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Alkutoimet 

Tobii Communicator – Alkutoimien pääkohdat

Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.8.
Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Tarkasta tämän käyttöoppaan päivitetyt versiot Tobii-
verkkosivustolta www.tobii.com.

Käyttöoppaan versio 2,2
03/2013
Kaikki oikeudet pidätetään.
© Tobii Technology AB

Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Technology -yhtiön 
omaisuutta. Osittainen tai täydellinen kopiointi ilman Tobii 
Technology -yhtiön kirjallista lupaa on kielletty.

Tobii_GettingStartedGuide_Communicator_V2_2_22032013_FI.indd

Tärkeää:

Varmuuskopioi kaikki tietokoneen tiedostot aika ajoin, 
mukaan lukien omat sivustot. Minun sivustoni -kansio, joka 
sijaitsee Omat tiedostot -kansiossa, tulee kopioida erilliseen 
tietokoneeseen tai muistilaitteeseen.

Tämä kirjanen sisältää vain suppean määrän tietoja. 
Lisätietoja on Tobii Communicatorin käyttöoppaassa. 
Ohjelmisto sisältää haettavan Ohje-toiminnon. Valitse 
Ohje > Tobii Communicatorin käyttöopas tai Tobii 
Communicatorin ohje.



3

Alkutoimet
1. Asennetaan 4

2. Tobii Communicator 4:n käynnistäminen 5

3. Tobii Communicator 4:n aktivoiminen 5

4. Tervetuloa-sivu 6

5. Mallisivustot 7

01 Painikkeiden muokkaaminen ajotilassa ja 
muokkaustilassa 8

02 Määrittäminen käyttäjää tai useaa käyttäjää varten 12

03 Uuden sivun luominen ja painikkeiden lisääminen 15

04 Viesti-ikkuna 20

05 Puhe, äänet ja nauhoittaminen 24

06 Siirtyminen ja sivujen linkittäminen 28

07 Painikkeen toiminto, älypainikkeet ja painikeaihiot 32

08 Sivujen varmuuskopiointi, tuonti ja vienti 35

09 Oman kotisivun luominen 38

10 Määritä sähköposti ja Tobii Communicator 4 42

11 Gaze Interaction -asetukset 46

12 Matkapuhelimen käyttö/Bluetooth® 51

13 IR-kaukosäädinohjaus 55

Pääkohdat



4

Alkutoimet 

Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voi-
vat käyttää tietokonetta tai kommunikaatiolaitetta. Ohjelmalla voidaan tuottaa puhetta, kirjoittaa tekstiä 
tai merkkejä, lähettää viestejä tai sähköpostia ja hallita muita tietokoneohjelmia. Ohjelman avulla on 
myös helppo luoda interaktiivisia pelejä, tehtäviä ja paljon muuta.

Tervetuloa Tobii Communicator 4 -ohjelmaan

1. Asennetaan

Tobii Communicator 4 toimitetaan USB-tikulla.

Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun USB-tikku 
kytketään laitteesi USB-porttiin.

Asennusohjelma asentaa seuraavat sovellukset:

•	 Tobii Communicator 4

•	 Tobii Sono Suite

•	 Acapela-äänet

•	 Symbol Stix -symbolikirjasto

Tobii Communicator 4 ja kaikki oheissovellukset ovat 
esiasennettuna kaikissa I-Series ja C-Series laitteissa.

Asentaaksesi Tobii Communicator 4:n seuraa näitä ohjeita:

1. Liitä USB-tikku laitteesi USB-porttiin.

2. Valitse Seuraava asennusohjelman Tervetuloa-sivulla.

3. Lue ja/tai tulosta ja Hyväksy lisenssisopimuksen 
ehdot.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse Täydellinen asentaaksesi kaiken, tai valitse 
Mukautettu muokataksesi asennusta.

6. Valitse Valmis viimeistelläksesi asennuksen ja 
lopettaaksesi asennusohjelman.
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2. Tobii Communicator 4:n käynnistäminen

•	 Asennusohjelma luo automaattisesti 
kuvakkeen Windowsin työpöydälle.

•	 Voit käynnistää ohjelman 
kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

3. Tobii Communicator 4:n aktivoiminen

Tobii Communicator 4 aktivoituu automaattisesti I-Series ja 
C-Series laitteissa laitteen asennuksen yhteydessä.

•	 Kun Communicator 4 käynnistyy, sinua pyydetään 
aktivoimaan Tobii Communicator 4. Käynnistä 
Lisenssien hallinta, valitse sitten Aktivoi ja päätä 
helppo aktivointiprosessi noudattamalla näytön ohjeita 
tai käytä väliaikaisesti kokeilutilaa. Yhtä sarjanumeroa 
voidaan käyttää enintään kolmessa tietokoneessa 
(esim. käyttäjän kommunikaatiolaitteessa, terapeutin 
kannettavassa tietokoneessa ja avustajan tai opettajan 
tietokoneessa).

•	 Sarjanumero on DVD- tai USB-laatikossa. Jos haluat 
siirtää käyttöoikeuden uuteen tietokoneeseen, joudut 
ensin poistamaan nykyisen käyttöoikeuden voimasta. 

•	 Kun asennus on valmis, tarkasta ohjelmiston 
ajantasaisuus. Valitse Ohje > Tarkista päivitykset. Tee 
tämä tarkastus säännöllisesti.
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äskettäin käytettyjä sivustoja.

•	 Page Set Central: Avaa Page Set Central -etusivun 
Internet-selaimessa. Voit jakaa sivustoja muiden kanssa 
Internetin välityksellä. http://www.pagesetcentral.com

Asetukset ja työkalut

•	 Asetusavustaja: Tällä sivulla voit valita, mitä sivustoja 
käyttäjä haluaisi käyttää, valita aloitussivun ja määrittää 
käyttäjän syöttötavan, sähköpostiyhteystiedot, fraasit ja 
muut henkilökohtaiset asetukset.

•	 Asetukset: Nopea tapa käyttää esimerkiksi seuraavia 
asetuksia: äänet, fraasien lisääminen, näppäimistön 
määrittäminen, sähköpostin määrittäminen, 
matkapuhelin, Facebook, järjestelmäasetukset jne. 

•	 Tuo/Vie: Voit siirtää käyttäjätietoja eri laitteiden välillä.

•	 Lisenssit: Tobii Communicator 4:n ja Tobii Sono Suiten 
lisenssien käsittely.

4. Tervetuloa-sivu

Tobii Communicator 4 käynnistyy Tervetuloa-sivulle.

Sivustot

•	 Katsele mallisivustoja: Tällä sivulla voit katsella 
ja kokeilla kaikkia Tobii Communicator 4:n mukana 
tulevia valmiita sivustoja. Voit myös käyttää niitä omien 
sivustojen luomisen pohjana.

•	 Luo uusi sivusto: Avaa automaattisesti 
”sivustovalintaikkunan”, josta voit luoda uuden sivuston. 
Kun olet luonut ja tallentanut sivuston, se on näkyvillä 
Mallisivustot-osion kohdassa Minun sivustoni.

•	 Viimeksi käytetyt sivustot: Helppo tapa avata 
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1. Sivun yläosan välilehtiä vaihtamalla voit tarkastella 
eri tyyppisiä mallisivustoja (teksti- ja merkkisivut, 
näppäimistöt, sähköposti, jne.)

2. Voit katsella tai kokeilla sivustoa napsauttamalla sivun 
kuvaa.

Tutustu muutamiin sivuihin, joita on käytettävissäsi. 
Voit palata Tervetuloa-sivulle painamalla avaamasi sivun 
Lopeta-painiketta tai napsauttamalla mitä tahansa sivun 
kohtaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla sitten 
Edellinen.

Siirry

•	 Käyttäjän kotisivu: Käyttäjän mukautettu kotisivu.

•	 Vaihda käyttäjää: Voit vaihtaa aktiivisen käyttäjän.

•	 Ohjeet ja koulutus: Pääsy Tobiin sivustolla, YouTube-
kanavalla, ohjetiedostossa ja PDF-oppaassa oleviin 
ohjeisiin ja koulutustietoihin.

•	 Lopeta: Sulje Tobii Communicator 4.

5. Mallisivustot

Sivusto on kokoelma keskenään linkitettyjä sivuja, jotka 
on tallennettu yhdeksi tiedostoksi. Tobii Communicator 4:n 
mukana toimitetaan valikoima mallisivustoja, joihin kuuluu 
muun muassa teksti- ja merkkipohjaisia kommunikaatiosivuja, 
kuvaruutunäppäimistöjä, pelejä, musiikkisoittimia ja kauko-
ohjaimia.
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01 Painikkeiden muokkaaminen ajotilassa 
ja muokkaustilassa

Ajotila 

Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa 
muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita 
painetaan ajotilassa, niiden äänet, toiminnot ja linkit toimivat. 
Voit siirtyä ajotilaan painamalla F5.

