muligt at se og afprøve 
alle eksisterende sidesæt, som medfølger i Tobii 
Communicator 4. Disse sidesæt kan også anvendes 
som et "udgangspunkt" til at oprette dine egne sider.

•	 Opret et sidesæt: Åbner automatisk dialogboksen 
"Sidesæt", hvor du kan oprette et nyt sidesæt. Når du 
har oprettet og gemt et sidesæt, vises det i afsnittet 
Færdige sidesæt under Mine sidesæt.

•	 Seneste sidesæt: Let adgang til sidesæt, du har haft 
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1

1. Klik på fanerne øverst på siden for at se de forskellige 
typer færdige sidesæt (tekst- eller symbolsider, 
tastaturer, e-mail, osv.)

2. Klik på billedet for at se eller prøve et sidesæt.

Udforsk nogle af de sider, vi har lavet til dig! 
Du kan vende tilbage til velkomstsiden ved at vælge 
knappen Afslut, der findes på den side, du er inde på. Du 
kan også højreklikke hvor som helst på en side og vælge 
Tilbage.

Gå til

•	 Brugerens hjemmeside: Brugerens tilpassede 
hjemmeside.

•	 Skift bruger: Gør det muligt at skifte den aktive bruger.

•	 Hjælp og undervisning: Giver adgang til oplysninger 
om hjælp og undervisning på Tobiis websted, på vores 
YouTube-kanal, i Hjælp-filen og i PDF-vejledningen.

•	 Afslut: Afslutter og lukker Tobii Communicator 4.

5. Færdige sidesæt

Et sidesæt er kort sagt en samling sider, der er 
sammenkædet og gemt som én fil. Tobii Communicator 
4 indeholder flere forskellige færdige sidesæt, herunder 
tekst- og symbolbaserede kommunikationssider, 
skærmtastaturer, spil, musikafspillere og fjernbetjeninger.
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01 Redigering af knapper i kør-visning og 
redigeringsvisning

Kør-visning 

Dette er programmets "arbejdstilstand" eller brugertilstand, 
hvor de sider, du har oprettet eller redigeret, er klar til brug. 
Når du trykker på knapperne i kør-visning, virker deres lyde, 
handlinger og links. Tryk på F5 for at starte kør-visning.

Ændring af en knap i kør-visning

Tryk på F5 for at gå til Kør-visning. Højreklik på den knap, 
du vil ændre, og vælg Rediger knap. Når du gør det, åbnes 
guiden Rediger knap, så det er muligt at ændre teksten, 
billedet eller symbolet og lyden på knappen. Klik på 
Næste for at gå videre i guiden.

01
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1. Knaptekst er det, der står på knappen. Det behøver 
ikke at være det samme som det, knappen "siger", når 
den trykkes ned. For eksempel kan en knap med et 
billede af en hest hedde "Rideundervisning". Når der 
trykkes på den, kan knappen f.eks. sige "Tom skal til 
rideundervisning i dag".

2. Knapbilledet søger efter et symbol eller billede 
i de billedbiblioteker, der er blevet føjet til Tobii 
Communicator 4, eller gør det muligt at søge efter 
billeder, der er gemt et andet sted på computeren. 
Prøv forskellige ord, når du søger efter billeder og 
symboler! Det bedst egnede billede kan "hedde" noget 
andet end knapteksten.

01
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3. Lyd ved klik på knap Gør det muligt at ændre, 
hvad knappen "siger", når der trykkes på den. 
Funktionen kan producere syntetisk tale, der enten 
oplæser knapteksten eller en anden meddelelse. 
Når indspillede lyde anvendes, matcher Tobii 
Communicator 4 teksten, der skal oplæses. Hvis der 
ikke findes en matchende lyd, kan Tobii Communicator 
4 vende tilbage til syntetisk tale for den pågældende 
knap. Du kan også indspille en lyd direkte på knappen 
vha. computerens mikrofon ved at vælge knappen 
Indspil lyd.

Ændring af indstillinger i kør-visning

Mens du er i kør-visning, kan du ændre bestemte indstillinger 
i Tobii Communicator 4. Hvis du ikke kan se menuerne (Filer, 
Vis, Værktøjer osv.) øverst på skærmen, skal du trykke på 
Esc. Tryk på F10 igen for at fjerne menuerne. 

Redigeringsvisning 

Redigeringsvisning er programments "designtilstand" 
hvor det er muligt at redigere eksisterende knapper og sider 
eller oprette nye sider. Knapperne udfører ingen handlinger 
og laver ingen lyde osv., når der trykkes på dem. Du kan 
ændre alle indstillinger i denne visning. Tryk på Shift+F5 
for at gå til redigeringsvisning.

01
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1. Arbejdsområde eller redigeringsvindue : Der, hvor du 
designer/redigerer dine sider.

2. Redigeringsværktøjer: Særlige værktøjer, der gør 
sidedesign enkelt. Du kan tilføje knapper, links, tekst 
billeder osv.

3. Sideliste: En forhåndsvisning af alle sider i sidesættet. 
Højreklik her for at få adgang til indstillingerne for siden.

4. Knapskabeloner: En liste af nyttige færdiglavede 
knapskabeloner.

5. Indstillinger for knapudseende: Her kan du ændre en 
knaps udseende – form, farve, kanter osv.

6. Gitterværktøj: Anvend et automatisk gitterlayout for 
knapperne på siden. 

7. Menulinje: Disse menuer indeholder forskellige 
indstillinger og værktøjer. 

Redigering af en knap i redigeringsvisning

1. Tryk på Shift+F5 for at sikre, at du er i redigeringsvisning 
. Vælg den knap, du vil ændre, og derefter værktøjet 
Tekst, Billede eller Lyd. Du kan ændre knapteksten, 
symbolet eller billedet, og hvad knappen "siger", 
når der trykkes på den på et og samme sted.

2. Husk at kontrollere, hvilket værktøj der er valgt ved 
redigering af knapper. Hvis du vil klikke på en knap, skal 

du bruge værktøjet Vælg , eller hvis du vil indtaste 

tekst, skal du bruge værktøjet Indsæt tekst .

01
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02 Opsætning til en eller flere brugere

Det særlige sidesæt "guiden Konfiguration" hjælper 
dig gennem de nødvendige trin for at opsætte Tobii 
Communicator 4 til en bruger. 

Du kan vælge, hvilke sider du skal bruge og indstille 
brugerens indstillinger for styremetode (f.eks. om brugeren 
skal bruge en mus, kontakter, Gaze Interaction eller en 
anden styremetode).

Hvis mere end én bruger eller behandler skal anvende Tobii 
Communicator 4 på samme computer, bør hver person 
have sin egen brugerprofil. 

Opsætning til en enkelt bruger

Vælg Kør specielt sidesæt i menuen Filer og derefter 
guiden Konfiguration. Du kan også vælge guiden 
Konfiguration på velkomstsiden. Du skal gennemgå 
fem trin, som vist med knapperne nederst på siden.

