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Ta sikkerhetskopi av alle datafiler iblant, også egne paneler.
Mappen My Page Sets, som finnes i Mine dokumenter,
bør kopieres og lagres på en annen datamaskin eller
minneanordning av sikkerhetshensyn.

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Technology.
Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten
skriftlig forhåndstillatelse fra Tobii Technology.

Denne håndboken inneholder begrenset informasjon.
Det er flere opplysninger i Tobii Communicator
brukerhåndbok. En søkbar hjelpefunksjon er tilgjengelig i
programvaren. Velg Help > Tobii Communicator User’s
Manual eller Help for Tobii Communicator.
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Velkommen til Tobii Communicator 4
Tobii Communicator 4 gjør det mulig for mennesker med funksjonshemminger eller kommunikasjonsvansker å bruke datamaskiner og kommunikasjonsenheter. Disse kan produsere tale, la brukeren skrive inn
tekst eller symboler, sende meldinger eller e-poster, og gi mulighet til å styre andre dataprogrammer. Det
er også enkelt å lage interaktive spill, aktiviteter og mye mer.
1. Installere

Tobii Communicator 4 og alle de inkluderte programmene
er forhåndsinstallerte på alle I-Series- og C-Series-enheter.

Tobii Communicator 4 leveres på en USB-minnebrikke.
Installasjonsveiviseren starter automatisk når minnepinnen
settes inn i USB-porten på enheten din.

Følg denne prosedyren for å installere Tobii Communicator
4:

Installasjonsveiviseren installerer følgende programmer:

1. Koble USB-minnepinnen til en USB-port på enheten
din.

• Tobii Communicator 4

2. Klikk på Neste
på
installasjonsveiviseren.

• Tobii Sono Suite
• Acapela-stemmer
• Symbol Stix-symbolbibliotek

Startside

for

hjelper

i

3. Les og/eller skriv ut og godta betingelsene i
lisensavtalen.
4. Klikk på Neste.
5. Klikk på Fullfør for å installere alt, eller velg
Egendefinert for å tilpasse installasjonen.
6. Velg Avslutt for å avslutte installasjonen og veiviseren.
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2. Starte Tobii Communicator 4
• Når du installerer denne programvaren,
plasseres et ikon automatisk på Windowsskrivebordet ditt.
• Dobbeltklikk på
programmet.

ikonet

for

å

starte

3. Aktivere Tobii Communicator 4
På alle I-Series- og C-Series-enheter aktiveres Tobii
Communicator 4 automatisk når oppsett for enheten
utføres.
• Når Communicator 4 starter, vil du bli bedt om å aktivere
Tobii Communicator 4. Start Lisensbehandlingen,
velg Aktiver og følg instruksjonene på skjermen for
å fullføre den enkle aktiveringsprosessen, eller bruk
evalueringsmodus midlertidig. Hvert serienummer
gjelder for inntil tre datamaskiner, f.eks. brukerens
kommunikasjonsenhet, terapeutens bærbare PC og en
assistents eller lærers datamaskin.

• Serienummeret ditt finner du på DVD- eller USBesken. For å flytte lisensen til en ny datamaskin, må du
først deaktivere den gjeldende lisensen.
• Hvis installasjonen lykkes, lønner det seg å undersøke
om programvaren er oppdatert. Velg Hjelp > Se etter
oppdateringer, og gjør dette regelmessig.
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4. Startside for hjelper
Tobii Communicator 4 åpnes på startsiden for hjelper.

• Page Set Central: Åpner hjemmesiden Page Set
Central i en nettleser. Del paneler med andre via
Internett. http://www.pagesetcentral.com
Innstillinger og verktøy
• Tilpasningsveiviser: Lar deg velge hvilke paneler
brukeren vil ta i bruk, velge startside for bruker, stille inn
brukerens tilgangsmetode, e-postkontakter, uttrykk og
andre personlige innstillinger.
• Innstillinger: Gir deg rask tilgang til innstillinger som:
Lyder, Legge til uttrykk, Konfigurere tastatur, Konfigurere
e-post, mobiltelefon, Facebook, systeminnstillinger osv.

Paneler

• Import/Eksport: Importer og eksporter brukerdata til
og fra hvilken som helst enhet.

• Vis ferdiglagde paneler: Lar deg se og teste
alle de eksisterende panelene som er inkludert i
Tobii Communicator 4. Disse kan også brukes som
utgangspunkt for å lage din egen.

• Lisenser: Lisenshåndtering for Tobii Communicator 4
og Tobii Sono Suite.

• Opprette et nytt panel: Åpner automatisk dialogvinduet
for paneler. Fra denne kan du opprette et nytt panel. Når
du har opprettet og lagret et panel, vil det vises i delen
for ferdiglagde paneler, under Mine paneler.
• Nylige paneler: Enkel tilgang til nylig åpnede paneler.
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Gå til
• Startside
startside.

for

bruker:

Brukerens

egendefinerte

• Bytt bruker:Lar deg bytte den aktuelle aktive brukeren.

• Hjelp og opplæring:Få tilgang til informasjon om hjelp
og opplæring på Tobiis nettside, på YouTube-kanalen
sin, i Hjelpefilen og i PDF-manualen.
• Avslutt: Avslutt og lukk Tobii Communicator 4.