Painikkeen muokkaaminen ajotilassa

Siirry ajotilaan painamalla F5. Napsauta haluamaasi 
painiketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Muokkaa painiketta. Näyttöön avautuu Painikkeen 
muokkausavustaja, jonka avulla voit muokata painikkeen 
tekstiä, kuvaa tai merkkiä ja ääntä. Siirry avustajan 
seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Seuraava.

01
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1. Painikkeen teksti on se, mitä painikkeeseen on 
kirjoitettu. Tekstin ei tarvitse olla sama kuin mitä 
painike "sanoo", kun sitä painetaan. Esimerkiksi 
painikkeessa, jossa on hevosen kuva, voi lukea 
Ratsastustunnit. Kun sitä painetaan, painike sanoo 
"Tänään Tomi on menossa ratsastustunnille".

2. Painikkeen kuva -toiminnolla voit etsiä merkkiä 
tai kuvaa Tobii Communicator 4:n sisältämistä 
kuvakirjastoista. Se myös mahdollistaa muualle 
tietokoneella tallennettujen kuvien selaamisen. 
Kokeile eri hakusanoja, kun etsit kuvia ja merkkejä. 
Kaikkein sopivimman kuvan nimi saattaa olla jotain 
muuta kuin painikkeen teksti.

01
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3. Ääni napsauttaessa -toiminnolla voit muokata, mitä 
painike ”sanoo”, kun sitä painetaan. Se voi tuottaa 
synteettistä puhetta, joka puhuu joko painikkeen 
tekstin tai vaihtoehtoisen viestin. Käytettäessä 
tallennettuja ääniä Tobii Communicator 4 sovittaa 
tekstin puheeseen. Jos Tobii Communicator 4 ei 
löydä vastaavaa ääntä, ohjelma käyttää painikkeessa 
synteettistä puhetta. Voit myös tallentaa äänen suoraan 
painikkeeseen käyttämällä tietokoneen mikrofonia ja 
valitsemalla Nauhoita ääni -painikkeen.

Asetusten muokkaaminen ajotilassa

Tiettyjä Tobii Communicator 4:n asetuksia on mahdollista 
muokata ajotilassa. Jos valikot (Tiedosto, Näytä, Työkalut 
jne.) eivät näy näytön yläosassa, paina Esc. Voit piilottaa 
valikot uudelleen painamalla F10. 

Muokkaustila 

Tämä on ohjelman suunnittelutila, joka mahdollistaa 
valmiiden painikkeiden ja sivujen muokkaamisen sekä 
uusien sivujen luomisen. Painikkeet eivät ole toimi tai tuota 
ääntä, kun niitä painetaan. Voit muokata kaikkia asetuksia 
tässä tilassa. Voit siirtyä muokkaustilaan painamalla 
Vaihto+F5.

01
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1. Työalue tai muokkausikkuna: Alue, jossa sivuja 
suunnitellaan/muokataan.

2. Muokkaustyökalut: Työkalut, jotka tekevät sivun 
suunnittelemista helppoa – lisää painikkeita, linkkejä, 
tekstiä, kuvia, jne.

3. Sivulista: Esikatselunäkymä kaikista sivuston sivuista. 
Voit muokata sivun asetuksia napsauttamalla hiiren 
oikeaa painiketta.

4. Painikeaihiot: Luettelo hyödyllisistä valmiista 
painikeaihioista.

5. Painikkeen ulkoasun asetukset: muokkaa painikkeen 

ulkoasua – muotoa, väriä, reunoja, jne.

6. Ruudukkotyökalu: Voit käyttää sivulla automaattista 
painikkeiden ruudukkoasettelua. 

7. Valikkorivi: Asetukset ja työkalut löytyvät näistä 
valikoista. 

Painikkeen muokkaaminen muokkaustilassa

1. Varmista, että olet muokkaustilassa painamalla 
Vaihto+F5. Valitse painike, jota haluat muokata, ja 
sitten teksti-, kuva- tai äänityökalu. Voit muokata 
painikkeen tekstiä, merkkiä tai kuvaa ja mitä 
painike ”sanoo”, kun sitä painetaan – kaikkia samasta 
paikasta.

2. Muista tarkistaa, mikä työkalu on valittuna, kun 
muokkaat painikkeita. Painikkeen valitsemiseen 

tarvitset valintatyökalua  ja tekstin kirjoittamiseen 

tarvitset tekstityökalua 

01
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02 Määrittäminen käyttäjää tai useaa 
käyttäjää varten

Erikoissivusto nimeltä Asetusavustaja avustaa Tobii 
Communicator 4:n valmistelemisessa käyttäjää varten. 

Voit valita mitä  sivuja käytetään ja määrittää  
syöttöasetukset (esim. käyttääkö käyttäjä hiirtä, kytkimiä, 
katseenseurantaa tai jotakin muuta syöttötapaa).

Jos Tobii Communicator 4:ää käyttää yhdellä tietokoneella 
useampi kuin yksi käyttäjä tai terapeutti, jokaisella henkilöllä 
tulisi olla oma käyttäjäprofiili. 

Ohjelman määrittäminen yhdellä käyttäjälle

Valitse Tiedosto-valikosta Aja erikoissivusto ja sitten 
Asetusavustaja. Vaihtoehtoisesti voit valita Tervetuloa-
sivulta vaihtoehdon Asetusavustaja. Määrittäminen 
käsittää viisi vaihetta, joille kullekin on oma painike sivun 
alaosassa.

Valitse vaihe 1: Valitse valkoinen ruutu niiden sivustojen 
vierestä, joita käyttäjä haluaa käyttää (voit valita myös 
itse tekemistäsi sivuista). Valitut sivustot on merkitty 
valintamerkinnällä.

Valitse vaihe 2: Valitse käyttäjälle kotisivu. Kotisivu voi 
olla mikä tahansa äsken valituista sivustoista tai jokin valmis 
kotisivu (joka linkittyy automaattisesti valituille sivustoille). 
Voit myös luoda oman kotisivun.

Valitse vaihe 3: Valitse, missä järjestyksessä sivut 
näkyvät kotisivulla. Useasti käytettävät sivustot on hyvä 
sijoittaa sivun yläosaan.

1 2 3 4 5

02
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Valitse vaihe 4: Säädä käyttäjäasetuksia, kuten 
syöttötapaa (esim. kytkin, katseenseuranta jne.), lisää 
käyttäjän omia tekstiviestien ja sähköpostin yhteystietoja, 
musiikkia ja useimmin käytettyjä fraaseja ja määritä 
sähköpostin ja puhelimen tai viestityksen asetuksia. 

Käy läpi kaikki tämän vaiheen kohdat. Kun valitset jonkin 
vaihtoehdon, kuten Lisää fraaseja, näyttöön avautuu uusi 
ikkuna, jossa voit lisätä hyödyllisiä fraaseja käyttäjää varten. 

Valitse vaihe 5: Valitse, miten Tobii Communicator 
käynnistyy: kun Windows käynnistyy ja Tervetuloa-
sivulla, käyttäjän kotisivulla vai muokkaustilassa. 

Useimpia näitä asetuksia voidaan muokata myös 
Asetukset-valikosta, joka on näytön yläreunan valikkorivillä. 

02
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Ohjelman määrittäminen useille käyttäjille

Jos useat käyttäjät käyttävät samaa tietokonetta 
koulussa, heille on luotava omat Tobii Communicator 4:n 
käyttäjäprofiilit. 

Esimerkiksi avustajan profiili avautuu muokkaustilassa 
ja sitä ohjataan hiirellä ja näppäimistöllä, kun taas käyttäjän 
profiili avautuu automaattisesti käyttäjän kotisivulla ja sitä 
ohjataan skannaamalla.

Uuden käyttäjän luominen: Valitse valikkokomento 
Asetukset, sitten Käyttäjät ja Hallinnoi käyttäjiä. Syötä 
uuden käyttäjän nimi.

Voit käynnistää Tobii Communicator 4:n aina tietyllä 
käyttäjäprofiililla – esimerkiksi käyttäjän asetuksilla avustajan 
asetuksien sijaan. 

Voit asettaa Aloituskäyttäjän valitsemalla Asetukset, 
sitten Käyttäjät ja Vaihda aloituskäyttäjää. 

Voit myös käynnistää Tobii Communicator 4:n sivulla, joka 

näyttää tietokoneen kaikki käyttäjäprofiilit, joista käyttäjä 
voi valita omansa. Valitse Asetukset ja sitten Käyttäjät. 
Valitse seuraavaksi Vaihda aloituskäyttäjää ja valitse 
vaihtoehto Salli käyttäjän valinta aloituksessa. 