Vælg trin 1: Markér det hvide felt ud for hver sidesæt, som 
brugeren gerne vil anvende, herunder sidesæt du eventuelt 
selv har lavet. Der vises et flueben ud for alle de valgte 
sidesæt.

Trin 2: Vælg en hjemmeside til brugeren. Det kan være et af 
de ovenfor markerede sidesæt eller en af de færdiglavede 
hjemmesider (der automatisk linker til de valgte sidesæt). Du 
kan også vælge at lave din egen hjemmeside.

Trin 3: Vælg den rækkefølge, sidesættene skal vises i 
på hjemmesiden. Det er en god idé at placere ofte brugte 
sidesæt højt oppe på listen.

1 2 3 4 5

02
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Trin 4: Tilpas brugerindstillinger herunder styremetode 
(f.eks. kontakter, øjenstyring osv.), brugerens egne 
kontaktpersoner, musik, ofte brugte sætninger og 
indstillinger for e-mail og telefon eller sms. 

Gennemgå hvert afsnit i dette trin. Når du vælger en 
indstilling, f.eks. "Tilføj sætninger", åbnes der et nyt vindue, 
hvor du kan tilføje nyttige sætninger for den pågældende 
bruger. 

Trin 5: Vælg, hvordan Tobii Communicator altid skal starte: 
når Windows starter og på velkomstsiden, på brugerens 
hjemmeside eller i redigeringsvisning.

De fleste af disse indstillinger kan også foretages via 
Indstillinger i menuen øverst på skærmen. 

02
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Opsætning til flere brugere

Hvis flere brugere anvender samme computer på en 
skole, skal de have deres egne brugerprofiler i Tobii 
Communicator 4. 

For eksempel kan en hjælpers profil åbnes i 
redigeringstilstand og være styret af mus og tastatur, mens 
brugerens profil automatisk åbnes på vedkommendes 
hjemmeside og er konfigureret til styring via scanning.

Sådan opretter du en ny bruger: Vælg menukommandoen 
Indstillinger, derefter Brugere og Administrer brugere. 
Skriv navnet på den nye bruger.

Det kan være en god idé altid at starte Tobii Communicator 
4 med en bestemt brugerprofil, f.eks. på brugerens 
indstillinger i stedet for hjælperens. 

Startbrugeren vælges ved at gå til Indstillinger og 
derefter Brugere og Skift startbruger.

Du kan også starte Tobii Communicator 4 på en side, 
der viser alle brugerprofilerne på den pågældende 
computer og gør det muligt for brugeren selv at vælge. 
Vælg Indstillinger og derefter Brugere. Vælg derefter 
Skift startbruger, og markér indstillingen Lad mig vælge 
bruger ved start. 

Tobii Communicator 4 starter nu på en side, der ligner  
denne her:

02
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03 Oprettelse af nye sider og tilføjelse af 
knapper

Oprettelse af et nyt sidesæt

Vælg Opret nyt sidesæt på velkomstsiden for at åbne 
dialogboksen Nyt sidesæt.

Du kan også sørge for, at vinduesmenuerne er synlige (tryk 
på Esc i kør-visning), eller at du er i redigeringsvisning 
(tryk på Shift+F5), hvor du kan vælge Filer og derefter Ny 
for at åbne dialogboksen Nyt sidesæt.

Dialogboksen Nyt sidesæt

Opret...

•	 Tomt sidesæt til skærm 1  eller til papir 2

•	 Skabeloner til enheder (kun til udskrivning)

•	 Skabeloner til aktiviteter (kun til udskrivning)

03

1
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Åbn...

•	 Sidst brugt

•	 Mine sidesæt

•	 Færdige sidesæt

•	 Gennemse... (find et sidesæt)

Oprettelse af nye knapper 

I dialogboksen Nyt sidesæt kan brugeren vælge enten at 
oprette et gitter- eller et frihåndssidesæt til skærm eller 
udskrivning.

1. Sådan tegner du dine egne knapper: Vælg værktøjet 

Indsæt knap  (kun muligt på frihåndssider; på 
gittersider vises knapperne kun indirekte, når antallet 
af rækker/kolonner er angivet), og tilføj knapper til din 
side ved at trække musen diagonalt fra øverste venstre 
hjørne til nederste højre hjørne. Klik og træk for at flytte 
eller omforme dem eller ændre størrelse. 

2. Sådan opretter du et gitter med knapper: Vælg 
værktøjet Anvend gitter på en tom side. Tilføj eller fjern 
rækker eller kolonner ved at bruge de efterfølgende  

ikoner. 

3. Klik og træk disse knapper for at øge deres størrelse 
eller skifte placering.

Husk, at du også kan kopiere en knap fra en eksisterende 
side og indsætte den på din egen side!

03
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Tilføjelse af billeder, symboler, tekst eller lyde

1. Vælg knap vha. værktøjet Vælg , og klik derefter 
på:

•	 Indsæt tekst  

•	 Søg efter, og indsæt Symboler/billeder  

•	 Værktøjet Billedredigering  

•	 Fri placering af elementer på en knap  

•	 Eller få adgang til andre indstillinger for lyd/

meddelelse 

Værktøjet Billedredigering 

Med værktøjet Billedredigering er det nu muligt at ændre 
et symbol/billede f.eks.: tegne, ændre farve, rotere billedet 
osv.

  

03
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Fri placering 

Når Fri placering bruges sammen med den nye 
Billedsøgning er det nu muligt at føje flere symboler/
billeder til en knap ved at vælge Tilføj i Billedsøgning. Det 
er også muligt at tilføje flere tekstelementer med værktøjet 
Tekst.

Knapper – de grundlæggende funktioner

Du kan ændre knappens farve, kantbredde, form osv. ved 
hjælp af redigeringsikonerne i redigeringsvisning (Shift+F5).

•	 Hvis du vil ændre størrelsen på en knap, skal du 
vælge knappen, og trække kanten til den ønskede 
størrelse. 

•	 Hvis du vil flytte knapper: Skal du på en gitterside 
trække knappen til den ønskede nye position. Den 
bytter automatisk plads med den knap, der var der i 
forvejen. På en frihåndsside kan du frit flytte rundt på 
knapperne, men de bytter ikke automatisk pladser.

•	 Du kan lave knapper i ENHVER form ved hjælp af 

Polygonværktøjet . Vælg værktøjet, og klik på 
hvert punkt i den form, du vil lave.

•	 Det kan være nyttigt at have skjulte knapper (for at 
skjule en knap i stedet for at slette den) eller knapper, 
der ikke kan vælges (for at gøre synlige knapper 
utilgængelige).  
Knapper, der ikke kan vælges, udelukkes også fra 
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scanningsgrupper. Højreklik på en knap, og vælg Knap 
og derefter enten Skjult eller Kan ikke vælges.

•	 Statisk tekst og Statiske billeder  er 
knapper, som automatisk ikke kan vælges. Disse 
knapper kan bruges til undervisningsformål eller 
dekorative formål. 