1
2

5. Ferdiglagde paneler
Et Panel er ganske enkelt en samling sider som er lenket
sammen og lagret som én fil. Tobii Communicator 4
leveres med et utvalg ferdiglagde paneler, inkludert
tekst- and symbolbaserte kommunikasjonssider,
skjermtastaturer, spill, musikkspillere og fjernkontroller.

1. Klikk på fanene øverst på siden for å se de ulike typene
ferdiglagde paneler (tekst- eller symbolsider, tastaturer,
e-post osv.)
2. Klikk på bildet av siden for å se eller teste et panel.
Utforsk noen av sidene som er tilgjengelige!
Du kan gå tilbake til startsiden for hjelper ved å velge
Avslutt-knappen på siden du har besøkt, eller ved å
høyreklikke hvor som helst på en side og deretter velge
Tilbake.
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01 Rediger knapper i Kjøre- og
Redigeringsmodus
Kjørevisning
Dette er programmets"arbeids-" eller brukermodus. Her
finner du de ferdige sidene du har laget eller redigert.
Når du trykker på knapper i kjøremodus, aktiveres lydene,
handlingene og lenkene deres. Gå til kjøremodus, trykk
F5.

8

01
Tilpasse en knapp i kjøremodus
Trykk på F5 for å gå til kjøremodus. Høyreklikk du
knappen du vil endre, og velg Rediger knapp. Dette
åpner Veiviser for redigering av knapp der du kan
forandre teksten, bildet eller symbolet og lyden på
knappen. Knill på Neste for å gå gjennom veiviseren.

01
2. Knappebildet leter etter et symbol eller bilde fra
bildebiblioteket som er lagt til Tobii Communicator
4, eller gir mulighet til å bla gjennom datamaskinen for
å finne andre bilder. Prøv å bruke ulike ord når du leter
etter bilder og symboler. Det mest egnede bildet kan
ha et annet navn enn knappeteksten.

1. Knappeteksten er det som er skrevet på knappen.
Dette trenger ikke være det samme som knappen "sier"
når du trykker på den. For eksempel kan en knapp med
et bilde av en hest, være merket "Ridetimer". Når du
trykker på knappen, kan den f.eks. si "Tom skal ha
ridetimer i dag".

9
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3. Lyd ved knappevalg gir muligheten til å endre
hva knappen "sier" når du trykker på den. Den kan
produsere syntetisk tale og si enten knappeteksten
eller en annen melding. Når du bruker innspilte
lyder, vil Tobii Communicator 4 matche Tekst som
skal uttales. Hvis den ikke finner noen matchende
lyd, kan Tobii Communicator 4 bruke syntetisk tale for
den knappen. Du kan også ta opp en lyd direkte for
knappen med datamaskinens mikrofon ved å velge
knappen Spill inn lyd.
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01
Endre innstillinger i kjøremodus
Når du er i kjøremodus, kan du endre noen av innstillingene
for Tobii Communicator 4. Hvis du ikke kan se menyene
(Fil, Vis, Verktøy osv.) øverst på skjermen, trykker du på
Esc. For å fjerne menyene igjen, trykker du på F10.
Redigeringsvisning
Dette er programmets "designmodus" og lar deg
redigere eksisterende knapper og sider, eller lage nye
sider. Knappene vil ikke utføre handlinger eller lage lyder
osv. når du trykker på dem. I denne visningen kan du endre
alle innstillingene. For å gå til redigeringsvisningen, trykk
på Shift+F5.

01
7

5

7. Menyfelt: Innstillinger og verktøy er tilgjengelige i disse
menyene.

1

2

4

6. Ruteverktøy: Bruk et automatisk ruteoppsett for
knapper på siden.

6

Modifisere knapp i redigeringsvisning

3

1. Arbeidsområde eller redigeringsvindu: Her kan du
utforme/redigere sidene dine.
2. Redigeringsverktøy. Spesialverktøy som gjør det enkelt
å utforme siden – legge til knapper, lenker, tekst, bildet
osv.
3. Sideliste: En forhåndsvisning av alle sidene i panelet.
Høyreklikk her for å få tilgang til sideinnstillingene.
4. Knappemaler:
knappemaler.

Liste

med

nyttige

1. Trykk på Shift+F5 for å forsikre deg om at du er
i redigeringsvisningen. Velg den knappen du vil
modifisere og deretter verktøyet for tekst, bilde or
lyd. Her kan du forandre knappeteksten, symbolet
eller bildet og hva knappen "sier" når du trykker på
den – alt på ett sted.
2. Husk å sjekke hvilket verktøy som er valgt når du
redigerer knapper. For å klikke på en knapp, trenger du
Velge-verktøyet

eller for å skrive inn tekst, kan det

være du trenger Sette inn tekst-verktøyet

ferdiglagde

5. Innstillinger for knappeutseende: Endre utseendet til
en knapp – form, farge, kant osv.
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02

02 Oppsett for én eller flere brukere
Et eget panel som heter "Tilpasningsveiviser" hjelper
deg gjennom trinnene for å forberede Tobii Communicator
4 for en bruker.
Du kan velge hvilke sider du vil bruke, og justere
tilgangsinnstillingene (om brukeren vil bruke en mus,
brytere, Gaze Interaction eller en annen tilgangsmåte).
Hvis mer enn én bruker eller terapeut skal bruke Tobii
Communicator 4 på én enkelt datamaskin, må hver person
ha deres egen brukerprofil.