Tobii Communicator 4 käynnistyy nyt tämänkaltaisella  
sivulla:

02
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03 Uuden sivun luominen ja painikkeiden 
lisääminen

Uuden sivuston luonti

Valitse Tervetuloa-sivulta vaihtoehto Luo uusi sivusto, 
niin Uusi sivusto -valintaikkuna avautuu.

Voit myös varmistaa ensin, että valikkorivit näkyvät (paina 
Esc ajotilassa) tai että olet muokkaustilassa  (paina 
Vaihto + F5), ja valita sitten Tiedosto ja sitten Uusi, niin 
Uusi sivusto -valintaikkuna avautuu.

Uusi sivusto -valintaikkuna

Luo...

•	 Tyhjä sivusto näyttöä 1  tai paperia varten 2

•	 Laitemallit (vain tulostuskäyttöä varten)

•	 Toimintomallit (vain tulostuskäyttöä varten)

03

1

2



16

Pääkohdat

Avaa...

•	 Äskettäin käytetyt

•	 Minun sivustoni

•	 Mallisivustot

•	 Selaa... (minkä tahansa sivuston hakemiseksi)

Painikkeiden luominen 

Uusi sivusto -valintaikkunassa käyttäjä voi valita luotavaksi 
ruudukko- tai vapaapiirtosivun näyttöä tai tulostusta varten.

1. Omien painikkeiden piirtäminen: Valitse Lisää painike 

-työkalu  (mahdollista vain vapaapiirtosivuilla, 
ruudukkosivuilla painikkeet ilmenevät epäsuorasti, kun 
rivi-/sarakemäärä määritetään) ja lisää painikkeita sivulle 
vetämällä hiirtä viistosti ylävasemmalta alaoikealle. Voit 
siirtää painikkeita ja muokata niiden kokoa ja muotoa 
painamalla ja vetämällä. 

2. Ruudukon luominen: Valitse tyhjällä sivulla 
Käytä ruudukkoa -työkalu. Voit lisätä tai poistaa 
rivejä tai sarakkeita viereisten kuvakkeiden avulla. 

3. Voit muokata painikkeiden kokoa ja vaihtaa paikkaa 
painamalla ja vetämällä.

Muista, että voit myös kopioida painikkeita olemassa olevilta 
sivuilta ja liittää niitä omalle sivullesi.

03
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Kuvien, merkkien, tekstin tai äänen lisääminen

1. Valitse painike käyttämällä valintatyökalua  ja 
valitse sitten:

•	 Lisätä tekstiä   

•	 Etsi ja lisää merkkejä/kuvia  

•	 Kuvan muokkaustyökalu  

•	 Painikkeen sisältämien elementtien vapaa 
sijoittaminen  

•	 Tai käyttää äänien/viestin lisäasetuksia  

Kuvan muokkaustyökalu 

Kuvan muokkaustyökalulla on nyt mahdollista tehdä 
muutoksia merkkiin/kuvaan, esimerkiksi: piirtää, vaihtaa 
värejä, kiertää jne.

  

03



18

Pääkohdat 03

Vapaa sijoittaminen 

Vapaa sijoittaminen ja uusi kuvahaku mahdollistavat 
nyt yhdessä useampien merkkien/kuvien lisäämisen 
painikkeeseen kuvahaun valinnalla Lisää. Myös 
tekstielementtejä voidaan lisätä tekstityökalun avulla.

Painikkeet – Perusteet

Voit vaihtaa muun muassa painikkeen väriä, reunan 
leveyttä ja muotoa muokkaustilassa (Vaihto+F5) 
muokkauskuvakkeiden avulla. 

•	 Jos haluat vaihtaa painikkeen kokoa, valitse painike ja 
vedä sen reunaa halutun kokoiseksi. 

•	 Painikkeiden siirtäminen: Vedä haluamaasi 
painiketta ruudukkosivulla uuteen sijaintiin. Se 
vaihtaa paikkaa automaattisesti uudessa paikassa 
sijainneen painikkeen kanssa. Jos ruudukko ei ole 
käytössä, voit siirtää painikkeita vapaasti, mutta ne eivät 
vaihda paikkaa automaattisesti.

•	 Voit tehdä painikkeista minkä muotoisia tahansa 

käyttämällä polygonityökalua . Valitse työkalu ja 
tee painikkeesta haluamasi muotoinen lisäämällä kulmia.

•	 Saatat haluta piilottaa painikkeita (ennemmin kuin 
poistaa niitä) tai tehdä niistä ei-valittavia painikkeita 
(jotta näkyvää painiketta ei voi käyttää).  
Ei-valittavia painikkeita ei myöskään skannata. 
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Napsauta painiketta oikealla näppäimellä ja valitse 
Painike ja sitten Piilotettu tai Ei valittavissa.

•	 Staattinen teksti ja staattiset kuvat  ovat 
painikkeita, jotka ovat automaattisesti ei-valittavia. 
Niitä voidaan käyttää ohjeina tai koristelussa. 

Uuden sivun lisääminen sivustoon

1. Valitse näytön yläosan valikoista Sivu, ja sitten Uusi 
sivu.

2. Voit myös napsauttaa olemassa olevan sivun 
Sivulistaa oikealla painikkeella ja valita Uusi sivu. 
Sivuja voidaan myös monistaa tai poistaa tätä kautta.

Sivuston tallentaminen

Valitse Tiedosto ja sitten Tallenna. Jos kyseessä on 
uusi sivusto, sinua pyydetään nimeämään se. Tallenna 
sivusto aina oikean käyttäjän Minun sivustoni -kansioon. 
Oletusarvoisesti käyttäjänimi on Vieras, jos et ole lisännyt 
useita käyttäjiä.
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04 Viesti-ikkuna

Käyttäjä voi yhdistää useita merkkejä tai sanoja lauseiksi 
viesti-ikkunassa. Tobii Communicator 4:n viesti-ikkuna 
voi sisältää sekä teksti- että merkkiviestejä (tai molempia).  
Viesti-ikkuna voidaan luoda kahdella tavalla: käyttämällä 
kohdetta Sivun ominaisuudet tai luomalla painike viesti-
ikkunalle.

Sivun ominaisuuksien käyttäminen 

1. Avaa sivu, johon haluat lisätä viesti-ikkunan ja valitse 
Sivu ja sitten Sivun ominaisuudet. Valitse Sisältö-
välilehti ja napsauta valintaruutua Näytä viesti-
ikkuna. 

2. Huomaat, että tällä välilehdellä voit säätää muitakin 
hyödyllisiä asetuksia, kuten viesti-ikkunan sijaintia 
(sivun ylä- tai alaosassa), kokoa , viesti-ikkunan 
toimintoja, viesti-ikkunan kuvien tai merkkien kokoa 
sekä käytetäänkö näitä asetuksia kaikissa sivustoissa. 

04
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Viesti-ikkunan painikkeen luominen

1. Avaa sivu, johon haluat lisätä viesti-ikkunan ja lisää 

painike käyttämällä Lisää painike -työkalua.  Voit 
valita sen koon, muodon ja sijainnin vapaasti.   

3. Painike nimetään automaattisesti, ja pieni hammaspyörä 
ilmestyy sen vasempaan yläkulmaan osoittamaan, että 
painike on viesti-ikkuna.

Toiminnan lisääminen

Kun olet luonut viesti-ikkunan, varmista, että sivun painikkeet 
osaavat "puhua" viesti-ikkunalle. Valitse kaikki tekstiä tai 
merkkejä sisältävät painikkeet, joiden haluat lähettävän tietoja 
viesti-ikkunaan. Kätevintä on valita useita painikkeita samalla 
kertaa (käyttämällä Windowsin tavallisia hiiritoimintoja ja 
näppäinoikoteitä).

1. Painikeaihiot-välilehden Kirjoita-osiossa on kaksi 
valmista painikeaihioita. Valitse Kirjoita painikkeen 
teksti. Voit testata toimiiko painikkeen toiminto 
painamalla F5 (siirryt ajotilaan) ja napsauttamalla 
painiketta. Siirry muokkaustilaan painamalla 
Vaihto+F5.

2. Painikeaihiot-välilehden Viesti-ikkuna-osiosta 
löydät valmiita painikeaihioita. Napsauta jotakin 
painiketta ja valitse sitten aihioluettelosta haluamasi 
vaihtoehto – joko Teksti ja symbolit -viesti-ikkuna tai 
vain Teksti-viesti-ikkuna.
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Toisen viestin lähettäminen viesti-ikkunaan

Viesti-ikkuna voidaan myös määrittää kirjoittamaan tai 
sanomaan jotain muuta kuin mitä painikkeessa näkyy tai 
siihen on kirjoitettu. Sinun ei edes tarvitse kirjoittaa mitään 
tekstiä painikkeeseen.