Tilføjelse af en ny side til et sidesæt

1. Vælg Side i menuerne øverst på skærmen, og derefter 
Ny side.

2. Eller højreklik på den eksisterende side i Sideliste, og 
vælg Ny side. Sider kan også duplikeres eller slettes 
her.

Gem dine sidesæt

Vælg Filer og derefter Gem. Hvis det er et nyt sidesæt, 
bliver du bedt om give sidesættet et navn. Du skal altid 
gemme det i den korrekte brugers mappe under Mine 
sidesæt. Som standard er brugernavnet Gæst, medmindre 
du har tilføjet flere brugere.
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04 Meddelelsesvindue

Brugeren kan kombinere flere symboler og ord i 
sætninger i et meddelelsesvindue. Meddelelsesvinduet 
i Tobii Communicator 4 kan indeholde enten tekst- eller 
symbolmeddelelser (eller begge dele). Du kan oprette et 
meddelelsesvindue på to måder: Ved at bruge Egenskaber 
for side eller ved at oprette en meddelelsesvindue-knap.

Anvendelse af Egenskaber for side 

1. Åbn den side, hvor du vil tilføje et meddelelsesvindue, 
og vælg Side og derefter Egenskaber for side. Vælg 
fanen Indhold, og markér afkrydsningsfeltet ud for 
"Vis meddelelsesvindue". 

2. Du vil bemærke, at der er andre nyttige indstillinger på 
denne fane, herunder meddelelsesvinduets position 
(enten øverst eller nederst på siden), størrelse 
eller handlinger, størrelsen på symbolerne 
eller billederne i meddelelsesvinduet, og om disse 
indstillinger skal anvendes på hver side i sættet. 

04
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Oprettelse af en knap i meddelelsesvinduet

1. Åbn den side, hvor du vil tilføje et meddelelsesvindue, 

og indsæt en knap vha. værktøjet Indsæt knap.  
Den kan have en hvilken som helst størrelse, form og 
position, som du vælger.  

3. Knappen får automatisk en etiket og et lille "tandhjul" 
i øverste venstre hjørne for at vise, at den nu er et 
meddelelsesvindue.

Sådan får du det til at virke

Når du har oprettet et meddelelsesvindue, skal du 
kontrollere, at knapperne på din side ved, hvordan de skal 
"kommunikere" med meddelelsesvinduet. Vælg alle de 
knapper, der indeholder tekst eller symboler, som du vil 
sende til meddelelsesvinduet. Det er mest effektivt at vælge 
flere knapper på én gang (med almindelige Windows-
musehandlinger og genvejstaster).

1. I afsnittet Skriv på fanen Knapskabeloner er der to 
færdige knapskabeloner. Vælg Skriv knaptekst. For 
at teste om de virker, skal du trykke på F5 (for at gå til 
Kør-visning) og klikke på en knap. Tryk på Shift+F5 
for at vende tilbage til redigeringsvisning.

2. På fanen Knapskabeloner i afsnittet 
Meddelelsesvindue vil du se, at der findes færdige 
knapskabeloner. Klik på din knap, og vælg den 
ønskede indstilling på skabelonlisten – enten et 
meddelelsesvindue med Tekst og Symbol eller kun 
Tekst.

04
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Sådan sender du en anden meddelelse til 
meddelelsesvinduet

Meddelelsesvinduet kan også skrive eller sige noget andet 
end det, der er synligt/skrevet på knappen. Du kan også 
vælge ikke at have tekst skrevet på knappen.

1. Sådan ændrer du den tekst, der sendes til 
meddelelsesvinduet: Vælg den knap, hvis meddelelse 
du vil ændre. Vælg værktøjet Smarte knapper og 

handlinger , og vælg Egenskaber for at åbne 
knappen Skriv. Her kan du skrive den alternative tekst, 
som du vil sende til meddelelsesvinduet.

2. Sådan ændrer du, hvad der oplæses: Vælg 
knappen, og brug værktøjet Lyd. Det ændrer, hvad 
der oplæses, når knappen aktiveres. 
 
Sådan ændrer du den tekst, der sendes til 
meddelelsesvinduet: Vælg knappen, og gå til 
egenskaber under Skriv, og vælg den pågældende 
indstillinger under afsnittet "Ved læsning af indhold".
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Redigering af indholdet af meddelelsesvinduet ...og 
meget mere.

1. Sådan opretter du knapper, der kan slette, oplæse, 
flytte markøren i en meddelelse osv.: Opret en ny knap, 
højreklik på den, og vælg Knapfunktioner. Vælg fanen 
Meddelelsesvindue. Der er en liste over handlinger, 
du kan "føje" til knappen. Afprøv disse muligheder for 
at se, hvad de gør. Klik på en handling for at få vist en 
beskrivelse af, hvad den gør, og vælg Tilføj.

04
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05 Tale, lyd og indspilning

Lydfunktionerne i Tobii Communicator 4 kan anvendes til:

•	 At generere tale (med syntetisk tale, hvor computeren 
"oplæser" tekst).

•	 At give auditive prompts og support.

•	 At afspille dine egne indspillede lyde (som du kan 
gemme i dit eget bibliotek).

•	 At afspille lyd- og musikbiblioteker, lydeffekter osv. 

Først skal du kontrollere, at lyden på din computer virker. 
Kontrollér Windows lydindstillinger, og at dine højttalere er 
slået til.

Lydindstillinger:

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger for at åbne følgende 
dialogboks.

1. Syntetisk tale/stemmer

I vinduet Lydindstillinger skal du vælge den stemme, du vil 
anvende til syntetisk tale.

2. Auditive tilbagemeldinger

Denne funktion kan være meget nyttig til en bruger, som 
er synshæmmet, eller som har gavn af at høre en prompt 
med knappens indhold. Til personer, der anvender 

1 2 3
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scanning, kan Tobii Communicator 4 oplæse navnet 
på scanningsgruppen, efterhånden som scanningen 
skrider fremad. Se fanen Auditiv tilbagemelding under 
Lydindstillinger for at få vist de forskellige indstillinger, der 
er tilgængelige.

3. Læs under skrivning

Du kan bestemme, om hvert bogstav, ord eller sætning skal 
oplæses, mens det/den indtastes i et meddelelsesvindue. 
Det kan være meget nyttigt for personer, der har brug for 
yderligere hjælp, mens de skriver.  

4. Afspilningsenheder

Du kan tilpasse forskellige lydtyper fra Communicator 
til at afspille via forskellige afspilningsenheder så som 
høretelefoner eller højtalere. Dette kan være en god hjælp, 
hvis en bruger ønsker at holde visse lyde private, så som 
Auditive Tilbagemeldinger og opkald på mobiltelefonen.

Knaplyde

Sådan ændrer du, hvilken lyd, der afspilles, når der trykkes 
på en knap, og angiver oplysninger om eventuelle auditive 
tilbagemeldinger, som en knap giver:

1. Vælg værktøjet Knaplyd , og markér den indstilling, 
du ønsker. 

2. Som standard "oplæser" Tobii Communicator 4 
nøjagtigt det, der står på knappen, når indstillingen 
"Syntetisk tale" er markeret.