1

2

3

4

5

Velg trinn 1: Kryss av i den hvite boksen ved siden av
hvert av panelene brukeren vil bruke, inkludert de du har
laget selv. Alle de valgte panelene vil angis med en hake.

Oppsett for én enkelt bruker
I Fil-menyen velger du Kjør spesielt panel og
deretter Tilpasningsveiviser. Du kan også velge
Tilpasningsveiviser på startsiden for hjelper. Det
er fem trinn man må gjennom. Disse angis av knappene
nederst på siden.
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Velg trinn 2: Velg en Startside for brukeren. Dette kan
være hvilket som helst av panelene over, eller en av de
ferdiglagde brukerstartsidene (som automatisk lenker til
det valgte panelet ditt), eller du kan lage ditt eget.
Velg trinn 3: Velg rekkefølgen sidene skal vises i på
startsiden for bruker. Det kan være lurt å plassere de
panelene du bruker mest, øverst oppe.

02
Velg trinn 4: Juster brukerinnstillingene inkludert
tilgangstypen (f.eks. brytere, øyestyring osv.) og legg til
brukerens egne kontakter, musikk, ofte brukte uttrykk
og konfigurer innstillinger for e-post og telefon eller
meldinger.
Arbeid deg gjennom hvert avsnitt i dette trinnet. Når du
velger et alternativ, som f.eks. "Legg til uttrykk", vil det
åpnes enda et vindu der du kan legge til nyttige uttrykk for
denne brukeren.
De fleste av disse innstillingene kan også justeres fra
Innstillinger i Windows-menyen øverst på skjermen.

Velg trinn 5: Velg hvordan Tobii Communicator
alltid skal starte: Når Windows starter og alltid på
startsiden for hjelper, på startside for bruker eller i
redigeringsvisningen.
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Oppsett for flere brukere
Hvis flere brukere deler én datamaskin på en skole, vil de
trenge sin egen Tobii Communicator 4 brukerprofil.
En assistents profil kan for eksempel åpnes i
redigeringsvisningen og styres via mus og tastatur,
mens brukerens profil kan åpnes direkte på hennes/hans
startside og konfigureres for skannestyring.
Opprette en ny bruker: Velg menykommandoen
Innstillinger, deretter Brukere og Administrer brukere.
Skriv inn navnet til den nye brukeren.
Det kan være du vil at Tobii Communicator 4 alltid skal
starte med en spesiell brukerprofil – brukerens innstillinger
i stedet for en assistents for eksempel.
For å stille inn oppstartsbrukeren velger du Innstillinger
deretter Brukere og Endre oppstartsbruker.
Du kan også starte Tobii Communicator 4 på en side
som viser alle brukerprofilene på datamaskinen, og
14

02
lar brukeren velge sin egen. Velg Innstillinger og så
Brukere. Deretter velger du Endre oppstartsbruker og
krysser av for alternativet Velge bruker ved oppstart.
Tobii Communicator 4 vil da starte på en side som
likner denne:

03
03 Opprette en ny side og legge til
knapper

Dialogvindu for nye paneler

Opprette et nytt panel
På startsiden for hjelper velger du Opprett nytt panel
for å åpne dialogvinduet for nye paneler.

1

Eller forsikre deg om at du kan se Windowsmenyene (trykk på Esc i Kjørevisning) eller er i
redigeringsvisning (trykk på Shift+F5) og velg Fil og
så Ny for å åpne dialogvinduet for nye paneler.

2

Opprett ...
• Tomt panel for skjerm 1 eller for papir 2
• Enhetsmaler (kun til utskrift)
• Aktivitetsmaler (kun til utskrift)
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03

Åpne ...
• Nylig brukt
• Mine panel
• Ferdiglagde paneler
• Bla ... (for ethvert panel)
Opprette nye knapper
I dialogvinduet for nye paneler kan brukeren velge å
opprette et rute- eller frihåndspanel for skjerm eller utskrift.
1. For å tegne dine egne knapper: Velg verktøyet for å
sette inn knapp
(kun mulig i frihåndspaneler, i
rutepaneler vises knappene indirekte når antall rader/
kolonner er spesifisert) og legge til knapper på panelet
ditt ved å dra musen diagonalt fra det øvre venstre
hjørne til det nedre venstre. Klikk og dra for å flytte,
omforme eller endre størrelse på disse.
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2. For å opprette et rutenett med knapper: På en tom
side velger du Bruk rutenett-verktøyet. Legg til eller
fjern rader eller kolonner ved hjelp av de tilstøtende
ikonene.
3. Klikk og dra disse knappene for å øke størrelsen eller
bytte posisjon på dem.
Husk at du også ganske enkelt kan kopiere en knapp fra
en eksisterende side og lime den inn på din egen!

03
• Eller gå inn til videre lyd-/meldingsalternativer
Verktøy for bilderedigering
Med verktøyet for bilderedigering kan du nå gjøre
endringer i et symbol/bilde, for eksempel: tegne, endre
farger, rotere osv.

Legge til bilder, symboler, tekst eller lyd
1. Velg knappen din ved hjelp av velgeverktøyet
og klikk deretter på:
• Sett inn tekst
• Søk etter og sett inn symboler/bilder
• Verktøy for bilderedigering
• Fri posisjon for elementer i en knapp
17
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03
Knapper – Det grunnleggende

Fri posisjon
Med Fri posisjon kombinert med det nye bildesøket, er
det nå mulig å legge til flere symboler/bilder i en knapp ved
å velge Legg til i bildesøk. Flere tekstelementer kan også
legges til med Tekst-verktøyet.