1. Viesti-ikkunaan lähetettävän tekstin vaihtaminen: 
Napsauta painiketta, jonka viestiä haluat vaihtaa. 

Valitse Älypainiketyypit ja toiminnot -työkalu  
ja valitse Ominaisuudet, niin Kirjoita-painikkeen 
toimintovalintaikkuna avautuu. Tähän ikkunaan voit 
kirjoittaa vaihtoehtoisen tekstin, joka lähetetään viesti-
ikkunaan.

2. Puhuttavan sisällön vaihtaminen: Valitse painike ja 
käytä äänityökalua. Tämä toimenpide muuttaa sen, 
mitä painikkeen käytön yhteydessä kuuluu. 
 
Viesti-ikkunan sanomisen muuttaminen: Valitse 
painike, siirry Kirjoita-toiminnon ominaisuuksiin 
ja valitse sopiva vaihtoehto kohdassa ”Sisältöä 
luettaessa”.
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Viesti-ikkunan sisällön muokkaaminen... ja paljon 
muuta.

1. Voit luoda painikkeita, jotka poistavat, puhuvat, 
liikuttavat osoitinta viestin sisällä, jne.: Luo uusi 
painike, napsauta sitä oikealla painikkeella ja valitse 
Painikkeen toiminnot. Valitse Viesti-ikkuna-
välilehti. Näet luettelon toiminnoista, joita voit lisätä 
painikkeeseen – kokeile eri vaihtoehtoja, jotta näet mitä 
ne tekevät. Napsauta toimintoa nähdäksesi kuvauksen 
siitä. Valitse sitten Lisää.
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05 Puhe, äänet ja nauhoittaminen

Tobii Communicator 4:n äänitoimintoja voidaan käyttää:

•	 tuottamaan puhetta (käyttämällä synteettistä puhetta, 
jolloin tietokone "lukee" tekstin ääneen)

•	 luomaan kuuluvia kehotteita ja tukiviestejä

•	 toistamaan omia nauhoitettuja ääniä (jotka voidaan 
tallentaa omaan kirjastoon).

•	 toistamaan ääntä ja musiikkia kirjastoista, ääniefektejä, 
jne. 

Tarkista ensin, että äänet toimivat tietokoneessa – tarkista 
Windowsin ääniasetukset, ja että kaiuttimet on kytketty 
päälle.

Ääniasetukset:
Valitse Asetukset / Ääniasetukset avataksesi seuraavan 
valintaikkunan.

1. Synteettinen puhe / äänet

Valitse ääniasetuksissa ääni, jota haluat käyttää 
synteettistä puhetta varten.

2. Kuuluvat vihjeet

Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen niille käyttäjille, joilla 
on näköön liittyviä vaikeuksia, sekä niille, jotka hyötyvät 
kuullessaan vihjeen painikkeen sisällöstä. Skannausta 

1 2 3 4
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käyttäviä varten Tobii Communicator 4 voi lukea ääneen 
skannausryhmän nimen skannauksen edetessä. 
Tutustu Ääniasetukset-valikon Kuuluva vihje -välilehden 
käytettävissä oleviin asetuksiin.

3. Puhu kirjoittaessa

Voit valita luetaanko jokainen kirjain, sana tai lause ääneen, 
kun se kirjoitetaan viesti-ikkunaan. Tästä voi olla hyötyä 
käyttäjille, jotka tarvitsevat lisätukea kirjoittamisessa.

4. Toistolaitteet

Voit asettaa Communicatorin toistamaan erilaisia ääniä 
eri toistolaitteista kuten kuulokkeista tai kaiuttimista. 
Tämä voi olla hyödyllistä kun käyttäjä haluaa pitää tietyt 
äänet, esimerkiksi kuuluvat vihjeet ja matkapuhelinpuhelut, 
yksityisinä.

Painikkeen äänet

Voit vaihtaa ääntä, joka kuuluu painiketta painettaessa sekä 
määrittää painikkeen tuottaman kuuluvan vihjeen sisällön 
seuraavasti:

1. Valitse Painikkeen ääni -työkalu  ja valitse 
haluamasi vaihtoehto. 

2. Oletusarvoisesti Tobii Communicator 4 ”puhuu” 
tarkalleen sen, mitä painikkeeseen on kirjoitettu, 
jos Synteettinen puhe -vaihtoehto on valittuna.

3. Jos haluat, että painike sanoo jotain muuta kuin 
mitä painikkeeseen on kirjoitettu:

•	 Käytä Synteettistä puhetta: Valitse vaihtoehto "Puhu 
teksti". Voit tehdä tämän myös äänityökalun avulla.

•	 Käytä  Nauhoitettuja ääniä: Katso alta

Äänen nauhoittaminen

Useissa kannettavissa tietokoneissa on sisäänrakennettu 
mikrofoni, mutta nauhoituksen laatu on parempi, kun 
käytetään ulkoista mikrofonia.

1. Ajotilassa – vaihda painiketta napsauttamalla hiiren 
kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa painiketta..., 
niin Painikkeen muokkausavustaja käynnistyy.  

2. Valitse Seuraava yksikkö Ääni napsauttaessa. 
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3. Valitse Nauhoitettu ääni. (Katso 4)

4. Valitse Nauhoita ääni. (Katso 5)

5. Nauhoita ja tallenna nauhoitettu ääni. 
 
Muista nimetä äänet huolellisesti. Jos käytät 
Painikkeen muokkausavustajaa äänen 
nauhoittamiseen, avustaja nimeää tiedoston 
automaattisesti oikein. Tobii Communicator 4 etsii 
automaattisesti nauhoitettuja ääniä nimellä, joka 
vastaa painikkeen tekstiä, joten nimeä ääni ennemmin 
muotoon ”Vihellys” kuin ”Ääni 1”. Nauhoitetut äänet 

lisätään käyttäjän Omat nauhoitetut ääneni 
-kansioon, jota voidaan kopioida ja hallita samalla 
tavalla kuin Windows-kansioita.

Äänikirjastot

Tobii Communicator 4 tukee useita äänikirjastoja – käytössäsi 
voi olla esimerkiksi Internet-äänitiedostojen kokoelma sekä 
omien nauhoitettujen äänien kokoelma. Voit kertoa Tobii 
Communicator 4:lle, missä äänikirjastot sijaitsevat:

Valitse Työkalut / Äänikirjastot ja Uusi. Selaa sitten 
uuden äänikirjaston sijaintiin. Äänikirjastot kannattaa 
nimetä kuvaavasti tulevaa käyttöä varten, esimerkiksi 
"Omat äänikirjat".

05
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Älypainikkeet

Voit luoda painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi säätää 
äänenvoimakkuutta, vaihtaa ääntä (esim. ottaa 
kuiskaavan äänen käyttöön joissakin tilanteissa – kunhan 
erilaiset äänet on asennettu tietokoneeseen) tai pysäyttää 
toistettavan äänitiedoston. 

1. Valitse Älypainiketyypit ja toiminnot -työkalu  
valitse Lisää, ja valitse sitten Ääni-välilehti. Voit valita 
useita vaihtoehtoja ja lisätä ne painikkeeseen.



28

Pääkohdat 06

06 Siirtyminen ja sivujen linkittäminen

Jos sivustossa on enemmän kuin yksi sivu ja käyttäjän 
on tarkoitus siirtyä sivulta toiselle, joistakin painikkeista 
on tehtävä linkkipainikkeita. Esimerkiksi painike "Ruoka" 
voi toimia linkkinä sivulle, josta löytyvät kaikki käyttäjän 
lempiruoat.

Linkkipainikkeen luominen

1. Luo ensin kaikki linkitettävät sivut, ennen kuin 
aloitat linkkien lisäämisen painikkeisiin. Tämä 
tapahtuu muokkaustilassa (Vaihto+F5). 
Uusia sivuja voidaan lisätä napsauttamalla 
hiiren oikeaa painiketta jonkin Sivulistassa 
näkyvän sivun kohdalla ja valitsemalla Uusi sivu. 

2. Valitse painike, johon haluat lisätä linkin ja valitse Lisää 

linkkejä -työkalu  tai napsauta painiketta hiiren 
oikealla näppäimellä ja valitse Painikkeen toiminnot, 
Sekalaiset-välilehti ja sitten Siirry. Tämä avaa uuden 
ikkunan, jossa voit valita mille sivulle painike linkittää. 

3. Jos valitset Siirry sivulle, näyttöön avautuu ikkuna, 
joka luettelee kaikki kyseisen sivuston sivut, joista voit 
valita.
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4. Muista, että joitakin yleisiä linkkejä varten on saatavilla 
painikeaihioita – tutustu muokkausikkunan 
vasemmalla puolella olevaan luetteloon. 