3. Hvis du vil have, at knappen skal sige noget andet 
end det, der står på knappen:

•	 Ved anvendelse af Syntetisk tale: Vælg indstillingen 
"Oplæs denne tekst". Dette kan også gøres fra værktøjet 
Lyd.

•	 Ved anvendelse af Indspillede lyde: Se nedenfor

Indspilning af lyde

Mange bærbare computere har indbyggede mikrofoner, 
men kvaliteten af indspilningerne er ofte bedre med en 
ekstern mikrofon.

05
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1. I Kør-visning – Højreklik på den knap, du vil ændre, og 
vælg Rediger knap... for at starte guiden Rediger 
knap.  

2. Vælg Næste og Lyd ved klik på knap. 

3. Vælg Indspillet lyd. (Se 4)

4. Vælg Indspil lyd. (Se 5)

5. Optag og gem den indspillede lyd. 
 

Husk at navngive lydene omhyggeligt. Hvis du bruger 
guiden Rediger knap til at indspille lyden, navngiver 
guiden automatisk filen korrekt. – Tobii Communicator 
4 søger automatisk efter navnet på en indspillet 
lyd, der passer til teksten på en knap, så giv f.eks. 
hellere en lyd navnet "Fløjte" end "Lyd 1". Alle lydene 
føjes til brugerens mappe med Mine indspillede 
lyde, som kan kopieres og administreres på samme 
måde som Windows-mapper.

Lydbiblioteker

Tobii Communicator 4 kan understøtte flere lydbiblioteker 
– måske har du en samling lydfiler fra Internettet ud 
over din egne indspillede lyde. Sådan fortæller du Tobii 
Communicator 4, hvor disse biblioteker findes:

Vælg Værktøjer>Lydbibliotek og Ny. Klik derefter på 
Gennemse for at gå til dit nye lydbiblioteks placering. Det 
er en god idé at navngive biblioteket på en beskrivende 
eller nyttig måde, f.eks. "Mine lydbøger".

05
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Smarte knapper

Du kan oprette knapper, der gør det muligt for brugeren at 
tilpasse lydstyrken, ændre stemme (for eksempel skifte 
til en hviskende stemme i visse situationer – når du blot har 
forskellige stemmer installeret på computeren) eller stoppe 
en lydfil, som afspilles. 

1. Vælg værktøjet Smarte knapper og handlinger 

. Vælg Tilføj og derefter fanen Lyd. Her kan du 
vælge flere forskellige muligheder ved at tilføje dem til 
knappen.
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06 Navigation og sammenkædning af sider

Hvis der er mere end én side i et sidesæt, og brugeren 
skal kunne gå fra den ene side til den næste, skal du bruge 
nogle knapper, der kan foretage disse sammenkædninger. 
For eksempel kan en knap, der hedder "Mad" linke til en side 
med brugerens foretrukne madvarer.

Oprettelse af en linkknap 

1. Først skal du oprette alle de sider, du vil linke til/fra, 
inden du begynder at tilføje links til knapper. Dette 
gøres i redigeringsvisning (Shift+F5). Nye sider 
kan tilføjes ved at højreklikke på siden i Sideliste til 
venstre for redigeringsvinduet og vælge Ny side. 

2. Vælg den knap, du vil føje et link til, og vælg værktøjet 

Tilføj links  eller højreklik på knappen, og vælg 
Knapfunktioner, fanen Diverse og derefter Gå til. 
Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge, hvor der 
skal linkes til. 

3. Hvis du vælger Gå til side, åbnes et vindue, der viser 
alle siderne i dette Sidesæt, som du kan vælge fra. 
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4. Husk, at der også er oprettet Knapskabeloner 
til nogle gængse links – se listen til venstre for 
redigeringsvinduet.

Principper for sammenkædning

Hvis linkknapperne placeres samme sted på hver side, 
hjælper det brugeren med at lære, hvor han/hun kan forvente, 
at navigationsknapperne er placeret. Du kan anbringe dem, 
så de ikke er i vejen, hvis en bruger er tilbøjelig til at vælge 
dem ved et uheld, eller på lettilgængelige steder, hvis en 
bruger ønsker at navigere ofte. 

Linkknapper kan have præcist det udseende, du ønsker, 
men det kan være en hjælp at bruge et billede eller en tekst, 
der viser indholdet af næste side. Dette kan også gøres med 
farvekodning. For eksempel kan en blå linkknap linke til en 
side med blå baggrund osv.
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Oprettelse af links til andre sidesæt

Du kan oprette links til et andet sidesæt i stedet for 
bare en anden side i samme sidesæt. For eksempel 
kan en bruger have en "hjemmeside" med links til et 
kommunikationssidesæt, en spilleside, en fjernbetjening 
m.m.

1. Som med et hvilket som helst link skal du klikke på den 
knap, du vil tilføje et link til, og vælge værktøjet Tilføj 

links.  

2. Vælg Gå til sidesæt og klik på Gennemse for at 
finde det sidesæt, du vil oprette et link til. Vælg et af de 
færdige sidesæt. Hvis du har lavet dine egne sidesæt, 
findes disse normalt i mappen Mine sidesæt.

Handlinger, når en side åbnes eller lukkes

Det kan være, at du vil have, at der skal foregå en handling, 
når en side åbnes eller lukkes. For eksempel ønsker du 
måske at stoppe eventuelle lyde, som er blevet afspillet, når 
en bruger forlader den aktuelle side.

Højreklik på siden i Sideliste til venstre for 
redigeringsvinduet. Vælg Sidehandlinger og derefter 
enten Handlinger ved åbning af side eller Handlinger 
ved lukning af side

.

3. I dette eksempel skal du vælge Handlinger ved 
lukning af siden, fanen Lyd, Stop afspilning og 
Tilføj.

4. Hver gang denne side lukkes (dvs. når en knap linker 
væk fra denne side), stopper afspilningen af eventuelle 
lyde.

06
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Handlinger, når et sidesæt åbnes eller lukkes

Ligesom ovenfor ønsker du måske, at der skal foretages en 
handling, når et nyt sidesæt åbnes eller lukkes. For eksempel 
ønsker du måske at fjerne eventuelle slettede meddelelser, 
hver gang en bruger lukker et SMS-sidesæt.

1. Vælg Filer, Sidesæthandlinger og derefter enten 
Når siden vises eller Når siden lukkes.

2. I dette eksempel skal du vælge Når siden lukkes, 
fanen GSM, Ryd slettede meddelelser og Tilføj.
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07 Knaphandlinger, smarte knapper og 
knapskabeloner

Når du kender de forskellige knaptyper og ved, hvordan du 
skal redigere eller oprette knapper, får du mest ud af Tobii 
Communicator 4 og programmets muligheder! Når du har 
oprettet en ny knap, får du her en forklaring på, hvordan du 
skal få den til at UDFØRE forskellige handlinger.

Knaphandlinger

Når du vil have en knap til at gøre noget såsom at skrive 
eller oplæse en meddelelse, hoppe til en anden side, 
starte et andet program eller noget andet, foretages dette 
almindeligvis ved at tilføje en handling til knappen. 