Du kan endre fargen på en knapp, kantbredden, formen
osv., ved å bruke redigeringsikonene i redigeringsvisningen
(Shift + F5).

• For å endre størrelsen på en knapp, velger du
knappen og drar kanten til den ønskede størrelsen.
• For å flytte knapper: på en rutenettside, drar du
knappen du vil flytte, til den nye plasseringen. Den
vil automatisk bytte plass med knappen som var
der tidlgere. På en rutenettfri side kan du fritt flytte
knapper, men de vil ikke automatisk bytte plass.
• Du kan lage knapper i HVILKEN SOM HELST form
ved bruk av polygonverktøyet
. Velg verktøyet og
klikk på hvert punkt i den formen du vil lage.
• Det kan være nyttig å ha skjulte knapper (for å skjule
en knapp i stedet for å slette den) eller knapper
som ikke kan merkes (for å gjøre synlige knapper
utilgjengelige).
Knapper som ikke kan merkes, er også ekskludert
18

03
fra skannegrupper. Høyreklikk på en knapp og velg
Knapp, deretter enten Skjult eller Kan ikke merkes.
• Statisk tekst og Statiske bilder
er knapper
som automatisk ikke kan merkes. Disse kan brukes til
ved instruksjoner, eller til dekorasjon.

Lagre panelene
Velg Fil og deretter Lagre. Hvis dette er et nytt panel, vil
du bli bedt om å navngi det. Du bør alltid lagre det i den
riktige brukerens mappe for Mine paneler. Som standard
er brukernavnet Gjest, med mindre du har lagt til flere
brukere.

Legge en ny side til et panel
1. Velg Side fra menyene øverst på skjermen, og velg
deretter Ny side.
2. Eller høyreklikk på den eksisterende siden i Sidelisten
og velg Ny side. Her kan sider kan også kopieres eller
slettes.
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04

04 Skrivelinje
Brukeren kan kombinere flere symboler eller ord i setninger
i en skrivelinje. Skrivelinjen i Tobii Communicator 4 kan
inneholde enten tekst- eller symbolmeldinger (eller begge
deler). Det finnes to måter å opprette skrivelinjer på: ved
å bruke Egenskaper for side eller ved å opprette en
skrivelinje-knapp.
Bruke Egenskaper for side
1. Åpne siden du vil legge inn en skrivelinje i, og velg Side
og deretter Egenskaper for side. Velg fanen Innhold
og kryss av i boksen ved siden av "Vis skrivelinje".
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2. Du vil legge merke til at det er andre nyttige innstillinger
i denne fanen, inkludert plassering av skrivelinjen
(på toppen eller bunnen av siden), størrelse eller
handlinger for skrivelinjen, symbolstørrelsen eller
bilder i skrivelinjen, og om disse innstillingene skal
gjelde for hver side i panelet.

04
Opprette en knapp for skrivelinje
1. Åpne siden du vil tilføre en skrivelinje til, og sett inn en
knapp ved å bruke verktøyet for å sette inn knapp.
Den kan ha hvilken som helst størrelse, form eller
plassering.

2. I fanen Knappemaler, under avsnittet Skrivelinje,
ser du at det er tre ferdiglagde knappemaler. Klikk
på knappen din og velg det ønskede alternativet fra
mallisten – enten en skrivelinje for tekst og symbol
eller kun for tekst.

3. Knappen din vil bli automatisk merket, og få et lite
tannhjul øverst i venstre hjørne. Dette viser at det nå
er en skrivelinje.
Få det til å fungere
Når du har opprettet en skrivelinje, bør du forsikre deg
om at knappene på siden din vet hvordan de "snakker"
til skrivelinjen. Velg alle knappene som inneholder tekst
eller symboler, som du vil sende til skrivelinjen. Det
mest effektive er å velge flere knapper samtidig (ved
hjelp av vanlige handlinger med Windows-mus og
tastatursnarveier).
1. I fanen Knappemaler, under avsnittet Skrive, er det
to ferdiglagde knappemaler. Velg Skriv knappetekst.
For å kontrollere om de virker, trykker du på F5 (for
Kjørevisning) og klikker på en knapp. For å gå tilbake
til redigeringsvisning, trykk på Shift+F5.
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Sende en annen melding til skrivelinjen

Skrivelinjen kan skrive eller si noe annet enn det som er
synlig/skrevet på knappen. Du kan til og med velge å ikke
ha noen tekst skrevet på knappen.
1. For å endre teksten som sendes til skrivelinjen:
Velg knappen du med meldingen du vil endre. Velg
verktøyet Type smartknapp og handlinger
og velg Egenskaper for å åpne handlingsdialogen
Skrive. Her kan du skrive den teksten du vil sende til
skrivelinjen.
2. For å endre hva som blir sagt: Velg knappen og
bruk Lyd-verktøyet. Dette endrer det som blir sagt når
knappen aktiveres.
For å endre hva som sies av skrivelinjen:
Velg knappen, gå inn i egenskapene til Skrivehandlingen og velg det passende alternativet i delen
"Når teksten leses opp fra skrivelinjen"
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Redigere innholdet i skrivelinjen ... og mye mer.
1. For å opprette knapper som sletter, snakker, flytter
markøren i en melding osv.: Opprett en ny knapp,
høyreklikk på den og velg Knappehandlinger. Velg
fanen Skrivelinje. Der er det en liste med handlinger
du kan "legge til" knappen – prøv disse alternativene
for å se hva de kan gjøre. Klikk på en handling for å se
en beskrivelse av hva den gjør, og velg deretter Legg
til.