Linkittämisen periaatteet

Linkkipainikkeiden sijoittaminen samaan paikkaan 
jokaisella sivulla auttaa käyttäjää hahmottamaan, missä 
navigointipainikkeet sijaitsevat. Linkkipainikkeet kannattaa 
sijoittaa sivun laidalle, jos käyttäjä saattaisi vahingossa 
painaa niitä, tai helposti käytettävään paikkaan, jos käyttäjä 
haluaa siirtyä usein sivulta toiselle. 

Linkkipainikkeiden ulkoasu on vapaasti valittavissa, mutta 
voi olla hyödyllistä lisätä niihin jokin kuva tai tekstiä, joka 
osoittaa seuraavan sivun sisällön. Tämä voidaan tehdä myös 
värikoodien avulla – esimerkiksi sininen linkkipainike voi 
viedä sivulle, jolla on sininen tausta, jne.
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Linkittäminen muille sivustoille

Voit luoda linkin toiseen sivustoon, sen sijaan, että 
linkittäisit toiselle sivulle samassa sivustossa. Käyttäjän 
kotisivulla voi esimerkiksi olla linkit kommunikaatiosivustoon, 
pelisivustoon, kauko-ohjaimeen, jne.

1. Aivan kuten tavallista linkkiä luotaessa, napsauta 
painiketta, johon haluat lisätä linkin, ja valitse Lisää 

linkkejä -työkalu.  

2. Valitse Siirry sivustoon ja selaa sivustoon, johon 
haluat linkittää. Valitse jokin valmis mallisivusto, tai jos 
olet luonut omia sivustoja, löydät ne tavallisesti Minun 
sivustoni -kansiosta.

Sivun avaus- ja sulkutoiminnot

Saatat haluta asettaa sivulle toiminnon, joka tapahtuu sivun 
avaamisen tai sulkemisen yhteydessä. Voit esimerkiksi 
pysäyttää minkä tahansa toistettavan äänen, kun käyttäjä 
poistuu avoinna olevalta sivulta.

Napsauta oikealla painikkeella muokkausikkunan 
vasemmalla puolella olevan sivulistan sivua, valitse Sivun 
toiminnot ja sitten Sivun avaustoiminnot tai Sivun 
sulkutoiminnot

 

3. Tässä esimerkissä valitsemme Sivun sulkutoiminnot, 
Ääni-välilehden, Lopeta toisto ja Lisää.

4. Joka kerta kun sivu suljetaan (kun painike linkittää pois 
avoimelta sivulta) kaikkien äänien toisto pysäytetään.

06
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Sivuston avaus- ja sulkutoiminnot

Kuten edellä, voit asettaa toiminnon, joka tapahtuu, kun 
uusi sivusto avataan tai edellinen suljetaan. Voit esimerkiksi 
tyhjentää kaikki poistetut viestit aina kun käyttäjä sulkee 
tekstiviestisivuston.

1. Valitse Tiedosto, Sivuston toiminnot ja sitten joko 
Sivun avaustoiminnot tai Sivun sulkutoiminnot.

2. Tässä esimerkissä valitsemme Sivun sulkutoiminnot, 
Matkaviestin-välilehti, Tyhjennä poistetut viestit ja 
Lisää.
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07 Painikkeen toiminto, älypainikkeet ja 
painikeaihiot

Saat täyden hyödyn Tobii Communicator 4:stä, kun tiedät 
minkälaisia painikkeita on olemassa ja miten painikkeita 
luodaan ja muokataan.   Kun olet luonut uuden painikkeen, 
lue tästä Pääkohdat-osasta, miten saat sen TEKEMÄÄN 
asioita.

Painikkeen toiminnot

Kun haluat saada painikkeen tekemään mitä tahansa, 
kuten: kirjoittamaan tai puhumaan viestin, siirtymään toiselle 
sivulle, käynnistämään toisen ohjelman – tai paljon muuta – 
voit tehdä sen lisäämällä painikkeeseen toiminnon. 

1. Napsauta painiketta hiiren oikealla näppäimellä ja 
valitse Painikkeen toiminnot. Näyttöön avautuva 
ikkuna luettelee kaikki käytettävissä olevat toiminnot. 
Tutustu ikkunan välilehtiin ja erilaisiin toimintoihin, joita 
painikkeeseen voi lisätä.

2. Painike voi esimerkiksi hiljentää tietokoneen 
äänenvoimakkuutta. Valitse Musiikkisoitin-välilehti 
ja napsauta Äänenvoimakkuus. Huomaa, että 

oikealla on toiminnon kuvaus. Valitse Lisää. Näyttöön 
avautuu ikkuna, jossa voit määrittää, kuinka paljon 
äänenvoimakkuutta hiljennetään tai lisätään.

3. Huomaa, että voit lisätä useita toimintoja yhteen 
painikkeeseen sekä määrittää, missä järjestyksessä 
ne tapahtuvat käyttämällä nuolinäppäimiä Lisätyt 
toiminnot -ikkunassa.
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Älypainikkeet

Älypainikkeet ovat painikkeita, jotka sisältävät esiohjelmoituja 
lisäominaisuuksia. Voit esimerkiksi luoda Löydä pari 
-peliin painikkeen, joka osaa tarkistaa, valittiinko kaksi 
samankaltaista painiketta peräkkäin. 

Tämä voidaan tehdä käyttämällä valmiita älypainikkeita, joista 
yksi on "Löydä pari -kohde".

1. Napsauta painiketta hiiren oikealla näppäimellä ja 
valitse Älypainiketyyppi tai valitse painike ja valitse 

sitten Älypainiketyypit ja toiminnot -työkalu,  ja 
valitse sitten Muuta.

2. Valitse Pelit-välilehti ja sitten Löydä pari -kohde. 
Painike on nyt älypainike – se sisältää paljon tietoa, 
mutta sen tekeminen on hyvin yksinkertaista! 

3. Tutustu ikkunan välilehtiin ja erilaisiin älypainikkeisiin, 
joita voit luoda.

Painikeaihiot

Osa yleisimmin käytetyistä painikkeen toiminnoista ja 
älypainikkeista on tehty valmiiksi, ja ne ovat saatavilla 
muokkaustilan (Vaihto + F5) Painikeaihiot-luettelossa. 

1. Jos haluat käyttää painikeaihiota, valitse painike, johon 

haluat lisätä sen. Varmista, että valintatyökalu  
on käytössä, ennen kuin napsautat painiketta.

2. Valitse Painikeaihiot-luettelosta haluamasi aihio. 

07
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(esimerkiksi Kirjoita painikkeen teksti, joka lähettää 
tekstin viesti-ikkunaan). Monet painikeaihiot lisäävät 
painikkeeseen nimiön, joka osoittaa, minkä aihio on 
valittu. 

 

3. Jos haluat säätää painikkeen ominaisuuksia (kuten 
lähetetäänkö painikkeen teksti vai jokin muu viesti 
viesti-ikkunaan), kaksoisnapsauta painiketta, valitse 
käytössä oleva toiminto ja valitse sitten Ominaisuudet. 
Jos valittavana on säädettäviä ominaisuuksia, näyttöön 
avautuu ikkuna, jossa voit tehdä lisävalintoja. 
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08 Sivujen varmuuskopiointi, tuonti ja 
vienti

Sivustojen ja muiden tietojen varmuuskopiointi

Muokattujen sivustojen ja käyttäjätietojen (yhteystiedot, 
fraasit, asetukset jne.) varmuuskopioiminen on erittäin 
tärkeää. 

Muista aina ottaa varmuuskopio, kun teet muutoksia 
käyttäjän sivustoihin. Näin voit säästää aikaa ja säilyttää 
käyttäjän henkilökohtaiset sivut, jos ne on asennettava 
uudelleen.

1. Voit tehdä varmuuskopion valitsemalla valikkokomennon 
Tiedosto ja sitten Asetusten ja tietojen tuonti ja 
vienti, joka käynnistää avustavan toiminnon. 

 
2. Valitse Vie valitut asetukset ja tiedot, Seuraava 

ja Normaali vienti. Normaali vienti on yleensä 
riittävä ja se kerää käyttäjän kaikki sivustot, asetukset, 
nauhoitetut äänet, fraasit, yhteystiedot, sanakirjat ja 
kielioppiasetukset.

3. Seuraavaksi nimeä arkisto  – yleensä se on käyttäjän 
nimi.

4. On tärkeää valita, mihin varmuuskopio tallennetaan. 
On suositeltavaa tallentaa varmuuskopio toiseen 
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tietokoneeseen, ulkoiseen USB-muistilaitteeseen 
tai CD-levylle. Näin varmuuskopio on turvallisessa 
paikassa ja valmiina tuotavaksi, jos tarpeen.