1. Højreklik på knappen, og vælg Knaphandlinger. Et 
vindue med alle tilgængelige knaphandlinger åbnes. 
Giv dig tid til at se de forskellige faner og nogle af de 
handlinger, en knap kan udføre!

2. For eksempel kan en knap reducere computerens 
lydstyrke. Vælg fanen Musikafspiller, og klik på 
Lydstyrke. Bemærk, at der er en forklaring af 
handlingen til højre. Vælg Tilføj. Der åbnes et vindue, 

hvor du kan beslutte, hvor meget du vil øge eller 
reducere lydstyrken.

3. Bemærk, at du kan tilføje flere forskellige 
handlinger til samme knap og bestemme i hvilken 
rækkefølge, de skal foregå ved at bruge pil op eller 
pil ned til højre for vinduet Tilføjede handlinger.

07
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Smarte knapper

Smarte knapper er de knapper, der er forprogrammerede 
med yderligere egenskaber. Hvis du for eksempel spiller 
spillet Find par, kan du oprette en knap, som allerede ved, 
hvordan den skal kontrollere, om to matchende knapper 
blev valgt efter hinanden. 

Dette gøres ved at bruge de færdige smarte knapper, hvoraf 
én er en knap til "Find par-element".

1. Højreklik på en knap, og vælg Smart knaptype, 
eller vælg din knap. Vælg derefter værktøjet Smarte 

knaptyper og handlinger , og vælg Rediger.

2. Vælg fanen Spil, og derefter Find par-element. Din 
knap er nu en Smart knap – den indeholder en masse 
information, men er meget nem at oprette! 

3. Giv dig tid til at se de forskellige faner og nogle af de 
Smarte knapper, du kan oprette!

Knapskabeloner

Nogle af de oftest anvendte knaphandlinger og smarte 
knapper er færdiglavede til dig og er tilgængelige 
i listen over Knapskabeloner i redigeringsvisning  
(Shift + F5). 

1. For at bruge en knapskabelon skal du vælge knap og 

sørge for, at værktøjet Vælg  er aktiveret, inden du 
klikker på knappen.

07



34

Det grundlæggende

2. I listen over Knapskabeloner skal du vælge den 
skabelon, du vil anvende (f.eks. Skriv knaptekst – som 
sender tekst til et meddelelsesvindue). Mange af disse 
skabeloner tilføjer en etiket til din knap for at vise, 
hvilket valg du har foretaget. 

 

3. For at tilpasse eventuelle egenskaber (for eksempel om 
teksten på knappen eller en anden meddelelse skal 
sendes til meddelelsesvinduet) skal du dobbeltklikke 
på knappen, klikke på den handling, du har anvendt, 
og vælge Egenskaber. Hvis der er egenskaber her, 
som kan tilpasses, åbnes et yderligere vindue med 
flere indstillinger. 
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08 Sikkerhedskopiering, import og eksport 
af sider

Sikkerhedskopiering af sidesæt og data

Det er utroligt vigtigt at lave en sikkerhedskopi af 
tilpassede sidesæt og brugerdata (kontaktpersoner, 
sætninger, indstillinger osv.). 

Husk at gøre dette, hver gang du foretager ændringer af 
en brugers sidesæt. Det sparer tid og gemmer brugerens 
personlige sider, hvis de skal geninstalleres!

1. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi, skal du vælge 
menukommandoen Filer og derefter Importer/
eksporter indstillinger og data. Herved åbnes en 
guide, som hjælper dig. 

 
2. Markér Eksporter valgte indstillinger og data, 

Næste og Standardeksport. En standardeksport 
er normalt tilstrækkelig og indsamler alle brugerens 
sidesæt, indstillinger, indspillede lyde, sætninger, 
kontaktpersoner, ordbøger og indstillinger for 
grammatik.

3. Derefter skal du navngive arkivet – hvilket normalt er 
brugerens navn.

08
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4. Det er vigtig at vælge, hvor denne sikkerhedskopi 
skal gemmes. Det anbefales, at du gemmer 
den på en anden computer, en ekstern USB-
hukommelsesenhed eller en cd. Så er den i 
sikkerhed og klar til at blive importeret, hvis det skulle 
blive nødvendigt.

Eksport af sidesæt og data

Følg trin 1 til 4 ovenfor for at eksportere brugerens sider 
og indstillinger, så de kan bruges på en anden computer 
eller kommunikationsenhed.

Import af sidesæt og data

1. Vælg menukommandoen Filer og derefter Importer/
eksporter indstillinger og data. Der starter en guide, 
som hjælper dig. 

2. Markér Importer valgte indstillinger og data, og 
find de filer, du vil importere. Filerne kan være lagret 
på den cd eller hukommelsesenhed, du har anvendt 
til at lagre dem på eller overføre dem med. Vælg 
Fuldstændig import.

3. Du kan nu bestemme, hvilken bruger du vil anvende 
disse sidesæt og indstillinger på – enten en 
eksisterende eller en ny bruger.

4. Om nødvendigt kan du på et senere tidspunkt skifte 
brugere ved at vælge Indstillinger, Brugere og 
derefter Skift bruger i menuerne (tryk på F10, hvis de 
ikke er synlige).
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Import af filer, der er oprettet med en anden software

Du kan importere og anvende tavler, som du har oprettet i en 
anden type software, som f.eks. SD Pro eller Boardmaker. 
Eksempel på import fra SD Pro:

1. I menuen skal du vælge Filer og Importer SD Pro-filer. 
Der starter en guide, som skal hjælpe dig. 

2. Klik på Gennemse for at gå til placeringen af SD 
Pro-filerne på din computer, og vælg Næste for at 
fortsætte med guiden. 

3. Hver enkelt side vises som et miniaturebillede i 
brugerens mappe med Mine sidesæt. Vælg forside/
startside fra disse sider, og brug dine tavler, som du 
plejer.
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09 Oprettelse af din egen hjemmeside

En hjemmeside er brugerens "hovedside" ligesom 
skrivebordet på din egen computer. Hjemmesiden kan 
ganske enkelt være et af brugerens valgte sidesæt 
(måske den oftest anvendte side), eller det kan være en 
"hovedside", der indeholder links til alle de sidesæt, som 
brugeren vil have adgang til. Der findes flere forskellige 
færdige hjemmesider, som kan gøres personlige, eller du 
kan designe din egen.

Anvendelse eller ændring af en eksisterende side

1. Vælg guiden Konfiguration på velkomstsiden. Klik 
på Trin 1, og vælg de sidesæt, brugeren skal bruge.

2. Klik på Trin 2. Vælg en hjemmeside ved at klikke 
på billedet af siden. Vælg derefter Trin 5 og Gå til 
hjemmeside. 

3. Hjemmesiden åbnes i kør-visning. Du kan bruge 
denne side, som den er, eller som den grundlæggende 
model til din egen hjemmeside.