23
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05 Tale, lyd og opptak
Lydfunksjonene i Tobii Communicator 4 kan brukes:

1

2

3

• til å generere tale (ved hjelp av syntetisk tale der
datamaskinen "leser" opp teksten)
• til å gi lydmeldinger og støtte
• til å leke med dine egne lydopptak (som du kan lagre i
ditt eget bibliotek).
• til å spille av lyd og musikkbibliotek, lydeffekter osv.
Kontroller først at datamaskinen fungerer – sjekk at
Windows-lydinnstillingene og høyttalerne er skrudd på.
Lydinnstillinger:
Velg Innstillinger / Lydinnstillinger for å åpne følgende
dialogvindu.

1. Syntetisk tale / stemmer
I lydinnstillingene velger du den stemmen du vil bruke
for syntetisk tale
2. Auditiv tilbakemelding
For brukere med synsvansker eller brukere som kan ha
behov for å høre en melding med knappeinnholdet, kan
denne funksjonen være svært nyttig. For mennesker som

24
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bruker skanning, kan Tobii Communicator 4 lese navnet til
skannegruppen etter som det skannes. Se fanen Auditiv
tilbakemelding under Lydinnstillinger for å se alle de
tilgjengelige innstillingene.

Knappelyder
For å endre hvilken lyd som lages når du trykker på en
knapp, og for å spesifisere detaljene til lydmeldinger som
gis av en knapp:

3. Les mens du skriver
Du kan styre om hver bokstav, ord eller setninger skal leses
opp høyt når du skriver det inn i skrivelinjen. Dette kan
være svært nyttig for personer som trenger ekstra hjelp
når de skriver.

1. Velg verktøyet Knappelyd
alternativet du ønsker.

4. Avspillingsenheter

3. Hvis du vil at knappen skal si noe annet enn det som
står på knappen:

Du kan tildele ulike lydtyper i Communicator til ulike
avspillingsenheter, som for eksempel hodetelefoner eller
høyttalere. Dette kan være svært hjelpsomt når brukere
vil holde visse lyder private, som auditiv tilbakemelding og
mobilanrop.

og kryss av for det

2. Som standard "sier" Tobii Communicator 4 nøyaktig det
som står skrevet på knappen så lenge alternativet
"Syntetisk tale" er valgt.

• Bruke Syntetisk tale: Velg alternativet "Uttal denne
teksten". Dette kan også gjøres via verktøyet Lyd.
• Bruke Innspilte lyder: Se nedenfor
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5. Spill inn og lagre den innspilte lyden.

Spille inn lyder
Mange bærbare datamaskiner har innebygde mikrofoner,
men kvaliteten er ofte bedre med en ekstern mikrofon.
1. I Kjørevisning - Høyreklikk på knappen for å endre
og velge Rediger knapp.. for å starte Veiviser for
redigering av knapp.
2. Velg Neste enhet Lyd ved knappevalg.
3. Velg Innspilt lyd. (se 4)
4. Velg Spill inn lyd. (se 5)

Husk å navngi lydene nøyaktig. Hvis du bruker
Veiviser for redigering av knapp for å spille inn
lyden, vil veiviseren automatisk navngi lyden riktig. Tobii
Communicator 4 søker automatisk etter et navn på
en innspilt lyd som tilsvarer teksten på en knapp,
så du bør f.eks. kalle en lyd for "Plystring" i stedet for
"Lyd1". Alle disse legges til brukerens mappe Mine
innspilte lyder, som kan kopieres og administreres på
samme måte som en Windows-mappe.
Lydbibliotek
Tobii Communicator 4 støtter flere lydbibliotek – du kan
for eksempel både ha en samling lydfiler fra Internett og
dine egne innspilte lyder. Slik gir du Tobii Communicator 4
beskjed om hvor disse lydbibliotekene befinner seg:

4

Velg Verktøy/ Lydbibliotek og Ny. Bla deretter til
plasseringen til det nye lydbiblioteket. For fremtidig bruk
kan det være lurt å gi biblioteket et beskrivende navn, som
"Mine lydbøker".
5
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1. Velg verktøyet Type smartknapp og handlinger
, så Legg til, og velg deretter Lyd-fanen. Her kan
du velge mellom flere alternativer ved å legge dem til
knappen din.

Smartknapper
Du kan opprette knapper som gir brukeren mulighet til å
justere volumet, skifte stemme (for eksempel skifte til en
hviskende stemme i noen situasjoner – så sant du har ulike
stemmer installert på datamaskinen) eller stoppe lydfiler
som spilles av
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06 Navigere og koble sammen sider
Hvis det er mer enn én side i et panel og brukeren må gå
fra en side til en annen, trenger du knapper som kan utføre
disse koblingene. For eksempel kan en knapp merket "Mat"
koble til en side med brukerens favorittmat.
Opprette en knapp for sammenkobling

06
2. Velg den knappen du vil legge en kobling til og velg
verktøyet Legg til koblinger
eller høyreklikk på
knappen og velg Knappehandlinger, fanen Diverse
og deretter Gå til. Dette åpner et nytt vindu der du kan
velge hva du skal koble til.
3. Når du velger Gå til side, åpnes et vindu som viser
alle sidene i dette panelet som du kan velge mellom

1. Opprett først alle sidene du vil koble til/fra, før du
begynner å legge lenker til knapper. Dette gjør du i
redigeringsvisningen (Shift+F5). Nye sider kan
legges til ved å høyreklikke på siden i sidelisten på
venstre side av redigeringsvinduet, og velge Ny side.