Sivustojen ja muiden tietojen vienti

Jos haluat viedä käyttäjän sivut ja asetukset käytettäväksi 
toisessa tietokoneessa tai kommunikaatiolaitteessa, 
noudata yllä olevia vaiheita 1–4.

Sivustojen ja muiden tietojen tuonti

1. Valitse valikkokomento Tiedosto ja sitten Asetusten 
ja tietojen tuonti ja vienti, joka käynnistää avustavan 
toiminnon. 

2. Valitse Tuo valitut asetukset ja tiedot ja selaa 
hakemistoon, jossa tuotavat tiedostot sijaitsevat. Ne 
voivat olla esimerkiksi CD-levyllä tai muistilaitteessa, 
johon olet tallentanut ne siirtoa varten. Valitse Täysi 
tuonti.

3. Valitse seuraavaksi, kenelle käyttäjälle sivustot ja 
asetukset annetaan käyttöön – voit valita joko olemassa 
olevan tai uuden käyttäjän.

4. Voit tarvittaessa myöhemmin vaihtaa käyttäjiä 
valitsemalla valikosta Asetukset, Käyttäjät ja sitten 
Vaihda käyttäjää (paina F10, jos valikot eivät ole 
näkyvissä).

08



37

Muissa ohjelmistoissa luotujen tiedostojen tuonti

Voit tuoda ja käyttää kommunikaatiotauluja, jotka on luotu 
jollakin toisella ohjelmalla kuten SD Prolla tai Boardmakerilla. 
Esimerkiksi SD Prolla luodut:

1. Valitse valikosta Tiedosto ja Tuo SD Pro -tiedostoja, 
jolloin avustava toiminto avautuu näyttöön. 

2. Selaa hakemistoon, jossa SD Pro -tiedostot sijaitsevat, 
ja jatka avustavaa toimintoa valitsemalla Seuraava. 

3. Kukin yksittäinen sivu avautuu esikatselukuvana 
käyttäjän Minun sivustoni-kansiossa. Valitse näistä 
etu-/aloitussivu ja käytä tauluja tavalliseen tapaan.
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09 Oman kotisivun luominen

Kotisivu on käyttäjän "pääsivu", samaan tapaan kuin 
tietokoneen työpöytä.  Kotisivu voi yksinkertaisesti olla 
jokin käyttäjälle valituista sivustoista (esimerkiksi käyttäjän 
yleisimmin käyttämä sivu) tai se voi olla erillinen pääsivu, 
joka sisältä linkit kaikille käyttäjän käyttämille sivustoille. 
Ohjelman mukana toimitetaan useita valmiita muokattavia 
kotisivuja, mutta voit myös suunnitella oman kotisivun.

Käytä tai muokkaa olemassa olevaa sivua

1. Voit valita Tervetuloa-sivulta vaihtoehdon 
Asetusavustaja. Napsauta Vaihe 1 ja valitse 
käyttäjän tarvitsemat sivustot.

2. Napsauta Vaihe 2. Valitse kotisivu napsauttamalla 
sivun kuvaa. Valitse sitten Vaihe 5 ja Siirry kotisivulle. 

3. Kotisivu avautuu ajotilassa. Voit käyttää sivua 
sellaisenaan tai käyttää sitä perustana omalle sivullesi.

09
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4. Jos haluat tehdä muutoksia kotisivuun, siirry 
muokkaustilaan painamalla Vaihto+F5. Voit siirtää ja 
muokata painikkeita, vaihtaa sivun taustaa, sekä poistaa 
tai lisätä painikkeita. Varo, ettet poista painikkeita, jotka 
haluat säilyttää! 

5. Alla olevassa esimerkissä painikkeita on poistettu 
sivun yksinkertaistamiseksi. Rullauspainikkeista on 
tehty isompia. Voit siirtää tai kasvattaa painiketta 
napsauttamalla ja vetämällä sitä.

 

 
6. Tallenna muokattu kotisivu käyttäjän Minun 

sivustoni -kansioon. Kotisivusi on nyt valittavana 
Asetusavustajan luettelossa.
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Suunnittele ja luo oma kotisivu

1. Varmista, että olet valinnut käyttäjälle tarvittavat 
sivustot. Voit valita sivustoja valitsemalla Tervetuloa-
sivulta kohdan Asetusavustaja ja välilehden 1: 
Katso ja valitse sivustoja. Valitse tarvittavien sivujen 
viereiset valintaruudut.

2. Valitse Tervetuloa-sivulta vaihtoehto Luo uusi 
sivusto, niin Uusi sivusto -valintaikkuna avautuu. 
Valitse kohdassa Luo... vaihtoehto Tyhjä sivusto > 
Vapaapiirtosivu näyttöä varten. Tyhjä sivu aukeaa 
näytölle.

3. Jos käyttäjän käytössä on neljä eri sivustoa, voidaan 
sivulle esimerkiksi lisätä persoonallinen taustakuva, 
antaa uudelle kotisivulle nimi ja lisätä sivulle painikkeet, 
jotka linkittävät käyttäjän neljään sivustoon.

4. Napsauta sivun nimeä Sivulistassa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Sivun ominaisuudet ja sitten 
Tausta-välilehti. Voit esimerkiksi valita taustaksi värin 
tai lisätä siihen persoonallisen kuvan.

5. Jos haluat lisätä staattisen otsikon (jota käyttäjä ei voi 
valita), esim. "Samin kotisivu", valitse Lisää staattista 

tekstiä -kuvake  ja piirrä sivulle painike.  Valitse 
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tekstityökalu-kuvake , jotta voit kirjoittaa 
painikkeeseen.  Voit muokata tekstin fonttia, väriä, 
kokoa jne. Piirrä lopuksi painikkeet neljälle sivustolle 

Lisää painike -työkalun  ja Toista kohteita  
-kuvakkeiden avulla (voit tehdä kopioita ensimmäisestä 
painikkeesta).

6. Korosta kaikki neljä painiketta ja valitse Älypainiketyypit 

ja toiminnot -kuvake,  . Valitse Muuta, 
sitten Kotisivu-välilehti, ja valitse Valittu sivusto 
-kohde. Valitse OK ja sitten Tallenna. Painikkeissa 
on nyt nimiöt, jotka osoittavat painikkeiden tyypin. 
Ajotilassa (paina F5) nämä painikkeet linkittävät nyt 

automaattisesti käyttäjän valituille sivustoille.

7. Tee uudesta sivustosta käyttäjän kotisivu: Valitse 
Communicatorin Tervetuloa-sivulta vaihtoehto 
Asetusavustaja > Kotisivu. Napsauta Selaa ja etsi 
uusi tiedosto. Aina, kun käyttäjä valitsee vaihtoehdon 
Kotisivu missä tahansa sivustossa, uusi kotisivu 
avautuu.

09
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10 Määritä sähköposti ja Tobii 
Communicator 4

Tobii Communicator 4 tukee useimpia sähköpostipalveluita, 
muun muassa useita ilmaisia Internet-pohjaisia 
palveluntarjoajia.  Kunkin palveluntarjoajan on annettava 
sinulle omat palvelukohtaiset asetukset, joten ota yhteyttä 
palveluntarjoajaan tai tutustu sähköpostiohjelman ohjeisiin. 

Gmail on laajalti käytetty ja ilmainen Internet-pohjainen 
sähköpostin palveluntarjoaja, ja seuraavat ohjeet koskevat 
sähköpostin vastaanottamiseen ja lähettämiseen liittyvien 
asetusten määrittämistä Tobii Communicator 4:ssä, kun 
käytössä on Gmail.

1. Luo Gmail-käyttäjätunnus osoitteessa www.google.
com noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

 

2. Kun olet luonut tunnuksen ja kirjautunut sisään, salli 
POP-yhteyden käyttö Gmail-käyttäjätilissä:

•	 Valitse Asetukset-linkki

•	 Valitse Edelleenlähetys ja POP/IMAP-välilehti

•	 Napsauta valintaruutua kohdassa Ota POP 
käyttöön kaikille viesteille.

•	 Valitse Tallenna muutokset.

•	 Kirjaudu ulos sähköpostitilistä.

10
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3. Käynnistä Tobii Communicator 4

4. Valitse Tobii Communicator 4:n valikoista Asetukset 
ja sitten Sähköpostiasetukset.

5. Täytä kohdat välilehdillä Tili, Vastaanottaminen, 
Toimitus ja Lisäasetukset kuten osoitettu alla 
olevissa kuvissa käyttäen omaan nimeäsi, Gmail-
tunnustasi ja salasanaasi. 

10
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Kirjoita oma nimi, Gmail-osoite ja salasana.  Määritä kuinka 
usein vanhat viestit poistetaan palvelimelta.

 

Mahdollistaaksesi japaninkielisten sähköpostiviestien 
lähettämisen, varmista että “Käytä Shift-Jis -koodausta 
sähköpostia lähetettäessä” on valittu Koodaus-valikosta.