09
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4. Hvis du vil foretage ændringer af hjemmesiden, skal 
du trykke på Shift+F5 for at gå til redigeringsvisning. 
Du kan ændre størrelsen på knapper eller flytte dem, 
ændre sidens baggrund og fjerne eller tilføje knapper, 
men pas på, at du ikke kommer til at slette en knap, 
som du skal bruge! 

5. I nedenstående eksempel er der blevet slettet nogle 
knapper for at gøre siden mere enkel. Rulleknapperne 
er også blevet gjort større. Klik og træk kappen for at 
flytte den eller ændre dens størrelse.

 

 
6. Gem din ændrede hjemmeside i brugerens mappe 

med Mine sidesæt. Det vil nu være muligt at vælge 
din hjemmeside, når guiden Konfiguration anvendes.

09



40

Det grundlæggende

Design og oprettelse af din egen hjemmeside

1. Kontrollér, at du har valgt de sidesæt, som brugeren 
har brug for. Det gør du ved at gå til velkomstsiden, 
vælge guiden Konfiguration og fanen 1: Vis og 
vælg sidesæt. Markér afkrydsningsfelterne ud for de 
nødvendige sider.

2. Vælg Opret nyt sidesæt på velkomstsiden. 
Dialogboksen Nyt sidesæt åbnes. Gå til Opret..., og 
vælg Tomt sidesæt > Frihåndsside til skærm. En 
tom side åbnes.

3. Hvis vi antager, at brugeren vælger fire forskellige 
sidesæt, kan vi for eksempel tilpasse baggrundsbilledet, 
oprette en etiket til brugerens nye hjemmeside og 
tilføje knapper, som fører brugeren til de fire sidesæt.

4. Højreklik på siden i Sideliste, og vælg Egenskaber 
for side og fanen Baggrund. Her kan du f.eks. skifte 
farve eller finde et personligt foto.

5. For at tilføje en "statisk" etiket (en etiket, som ikke kan 
vælges af brugeren), der siger, "Sams hjemmeside", 

skal du klikke på ikonet Indsæt statisk tekst  
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og tegne en knap på siden. Klik på ikonet Indsæt 

tekst  for at skrive på knappen. Du kan redigere 
skriftstørrelse, farve, tekststørrelse osv. Til sidst skal 
du tegne de fire knapper, som du skal bruge til de fire 

sidesæt, med værktøjet Indsæt knap  og ikonet 

Duplikér objekter  (som ganske enkelt kopierer 
den første knap, du lavede).

6. Fremhæv alle fire knapper, og klik på ikonet Smarte 

knaptyper og handlinger, . Vælg Rediger, 
og derefter fanen Hjemmeside. Klik på Elementet 
Valgt sidesæt. Klik på OK og derefter på Gem. 

Knapperne har nu etiketter, der viser dig deres type.  
I kør-tilstand (tryk på F5) linker disse knapper 
automatisk til brugeres valgte sidesæt.

7. Gør det nye sidesæt til hjemmesiden for brugeren: 
Vælg guiden Konfiguration > Hjemmeside på 
velkomstsiden i Communicator. Klik på Gennemse, 
og find den nye fil. Når brugeren fremover vælger Hjem 
på et vilkårligt sidesæt, åbnes den nye hjemmeside.
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10 Konfigurering af e-mail og Tobii 
Communicator 4

Tobii Communicator 4 fungerer med de fleste e-mail-
tjenester, herunder flere forskellige gratis internetbaserede 
udbydere. Hver udbyder skal oplyse dig om deres unikke 
indstillinger. Kontakt dem, eller søg i din e-mail-software for 
at finde oplysningerne. 

Gmail er en meget benyttet gratis, internetbaseret e-mail-
udbyder, og nedenstående vejledning viser, hvordan du skal 
konfigurere Tobii Communicator 4 til at modtage og sende 
e-mails med Gmail.

1. Opret en Gmail-konto på www.google.com ved at 
følge standardvejledningen på skærmen.

 

2. Sådan aktiverer du POP i din Gmail-konto, når du har 
en konto og er logget på:

•	 Vælg linket Indstillinger

•	 Vælg fanen Videresendelse og POP/IMAP.

•	 Markér knappen ud for Aktiver POP for alle 
e-mails.

•	 Klik på Gem ændringer.

•	 Log af e-mail-kontoen.

10



43

3. Start Tobii Communicator 4

4. I menuerne i Tobii Communicator 4 skal du vælge 
Indstillinger og derefter Indstillinger for e-mail.

5. Udfyld fanerne Konto, Modtagelse, Levering og 
Avanceret som vist på nedenstående billeder, 
og brug dit eget navn, din Gmail-adresse og din 
adgangskode.
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Indtast dit eget navn, din Gmail-adresse og din 
adgangskode. Bestem, hvor ofte du vil fjerne gamle 
meddelelser fra serveren.

 

For at kunne sende e-mails på japansk, sørg da for at vælge 
”anvend Shift-Jis-kodning, når der sendes e-mails” under
Kodning.
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Lav opsætningen nøjagtigt som vist på billedet.

Bemærk:

Mange udbydere giver oplysninger om, hvordan man 
konfigurerer e-mails til Outlook Express. Disse instruktioner 
ligner dem, der kræves til Tobii Communicator 4, og hvis 
du søger råd om, hvordan du skal konfigurere dine e-mails 
til Outlook Express, finder du normalt de nødvendige 
oplysninger. 

Uanset hvilken udbyder, du anvender, vil udbyderen normalt 
også give de nødvendige oplysninger om POP3 og SMTP. 
Du skal bare indtaste disse oplysninger under Indstillinger 
for e-mail i Tobii Communicator 4.

10
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11 Indstillinger for Gaze Interaction

Indstillinger for Gaze Interaction i Communicator

Hvis du kører Tobii Communicator på en enhed med 
et Tobii øjenstyringsenhed, vises der en ekstra knap på 
siden Indstillinger, fanen Input, Indstillinger for Gaze 
Interaction (se 1). Her kan man ændre brugerprofilens 
grundlæggende indstillinger, f.eks. dvæletiden, som er den 
tid, der skal til for at vælge, samt kliktypen, som er enten 
kontakt, dvæle eller blink (Se 2).

   

 
Smarte knapper og handlinger til Gaze Interaction

Det kan nogle gange være nyttigt at lave knapper til Gaze 
Interaction på en af dine sider.  Du kan lave knapper, som 
indeholder nyttige funktioner til Gaze Interaction, på 
samme måde som du laver knapper med billeder eller 
handlinger til at tale med. Du kan for eksempel lave en 
knap, der starter en kalibrering, eller som giver brugeren 
mulighed for at se feltet Styringsboks.

Flere indstillinger til Tobii Gaze Interaction

Du kan finde yderligere indstillinger til Gaze Interaction i 
Windows-menuen i Tobii Communicator under Indstillinger 
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> Input-metode > Tobii Gaze Interaction > Indstillinger 
til Gaze Interaction (Se 3.) eller via Indstillinger for Tobii 
Gaze Interaction et ikon, der på er skrivebordet (Se 4).