4. Husk at det også er opprettet knappemaler for
noen vanlige koblinger – se listen på venstre side av
redigeringsvinduet.
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Koblingsprinsipper
Hvis alle koblingsknappene plasseres konsekvent på hver
side, hjelper det brukeren med å lære hvor han/hun kan
forvente å finne navigeringsknapper. Det kan være lurt
å plassere disse litt utilgjengelig dersom brukerne lett
kan komme borti dem utilsiktet, eller plassere dem lett
tilgjengelig dersom brukerne vil bruke dem ofte.
Koblingsknapper kan ha hvilket som helst utseende,
men det kan hjelpe å ha et bilde eller en tekst som angir
innholdet på neste side. Dette kan også oppnås med
fargekoding – for eksempel kan en blå koblingsknapp
lenke til en side med blå bakgrunn osv.

Koble til andre paneler
Du kan koble til et annet panel i stedet for bare en annen
side innen samme panel. Brukeren kan for eksempel ha
en "hjemmeside" med lenker til et kommunikasjonspanel,
en spillside, en fjernkontroll osv.
1. Som for alle lenker, klikker du på knappen du vil knytte
en kobling til, og velger verktøyet Legg til koblinger.

2. Velg Gå til panel og bla til panelet du vil koble til.
Velg et av de ferdiglagde panelene, eller hvis du har
laget ditt eget panel, finner du disse vanligvis i mappen
Mine paneler.
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Handlinger ved åpning eller lukking av en side
Det kan være ønskelig at en handling startes hver gang du
åpner eller lukker en side. Det kan for eksempel være du vil
stanse lyder som ble spilt da en bruker forlot en side.
Høyreklikk på siden i sidelisten til venstre for
redigeringsvinduet, velg Sidehandlinger og deretter enten
Åpne sidehandlinger eller Lukk sidehandlinger

06
4. Hver gang en side lukkes (f.eks. når en knapp lenker
bort fra denne siden) stanser alle lyder avspilling.
Handlinger ved åpning eller lukking av et panel
Som ovenfor kan det være ønskelig at en handling
forekommer når et nytt panel åpnes eller lukkes. Det kan
være du for eksempel til fjerne slettede meldinger hver
gang en bruker lukker et panel for tekstmeldinger.
1. Velg Fil, Panelhandlinger og så enten Åpne
sidehandlinger eller Lukk sidehandlinger.
2. For dette eksempelet velger du Lukk sidehandlinger,
fanen Mobil, Slett Slettede meldinger og Legg til.

3. For dette eksempelet velger du Lukk sidehandlinger,
fanen Lyd, og velg så Stans avspilling og Legg til.
30
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07 Knappehandlinger, smartknapper og
knappemaler

et vindu der du kan velge hvor mye volumet skal økes
eller minskes.

Det å vite om ulike typer knapper og hvordan du redigerer
eller oppretter knapper, vil hjepe deg til å dra mest mulig
nytte av Tobii Communicator 4. Når du har opprettet en
ny knapp, vil denne grunnleggende delen forklare hvordan
do får den til å GJØRE ting.
Knappehandlinger
Når du vil at knappen skal gjøre noe, som f.eks.: skrive
eller si en melding, gå til en annen side, starte et annet
program – eller mye annet – skjer dette vanligvis ved at det
legges en handling til knappen.
1. Høyreklikk på knappen og velg Knappehandlinger
som åpner et vindu med alle de tilgjengelige
knappehandlingene. Bruk litt tid til å se på de ulike
fanene og noen av handlingene knappene kan utføre.

3. Legg merke til at du kan legge flere handlinger
til én knapp og velge rekkefølgen de skal oppstå
i ved hjelp av opp- og nedpilene til høyre for vinduet
Handlinger som er lagt til.

2. En knapp kan for eksempel minske volumet til
datamaskinen. Velg fanen Musikkspiller og klikk
på Volum. Vær oppmerksom på forklaringen for
handlingen på høyre side. Velg Legg til. Dette åpner
31
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Smartknapper
Smartknapper er de som har ekstra funksjoner som er
forhåndsprogrammerte for deg. Hvis du for eksempel lager
et Finn par-spill, kan du opprette en knapp som allerede
vet hvordan den skal kontrollere om to matchende knapper
ble valgt etter hverandre.
Dette gjøres ved hjelp av de ferdiglagde smartknappene –
en av disse er en "Element for parspill"-knapp
1. Høyreklikk på en knapp og velg Type smartknapp
eller velg knappen din og velg deretter verktøyet Type
smartknapper og handlinger,

og så Endre.

2. Velg fanen Spill og deretter Element for parspill.
Knappen din er nå en smartknapp – den inneholder
mye informasjon, men er veldig enkel å lage!
3. Bruk litt tid til å se på de ulike fanene og noen av
smartknappene du kan opprette.