10
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Määritä asetukset samalla tavalla kuin kuvassa.

Huomaa:

Useat palveluntarjoajat tarjoavat tietoa sähköpostin 
määrittämisestä Outlook Expressissä. Nämä määritysohjeet 
ovat samanlaiset kuin mitä tarvitaan Tobii Communicator 
4:ssä, ja useissa tapauksissa saat tarvittavat tiedot 
tutustumalla Outlook Express -sähköpostitilin 
määritysohjeisiin. 

Tarpeelliset tiedot POP3- ja SMTP-asetuksia varten saat 
palveluntarjoajalta, riippumatta siitä mitä palveluntarjojajaa 
käytetään. Syötä nämä tiedot Tobii Communicator 4:n 
sähköpostin määrityssivulle.

10
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11 Gaze Interaction -asetukset

Tobii Gaze Interaction -asetukset Communicatorissa

Jos Tobii Communicatoria käytetään Tobii-
katseenseurantamoduulin kanssa, Asetukset-sivun Syöte-
välilehdellä näkyy ylimääräinen painike, Gaze Interaction 
-asetukset (katso 1). Täältä (katso 2) voit määrittää 
käyttäjäprofiilin perusasetuksia, kuten viipyilyaikaa (valintaan 
tarvittava aika), napsaustyyppiä (kytkin, viipyily, räpäytys 
jne.).

   

 
Gaze Interaction -älypainikkeet ja -toiminnot

Joskus voi olla hyödyllistä luoda Gaze Interaction 
-painikkeita omille sivuillesi.  Samalla tavalla kuin voit luoda 
painikkeita, jotka sisältävät kuvia tai puhetoimintoja, voit 
luoda painikkeita, jotka mahdollistavat Gaze Interaction 
-toiminnallisuuden. Voit esimerkiksi luoda painikkeen, 
joka käynnistää kalibroinnin tai sallii käyttäjän nähdä 
seurantatilan laatikon.

Lisää Tobii Gaze Interaction -asetuksia 

Lisää Gaze Interaction -asetuksia voit avata Tobii 
Communicatorissa Windows-valikosta, kohdasta 

11
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Asetukset > Syöttötapa > Tobii Gaze Interaction > Gaze 
Interaction -asetukset(katso 3) tai Tobii Gaze Interaction 
-asetukset-kuvakkeesta työpöydällä (katso 4).

Asetusten määrittäminen

Kaikki alla luetellut Gaze Interaction -asetukset ovat käyttäjän 
avattavissa Communicatorista kohdasta Gaze Interaction 
-asetukset, joko Asetukset-kuvakkeesta Communicatorin 
Tervetuloa-sivulla tai Communicatorin Windows-valikon 
välilehdeltä. Näitä asetuksia voi muuttaa myös Tobii Gaze 
Interaction -asetukset-sovelluksen pikakuvakkeesta. Jotkin 
toiminnot, kuten uuden profiilin luominen, ovat käytettävissä 
vain Tobii Gaze Interaction -työpöytäsovelluksessa.

Gaze Interaction voidaan aktivoida näillä kolmella tavalla:  
viipyily, räpäytys ja kytkin. (Katso 5)

a. Viipyilyä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen 
katsomalla sitä määrätyn ajan. Aika voidaan valita 
viipyilyasetuksista.. 
 

11
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Vihje:  Uudet käyttäjät valitsevat yleensä alkuun 
asetukseksi vähintään 1000 ms (=1 sekunti). 
Harjoittelun ja kokemuksen myötä (ja käyttötarkoituksen 
mukaan) viipyilyaikaa yleensä lyhennetään, jotta tutun 
sisällön saa käyttöön nopeasti.

b. Kytkintä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen 
aluksi katseellaan ja vahvistaa valinnan sitten painamalla 
ulkoista kytkintä. Kytkimen painalluksen nopeuden voi 
valita kytkinasetuksista.

c. Räpäytystä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen 
katseellaan ja vahvistaa valinnan räpäyttämällä. 
Räpäytysasetuksista voi valita silmän sulkemisen 
enimmäis- ja vähimmäisajan, jonka perusteella räpäytys 
havaitaan. 

Palaute

Käyttäjän näkemän valintapisteen ominaisuudet voidaan 
määrittää palauteasetuksista. Valikossa määritetään 
pisteen väri, koko ja tyyppi. Palautetyypit näkyvät vastaavien 
katseenseurantatapojen kohdalla.  Tavat ovat viipyily, 
räpäytys ja kytkin. 
Nämä asetukset ovat kohdassa Tobii Gaze Interaction 
-asetukset, ja niitä voi käyttää katseenseurannan avulla Tobii 
Communicatorissa. (Katso 6)

Huomaa: Usein Gaze Interactionin käyttö on helpointa 
aloittaa pienestä määrästä suurikokoisia painikkeita tai 
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tutusta sivustoasettelusta. Gaze Interactionin käytön 
alkuvaiheessa kannattaa myös pitää säännöllisiä taukoja.

Uuden käyttäjäprofiilin luominen

Valitse työpöydältä Tobii Gaze Interaction -asetukset 
-kuvake, ja valitse Käyttäjäprofiilit. Luo uusi profiili, 
esim. ”Saara - silmälasit”. Ennen kuin profiilista tulee 
aktiivinen ja saatavilla oleva profiili Tobii Gaze Interaction 
-asetuksissa, sinun on valittava uusi profiili ikkunan yläosan 
pudotusvalikosta (katso 7) ja painettava OK tai Käytä. 
Varmista, että oikea profiili on valittuna, ennen kuin teet 
muutoksia kyseisen profiilin asetuksiin.

Gaze Interaction -käyttäjäprofiili ei ole sama asia kuin Tobii 
Communicator -käyttäjä. Voi olla hyödyllistä, että yhdellä 
Tobii Communicator -käyttäjällä on useita käyttäjäprofiileja, 
jotka sopivat Gaze Interactionin käyttöön eri tilanteissa, 
esimerkiksi kun käyttäjä käyttää silmälaseja. 

Jos useat henkilöt käyttävät samaa laitetta esimerkiksi 
koulussa tai sairaalassa, kullakin käyttäjällä tulisi olla 
oma mukautettu Tobii Communicator -käyttäjätunnus 
(joka sisältää käyttäjälle valitut sivustot) ja vähintään yksi 
mukautettu Gaze Interaction -käyttäjäprofiili (joka sisältää 
kalibroinnin, viipyilyajan jne.).

7
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Kun ohjelmaan luodaan uusi Tobii Communicator 
-käyttäjätunnus, kyseiselle käyttäjälle luodaan 
automaattisesti Gaze Interaction -profiili, joka näkyy Gaze 
Interaction -asetusten profiililuettelossa.

11
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12 Matkapuhelimen käyttö/Bluetooth®

Matkapuhelimen käyttö Bluetoothin® kautta I-Series 
laitteissa

Matkapuhelimen yhdistäminen

1. Varmista, että Bluetooth® ja näkyvyys ovat päällä 
matkapuhelimessa.

2. Valitse Windows-valikosta Asetukset > 
Matkapuhelinasetukset

3. Varmista, että Bluetooth® on käytössä Yleiset-
välilehdellä (katso 1) 
Jos ei, valitse Avaa hallintakeskus...-painike 
ja katso 2 muokataksesi asetuksia I-Series 
hallintakeskuksessa.    
Lisätietoja I-Series hallintakeskuksesta löydät 
I-Series käyttöohjeesta.

4. Valitse Yhdistä matkapuhelimeen... -painike, katso 3.

5. Valitse yhdistettävä matkapuhelin listasta, 
katso 4, ja paina Yhdistä-painiketta, katso 5.  
Jos puhelinta ei ole listassa, katso tämän ohjeen kohta 
1, ja valitse sitten Etsi-painike, katso 6, hakeaksesi 
puhelinta.

6. Matkapuhelimessa ja Communicatorin 
ponnahdusikkunassa on tarkistettava ja hyväksyttävä 
liittämiskoodi valitsemalla OK molemmissa.

7. Matkapuhelimessa täytyy hyväksyä I-Series –laitteen  
pyyntö yhdistää viesteihisi.

8. Varmista, että valittu matkapuhelin näkyy Yleiset 
-välilehdellä Yhteyden tila -kohdassa, katso 7.

9. Valitse OK -painike lopettaaksesi.

1
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4

5

6

7

Yhdistä uudelleen matkapuhelimeen

1. Varmista, että Bluetooth® on päällä matkapuhelimessa.

2. Valitse Windows-valikosta Asetukset > 
Matkapuhelinasetukset

3. Valitse Yhdistä uudelleen -painike, katso 1.

1
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Matkapuhelimen yhteyden poisto

1. Valitse Windows-valikosta Asetukset > 
Matkapuhelinasetukset.

2. Valitse Unohda puhelin -painike Yleiset-välilehdellä, 
katso 1.

1

Matkapuhelimen käyttö C-Series laitteissa

Yhdistä käyttämällä SIM-korttia (tai muuta 
yhteysporttia)

1. Varmista, että SIM-kortti on asennettu laitteeseen.

Jos ei

•	 Asenna SIM-kortti, lisätietoa SIM-kortin asennuksesta 
löydät C-Series käyttöohjeesta.