Tilpasning af indstillinger

Der kan opnås adgang til alle indstillinger for Gaze 
Interaction listet nedenfor fra Communicator under 
Indstillinger for Gaze Interaction , både via ikonet Indstillinger 
på Velkomstsiden i Communicator og via Communicators 
Windows menufaner. Disse indstillinger kan også ændres 
via genvejen i skrivebordsapplikationen kaldet Indstillinger 
for Tobii Gaze Interaction. Visse ændringer, så som 
Oprettelse af en Ny Brugerprofil kan kun ændres via 
skrivebordsapplikationen kaldet Indstillinger for Tobii Gaze 
Interaction.

Der er tre måder, hvorpå Gaze Interaction kan aktiveres:  
dvæle, blinke eller kontakt. (Se 5)

a. Dvæle. Her vælger brugeren en knap ved at lade 
blikket fokusere på knappen i et bestemt stykke tid. 
Dvæletiden kan indstilles under dvæleindstillinger.. 
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Tip: Nye brugere starter normalt med en dvæletid på ca. 
1000 ms (= 1 sekund) eller en anelse højere.  Efterhånden 
som brugere får mere erfaring og øvelse i at anvende 
dvæle-funktionen (og afhængigt af anvendelsesformål), 
da vil de fleste reducere dvæletiden, så de hurtigere kan 
få adgang til velkendt indhold.

b. Kontakt. Her vælger brugeren først en knap ved at 
fokusere på den med øjnene og derefter trykkes der på 
en ekstern kontakt for at bekræfte valget af knappen. 
Parametrene for hvor lang tid, der skal trykkes på 
kontakten, indstilles under kontaktindstillinger.

c. Blink. Her skal brugeren fokusere på den ønskede 
knap og blinke for at bekræfte sit valg. Under 
blinkindstillinger er det muligt at indstille minimum- 

eller maksimumtiden, som øjet skal være lukket for at 
tælle som et blink. 

Feedback

Feedbackindstillingerne tilpasser indstillingerne for den 
prik, brugeren ser, når han eller hun foretager et valg. Vælg 
prikkens farve, størrelse og udseende i menuen Feedback. 
De forskellige typer feedback står ud for de tilsvarende 
Gaze Interaction-metoder:  kontakt, blinke, dvæle. 
Disse indstillinger findes under Indstillinger for Tobii Gaze 
Interaction, og brugeren kan få adgang til dem i Tobii 
Communicator via brug af Gaze Interaction. (Se 6)
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11

Bemærk: Mange, der ikke er vant til at anvende Gaze 
Interaction, vil synes, at det i begyndelsen er nemmest at 
starte med store og ikke alt for mange knapper, eller med et 
sidesætlayout, de kender i forvejen. Vi anbefaler endvidere, 
at man holder mange pauser, når man først går i gang med 
at bruge Gaze Interaction.

Oprettelse af en ny brugerprofil

Fra skrivebordet i Windows vælges Indstillinger for Tobii 
Gaze Interaction -et ikon, dernæst Brugerprofiler. Opret 
en ny profil som eksempelvis ’Sara med briller’. Du skal 
vælge den nye profil på rullelisten øverst i dette vindue 
(se 7) og vælge OK eller Anvend, før den bliver ”aktiv” og 
optræder som en tilgængelig profil i Tobii Gaze Interaction-
indstillingerne. Kontrollér altid, at den rigtige profil er valgt, 
inden du foretager justeringer af indstillingerne for en profil.

En ”Gaze Interaction Brugerprofil” er ikke det samme som 
en ”Tobii Communicator-bruger”. Det kan være nyttigt for en 
Tobii Communicator-bruger at have flere brugerprofiler, som 
er tilpasset brugerens skiftende behov for Gaze Interaction, 
eksempelvis når han eller hun bærer briller. 

Endvidere hvis en enhed bruges af flere personer, f.eks. 
på en skole eller et hospital, skal hver person have en 
brugerdefineret Tobii Communicator-bruger (med deres 
personlige sidesæt) og en eller flere brugerdefinerede 
profiler til Gaze Interaction (med kalibrering, dvæletid osv.).

7
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Når der oprettes en ny Tobii Communicator-bruger, oprettes 
der automatisk en profil til Gaze Interaction til denne bruger, 
som tilføjes på listen med profiler i Indstillinger for Gaze 
Interaction..
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12

12 Mobiltelefoni/Bluetooth®

Mobiltelefoni via Bluetooth® i I-Serien

Forbind en Mobiltelefon

1. Sørg for at Bluetooth® og synlighed er sat til “ON” ¨på 
mobiltelefonen.

2. I Windows-menuen vælges Indstillinger > 
Indstillinger for Mobiltelefon

3. Sørg for at Bluetooth® er aktiveret under fanen 
Generelt se 1. 
Hvis det ikke er, vælg da knappen Åben 
Kontrolcenter... , se 2, for at ændring indstillingerne i 
I-Seriens Kontrolcenter.  
For flere informationer om I-Seriens Kontrolcenter, se 
da brugermanualen til I-Serien.

4. Vælg knappen Forbind til Mobiltelefon... , se 3.

5. Vælg den mobiltelefon fra listen, som du ønsker at opnå 
forbindelse til, se 4, og tryk på knappen Forbind , se 5.  
Hvis telefonen ikke er at finde på listen, så tjek trin 1 
i denne liste og vælg knappen Søg , se 6, for at søge 
efter mobiltelefonen igen.

6. Både på din mobiltelefon og i et popup-vindue i 
Communicator vil du skulle tjekke og acceptere en 
parringskode ved at vælge OK på dem begge.

7. På mobiltelefonen skal du acceptere I-Seriens 
anmodning om at opnå forbindelse til dine meddelelser.

8. Sørg for at den valgte mobiltelefon vises under fanen 
Generelt under Forbindelsesstatus, se 7.

9. Vælg knappen OK for at afslutte.

1
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4

5

6

7

Gendan forbindelse til en mobiltelefon

1. Sørg for at Bluetooth® er sat til ON på mobiltelefonen.

2. I Windows-menuen vælges Indstillinger > Indstillinger 
for Mobiltelefon

3. Vælg knappen Forbind igen , se 1.

1
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Afbryd forbindelsen til en mobiltelefon

1. I Windows-menuen vælges Indstillinger > 
Indstillinger for Mobiltelefon.

2. Vælg knappen Glem Telefon under fanen kaldet 
Generelt, se 1..

1

Mobiltelefoni i C-Serien

CForbind med et SIM-kort (eller en anden 
kommunikationsport)

1. Sørg for at SIM-kortet er installeret på enheden.

Hvis ikke

•	 Installer da et SIM-kort. For flere informationer om 
installering af et SIM-kort, se da brugermanualen for 
C-Serien.

2. I Windows-menuen vælges Indstillinger > 
Indstillinger for Mobiltelefon

3. Vælg knappen Vælg Automatisk... se 1.

4. Sørg for at den valgte mobiltelefon vises under fanen 
Generelt under Forbindelsesstatus, se 2.

5. Vælg knappen OK for at gennemføre eller Fortryd for 
at afbryde.

12
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Indstillinger for mobiltelefoni/generel brug af 
Bluetooth®

Opkaldsindstillinger

For at tilpasse opkaldsindstillingerne, vælg da Indstillinger 
> Indstillinger for Mobiltelefon i Windows-menuen og gå 
til fanen Opkald.