Knappemaler
Noen av de mest brukte knappehandlingene og
smartknappene er ferdiglagde for deg og tilgjengelige i
listen over knappemaler i redigeringsvisningen
(Shift + F5).
1. For å bruke en knappemal, velg en knapp og forsikre
deg om at Velge-verktøyet
klikker på knappen.
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07
2. I listen med knappemaler velger du malen du vil bruke
(for eksempel Skriv knappetekst – som sender tekst til
en skrivelinje). Mange av disse vil merke knappen din
og slik angi hvilket valg du har tatt.

3. For å tilpasse de tilgjengelige egenskapene (som om det
skal sendes tekst til knappen, eller en annen melding
til skrivelinjen) dobbelklikker du på knappen, klikker på
handlingen du har lagt til, og velger Egenskaper. Hvis
det finnes egenskaper som kan justeres, vil dette åpne
enda et vindu med flere alternativer.
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08 Sikkerhetskopiering, import og eksport
av sider
Sikkerhetskopiere paneler og data
Det er svært viktig å ta sikkerhetskopier av egendefinerte
paneler og brukerdata (kontakter, uttrykk, innstillinger osv.).
Husk å gjøre dette hver gang du gjør endringer i panelet
til en bruker. Slik vil du spare tid og lagre brukerens
personlige sider hvis de må installeres på nytt.
1. For å ta en sikkerhetskopi velger du menykommandoen
Fil og så Import og Eksport Innstillinger og Data
som åpner en veiviser.

2. Kryss av i Eksporter valgte innstillinger og data,
Neste og Standard eksport. En Standard eksport
er vanligvis tilstrekkelig og vil samle alle brukerens
paneler, innstillinger, lydopptak, uttrykk, kontakter,
ordbøker og grammatikkinnstillinger.
3. Deretter gir du navn til arkivfilen – for eksempel
brukerens navn.
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4. Det er viktig å velge hvor du skal lagre denne
sikkerhetskopien. Vi anbefaler at du lagrer den på en
annen datamaskin, en ekstern USB-minnepinne
eller en CD. Dette betyr at den er trygg og klar til import
ved behov.
Eksportere paneler og data
For å eksportere brukerens sider og innstillinger
for å bruke dem på en annen datamaskin eller
kommunikasjonsenhet, føler du trinn 1 til 4 ovenfor.
Importere paneler og data
1. Velg menykommandoen Fil og deretter Import og
Eksport Innstillinger og Data som åpner en veiviser.
2. Kryss av i Importer valgte innstillinger og data og
bla plasseringen til filene du vil importere. Disse kan
være på CD-en eller på minneenheten du har brukt til å
lagre eller overføre dem med. Velg Full import.

3. Du kan nå velge hvilken bruker disse panelene og
innstillingene skal brukes for – enten en allerede
eksisterende, eller en ny bruker.
4. Ved behov kan du senere bytte brukere ved å velge
Innstillinger, Brukere og så Endre bruker i
menyene (trykk på F10 hvis disse ikke er synlige).
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Importere filer laget i annen programvare
Du kan importere og bruke tavler som er laget i annen
programvare, som SD Pro eller Boardmaker. For SD Pro
for eksempel:
1. I menyene velger du Fil og Importer SD Pro-filer, som
åpner en veiviser.

2. Bla til plasseringen for SD Pro-filene på datamaskinen
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og velg Neste for å gå videre i veiviseren.
3. Hver individuelle side vil vises som et miniatyrbilde
i brukerens mappe for Mine paneler. Velg for-/
startsiden blant disse, og bruk tavlen din som vanlig.

09
09 Lage din egen startside for bruker
En startside for bruker er en brukers "hovedside" og minner
om skrivebordet på datamaskinen din. En startside for
bruker kan ganske enkelt være et av brukerens valgte
paneler (kanskje den siden de bruker mest) eller det
kan være en "hovedside" med lenker til alle panelene
brukeren vil ha tilgang til. Det finnes flere ferdiglagde
startsider for bruker som kan egendefineres, eller du kan
lage din egen.

1

Bruke eller endre en eksisterende side
1. På
startsiden
for
hjelper
velger
du
Tilpasningsveiviser. Klikk på Trinn 1 og velg det
panelet brukeren trenger.
2. Klikk på Trinn 2. Velg en startside for bruker ved å
klikke på bildet av siden. Velg deretter Trinn 5 og Gå
til startside for bruker.

2

3. Startsiden for bruker vil åpnes i Kjørevisning. Du kan
bruke denne siden som den er, eller bruke den som en
et utgangspunkt for din egen side.
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4. For å foreta endringer går du til startsiden for bruker og
trykker på Shift+F5 for å gå til redigeringsvisning. Skift
størrelse på eller flytt knapper, endre bakgrunnsfargen
på siden, fjern eller legg til knapper, og pass på at du
ikke sletter en knapp du vil beholde!
5. I eksempelet nedenfor har knapper blitt slettet for
å forenkle siden. Skrolleknappene har også blitt
forstørret. Klikk og dra en knapp for å flytte eller endre
størrelse på den.
6. Lagre den modifiserte startsiden din i brukerens
mappe for Mine paneler. Startsiden din vil
ikke være tilgjengelig for utvalg mens du bruker
"Tilpasningsveiviser".
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Utforme og lage din egen startside for bruker
1. Forsikre deg om at du har valgt hvilket panel brukeren
trenger. For å gjøre dette, går du til startsiden for
hjelper, velger Tilpasningsveiviser og fanen 1: Se
på og velg ut paneler. Kryss av i boksene ved siden
av sidene du trenger.
2. På startsiden for hjelper velger du Opprett
nytt panel. Dette åpner dialogvinduet for nye
paneler. Under Opprett... velger du Tomt panel >
Frihåndside for skjerm. Dette åpner en tom side.
3. Dersom brukeren åpner fire ulike paneler, kan man
for eksempel egendefinere bakgrunnsbildet, opprette
en merkelapp for brukerens nye startside og legge til
knapper som fører brukeren til de fire panelene.
4. Høyreklikk på siden i Sidelisten, velg Egenskaper
for side og fanen Bakgrunn. Her kan du for eksempel
endre fargen eller bla til et personlig bilde.