2. Valitse Windows-valikosta Asetukset > 
Matkapuhelinasetukset

3. Valitse Valitse automaattisesti... -painike katso 1.

4. Varmista, että valittu matkapuhelin näkyy Yleiset 
-välilehdellä Yhteyden tila -kohdassa, katso 2.

5. Valitse OK-painike lopettaaksesi tai Peruuta 
keskeyttääksesi.
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Matkapuhelinasetukset/Yleiset Bluetooth®-asetukset

Puheluasetukset

Muokataksesi puheluasetuksia, valitse Windows-valikosta 
Asetukset > Matkapuhelinasetukset ja mene Puhelut-
välilehdelle.

Viestiasetukset

Muokataksesi puheluasetuksia, valitse Windows-valikosta 
Asetukset > Matkapuhelinasetukset ja mene Puhelut-
välilehdelle.

Viestinnän kirjaaminen lokiin

Tallentaaksesi matkapuhelimella suoritetun viestinnän 
lokiin, valitse Windows-valikosta Asetukset > 
Matkapuhelinasetukset ja mene Tuki-välilehdelle.

Matkapuhelimen tallennustila C-Series laitteissa

Uusien viestien vastaanottamiseksi matkapuhelimessa 
täytyy olla vapaata tallennustilaa. Siksi on tärkeää, että 
vanhoja viestejä poistetaan säännöllisesti.

Asettaaksesi poistovälin, valitse Windows-valikosta 
Asetukset > Matkapuhelinasetukset ja mene 
Tallennustila-välilehdelle.
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13 IR-kaukosäädinohjaus

Jokaisella Kaukosäädinsivustolla käyttäjä voi avata 

Ohjesivun valitsemalla  (Ohje)-painikkeen. Eriväriset 
painikkeet on selitetty Ohjesivulla.

Nauhoita IR-komento kaukosäätimille
 
1. Valitse Katso valmiita sivustoja > Sekalaiset 

-välilehti

2. Valitse kaukosäädin johon haluat lisätä komentoja

3. Valitse painike.

4. Valitse Kyllä lisätäksesi IR-komento

5. Seuraa näytön ohjeita

Painikkeen väri muuttuu komennon sisältävää painiketta 
vastaavaksi, lisätietoa Ohjesivulla.

Poista painike kaukosäädinten käytöstä

1. Valitse Katso valmiita sivustoja > Sekalaiset -välilehti

2. Valitse muokattava kaukosäädin

3. Valitse painike.

4. Valitse Ei, jolloin et lisää IR-komentoa

5. Valitse Kyllä, jolloin painike poistuu käytöstä

6. Seuraa näytön ohjeita

Painikkeen väri muuttuu käytöstä poistettua painiketta 
vastaavaksi, lisätietoa Ohjesivulla.

Aktivoidaksesi käytöstä poistetun painikkeen 
kaukosäädinsivustolla, katso Muokkaa, poista ja lisää IR-
komentoja IR-kaukosäätimelle

Käytä kaukosäädintä

1. Valitse Katso valmiita sivustoja > Sekalaiset -välilehti

2. Valitse kaukosäädin

3. Varmista, että laitteen IR-portti osoittaa kohti ohjattavaa 
laitetta

4. Valitse painike.
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Valitussa painikkeessa on vilkkuva osoitin visuaalisena 
palautteena, jos korostustoiminto on aktivoitu.

Yhdistä kaksi toimintoa

1. Valitse  (Yhdistä kaiksi IR-komentoa) -painike, 

painike vaihtuu muotoon 

2. Valitse ensimmäinen IR-painike .

3. Valitse toinen IR-painike .

Molemmat IR-komennot lähetetään yhdessä toisen 
valitsemisen jälkeen.

Muokkaa, poista ja lisää IR-kaukosäätimiä

Valitse Windows-valikosta: Työkalut > Omat IR-
kaukosäätimet

1

Muokataksesi olemassaolevaa IR-kaukosäädintä

1. Valitse yksi olemassaolevista IR-ohjaimista, katso 1

2. Valitse  (Muokkaa) -painike.

3. Muuta nimi 

4. Valitse OK-painike tallentaaksesi tai Peruuta 
keskeyttääksesi.
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Poistaaksesi olemassaolevan IR-kaukosäätimen

1. Valitse yksi olemassaolevista IR-ohjaimista, katso 1

2. Valitse   (Poista)-painike.

3. Valitse Kyllä poistaaksesi tai Ei keskeyttääksesi.

Lisätäksesi uuden IR-kaukosäätimen

Katso: Nauhoita IR-komento kaukosäätimille, tai

1. Valitse  (Lisää IR-kaukosäädin) 
-painike.

2. Nimeä kaukosäädin

3. Valitse OK-painike tallentaaksesi tai Peruuta 
keskeyttääksesi.

Muokkaa, poista tai lisää IR-komentoja IR-
kaukosäätimelle

Valitse Windows-valikosta: Työkalut > Omat IR-
kaukosäätimet

21

Muokataksesi olemassaolevaa IR-komentoa

1. Valitse yksi olemassaolevista IR-kaukosäätimistä, 
katso 1

2. Valitse yksi olemassaolevista IR-komentojen nimistä, 
katso 2

3. Valitse  (Muokkaa) -painike, katso 2.

4. Tee muutoksesi kohtaan: Nimi, toistot, testaa signaalia 

ja nauhoittaaksesi signaalin, valitse  (Nauhoita) 
-painike ja seuraa näytön ohjeita.. 
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Joitakin IR-komentoja varten toistot-arvo täytyy 
asettaa korkeammaksi (vakio on 3), jotta vastaanotin 
suorittaa halutun komennon.

5. Valitse OK-painike tallentaaksesi tai Peruuta 
keskeyttääksesi.

Poistaaksesi olemassaolevan IR-komennon

1. Valitse yksi olemassaolevista IR-kaukosäätimistä, 
katso 1

2. Valitse yksi olemassaolevista IR-komentojen nimistä, 
katso 2

3. Valitse   (Poista) -painike, katso 2.

4. Valitse Kyllä poistaaksesi tai Ei keskeyttääksesi.

Lisätäksesi uuden IR-komennon

Katso: Nauhoita IR-komento kaukosäätimille, tai

1. Valitse yksi olemassaolevista IR-kaukosäätimistä, 
katso 1

2. Valitse  (Lisää IR-kaukosäädin) 
-painike, katso 2.

3. Aseta IR-komennon nimi Valitse OK-painike 
tallentaaksesi tai Peruuta keskeyttääksesi.

4. Aseta toistot-arvo, vakio on 3.   
 
Joitakin IR-komentoja varten toistot-arvo täytyy 
asettaa korkeammaksi (vakio on 3), jotta vastaanotin 
suorittaa halutun komennon.

5. Valitse  (Nauhoita) -painike nauhoittaaksesi 
signaalin ja seuraa näytön ohjeita.

6. Valitse OK-painike tallentaaksesi tai Peruuta 
keskeyttääksesi.

Tuo/vie kaukosäätimiä

1. Valitse Windows-valikosta: Työkalut > Omat IR-
kaukosäätimet

2. Valitse Näytä lisää asetuksia

3. Valitse Tuo/vie-painike.
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Lopuksi

Tämä kirjanen sisältää vain suppean määrän ohjeita ja tietoja. 
Lisätietoja saat pakkauksessa toimitetusta tai ohjelmiston 
sisällä olevasta käyttöoppaasta. 

Tämän kirjasen sisältämät tiedot ja ominaisuudet liittyvät 
Tobii Communicator 4 Premium -ohjelmaan.

Varmuuskopioi henkilökohtaiset sivustot ja tiedot 
valitsemalla Tiedosto ja sitten Vie asetuksia ja tietoja. 
Tarkista säännöllisesti mahdolliset ohjelmistopäivitykset. 
Voit tehdä sen Ohje-valikosta. Valitse Tarkista päivitykset. 
Päivittäminen edellyttää nopeaa ja luotettavaa Internet-
yhteyttä.

Jos Internet-yhteys ei ole saatavilla, voit ottaa yhteyttä 
paikalliseen edustajaan tai tukipalveluun ohjelmistopäivityksiä 
varten.
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