Indstillinger for meddelelser

For at tilpasse meddelelsesindstillingerne, vælg da 
Indstillinger > Indstillinger for Mobiltelefon i Windows-
menuen og gå til fanen Meddelelser.

Optegnelse over kommunikation

For at begynde en optegnelse over al kommunikation med 
mobiltelefonen, vælg da i Windows-menuen, Indstillinger 
> Indstillinger for Mobiltelefon og gå til fanen Support.

Mobiltelefonens lagerplads på C-Serien

For at kunne modtage nye meddelelser på mobiltelefonen, 
da skal telefonen have ledigt lagerplads. Det er derfor vigtigt, 
at gamle beskeder slettes med jævne mellemrum.

For at opsætte intervaller, vælg da Indstillinger > 
Indstillinger for Mobiltelefon i Windows-menuen og gå til 
fanen Lagerplads.

12
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13 IR-Fjernbetjeninger

På hvert sidesæt til fjernbetjeninger kan brugeren få adgang 

til Hjælp-siden ved at vælge knappen  (Hjælp). På 
Hjælp-siden forklares knappernes forskellige farver.

Indspil IR-Kommandoer på fjernbetjeninger

1. Vælg fanen Se Klargjorte Sidesæt > Diverse

2. Vælg Fjernbetjeningen for at tilføre kommandoer

3. Vælg en knap.

4. Vælg Ja for at tilføje IR-Kommando

5. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig, da ændres knappens farve til en knap 
med en tilhørende kommando, for flere informationer, se da 
Hjælp-siden.

Deaktiver en knap på fjernbetjeningen

1. Vælg fanen Se Klargjorte Sidesæt > Diverse

2. Vælg Fjernbetjeningen for at ændre opsætningen

3. Vælg en knap.

4. Vælg Nej, for ikke at tilføje en IR-Kommando

5. Vælg Ja, for at deaktivere knappen

6. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig, da vil knappens farve ændre sig til en 
deaktiveret knap. For flere informationer, se da Hjælp-siden.

For at aktivere en deaktiveret knap på en fjernbetjenings 
sidesæt, se da Rediger, Fjern og Tilføj IR-Kommandoer 
til en IR-Fjernbetjening

Anvend en fjernbetjening

1. Vælg fanen Se Klargjorte Sidesæt > Diverse

2. Vælg fjernbetjening

3. Sørg for at IR-porten på enheden vender mod den 
enhed, den skal kontrollere

4. Vælg en knap

13



56

Det grundlæggende

En valgt knap vil blinke for at indikere at den er valgt, hvis 
highlight-funktionen er aktiveret for visuel feedback.

Kombiner to kommandoer

1. Vælg knappen   (Kombiner to IR-Kommandoer) 

knappen ændres 

2. Vælg den første IR-knap

3. Vælg den anden IR-knap

Begge IR-kommandoer vil blive afsendt sammen efter det 
andet valg.

Rediger, Fjern og Tilføj IR-Fjernbetjeninger

I Windows-menuen vælges: Værktøjer > Mine IR-
Fjernbetjeninger

1

TFor at redigere en eksisterende IR-Fjernbetjening:

1. Vælg en af de eksisterende IR-kontroller, se 1

2. Vælg knappen  (Rediger).

3. Ændr navnet 

4. Vælg OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde.
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For at fjerne en eksisterende IR-Fjernbetjening:

1. Vælg en af de eksisterende IR-kontroller, se 1.

2. Vælg knappen  (Fjern).

3. Vælg OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde.

For at tilføje en ny IR-Fjernbetjening:

Se: Optag IR-Kommandoer til fjernbetjeninger, eller

1. Vælg knappen  (Tilføj IR-
Fjernbetjening).

2. Navngiv fjernbetjeningen

3. Vælg OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde.

Rediger, Fjern og Tilføj IR-Kommandoer på en IR-
Fjernbetjening

I Windows-menuen vælges: Værktøjer > Mine IR-
Fjernbetjeninger

21

For at Redigere en eksisterende IR-Kommando:

1. Vælg en af de eksisterende IR-Fjernbetjeninger, se 1.

2. Vælg en af de eksisterende IR-Kommando-Navne, se 
2.

3. Vælg knappen  (Rediger) , se 2.

4. Foretag dine ændringer til: Navn, Gentagelser, Test 

signalet og til Indspil et signal, vælg knappen  
(Indspil) og følg instruktionerne på skærmen.  
 
For visse IR-Kommandoer skal gentagelsesværdien 

13
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sættes til en højere værdi (standard 3), for at 
modtagelsesenheden kan udføre den ønskede 
kommando.

5. Vælg OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde.

For at Fjerne en eksisterende IR-Kommando:

1. Vælg en af de eksisterende IR-Fjernbetjeninger, se 1.

2. Vælg en af de eksisterende IR-Fjernbetjeninger, se 2.

3. Vælg knappen    (Fjern) , se 2.

4. Vælg Ja for at Fjerne eller Nej for at fortryde.

For at Tilføje nye IR-Kommandoer:

Se: Indspil IR-Kommandoer til Fjernbetjeninger eller

1. Vælg en af de eksisterende IR-Fjernbetjeninger, se 1.

2. Vælg knappen   (Tilføj IR-
Fjernbetjening) , se 2.

3. Angiv IR-Kommandoens navn. Vælg OK for at gemme 
eller Fortryd for at fortryde.

4. Indstil gentagelsesværdi, standard 3.  
 
For visse IR-Kommandoer skal gentagelsesværdien 
sættes til en højere værdi (standard 3), for at 
modtagelsesenheden kan udføre den ønskede 
kommando.

5. Vælg knappen  (Indspil) for at indspille et signal 
og følg instruktionerne på skærmen. 

6. Vælg OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde.

Eksporter/Importer Fjernbetjeninger

1. I Windows-menuen vælges: Værktøjer > Mine IR-
Fjernbetjeninger

2. Vælg: vis flere muligheder

3. Vælg den anden IR-knap
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Og til slut

Denne korte vejledning indeholder begrænsede anvisninger 
og oplysninger. Se brugervejledningen, der findes i 
ringbindet eller i softwaren, for mere detaljerede oplysninger. 

Oplysningerne og funktionerne i denne folder henviser til 
Tobii Communicator 4 Premium.

Lav en sikkerhedskopi af dine personlige sidesæt og data 
ved at vælge Filer og derefter Eksporter indstillinger 
og data. Det er også vigtigt jævnligt at tjekke for 
softwareopdateringer. Dette kan gøres via fanen Hjælp. 
Vælg Søg efter opdateringer. Du skal have en hurtig og 
pålidelig internetforbindelse.

Kontakt din lokale forhandler eller vores support vedrørende 
softwareopdateringer, hvis du ikke har en internetforbindelse.
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