5. For å legge til en "statisk" merkelapp (en som ikke
kan velges av brukeren) der det står "Sams startside",
klikker du på ikonet for å sette inn statisk tekst
39
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og tegner en knapp på siden din. Klikk på ikonet for å
sette inn statisk tekst
for å skrive på knappen.
Du kan redigere skrifttype, farge, størrelse på teksten
osv. Til slutt tegner du knappene du trenger til de fire
panelene ved å bruke verktøyet for å sette inn knapp
og ikonene Dupliser objekter
kopierer knappen du har laget).

I Kjøremodus (trykk på F5) vil disse knappene
automatisk lenke til brukerens valgte paneler.

(dette

7. Slik gjør du det nye panelet til brukerens startside:
På startsiden for hjelper i Communicator velger
du Tilpasningsveiviser > Startside for bruker.
Klikk på Bla og finn den nye filen. Når brukeren velger
Startside for bruker i et hvilket som helst panel, vil den
nye startsiden åpnes.
6. Marker alle de fire knappene og klikk på ikonet Type
smartknapper og handlinger
. Velg Endre, så
fanen Startside for bruker og klikk på Element for
valgt panel. Klikk på OK og deretter Lagre Knappene
har nå merkelapper son forteller om knappetypen deres.
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10 Konfigurere e-post og Tobii
Communicator 4
Tobii Communicator 4 fungerer med de fleste
e-posttjenester, inkludert flere gratis internettbaserte
tilbydere. Hver tilbyder trenger dine unike innstillinger, så
kontakt dem eller let i e-postprogramvaren din for å finne
instruksjoner.
Gmail er en svært utbredt, gratis internettbasert
e-posttilbyder og de følgende instruksjonene viser hvordan
man konfigurerer Tobii Communicator 4 for å motta og
sende e-poster ved bruk av Gmail.
1. Opprett en Gmail-konto på www.google.com ved å
følge standardinstruksjonene på skjermen.

2. Slik aktiverer du POP i Gmail-kontoen når du har fått
en konto og er logget på:
• Velg lenken E-postinnstillinger
• Velg fanen Videresending og POP/IMAP
• Kryss av i boksen for Aktiver POP for all e-post.
• Klikk på Lagre endringer.
• Logg ut av e-postkontoen.
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3. Start Tobii Communicator 4
4. I menyen til Tobii Communicator 4 velger du
Innstillinger og deretter E-postinnstillinger.
5. Fullfør fanene Konto, Mottak, Levering og Avansert
som angitt i bildene nedenfor ved å bruke ditt eget
navn, e-postadresse og passord.
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Oppgi navnet ditt, e-postadressen og passordet. Velg
hvor ofte gamle meldinger skal fjernes fra serveren.

For å kunne sende e-poster på japansk, må du passe på at
“Bruk Shift-Jis-koding for å sende e-post” er markert under
Koding.
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Merk:

Mange tilbydere gir informasjon om konfigurering av
e-poster for Outlook Express. Disse instruksjonene likner
de som kreves for Tobii Communicator 4, og du vil som
oftest få den informasjonen du trenger om konfigurering av
e-poster for Outlook Express hvis du utfører et søk etter
det.
I tillegg vil de - uansett tilbyder - vanligvis gi informasjon
med de nødvendige POP3- og SMTP-detaljene. Bare angi
disse i siden for e-postinnstillingskonfigurerering for Tobii
Communicator 4.

Konfigurer nøyaktig slik det angis i bildet.
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11 Innstillinger for Gaze Interaction
Innstillinger for Tobii Gaze Interaction i
Communicator
Hvis du kjører Tobii Communicator på en enhet med en
Tobii øyestyringsmodul, vil en ekstra knapp være synlig
på siden Innstillinger, fanen Tilgang, Gaze Interactioninnstillinger (se 1). Grunnleggende innstillinger for en
brukerprofil, f.eks. fokuseringstid – tiden som kreves for
å velge, klikktype (bryter, fokusering eller blunking) kan
justeres herfra (se 2).

1

2

Smartknapper og handlinger for Gaze Interaction
Noen ganger vil det være nyttig å opprette Gaze
Interaction-knapper på en side på egenhånd. På samme
måte som du kan opprette knapper med bilder eller
handlinger som skal uttales, kan du opprette knapper
som gir nyttige Gaze Interaction-funksjoner. Du kan f.eks.
opprette en knapp som starter en kalibrering eller som lar
andre brukere se styringsstatusboksen.
Flere innstillinger for Tobii Gaze Interaction
Flere innstillinger for Gaze Interaction finner du i Tobii
Communicator via Windows-menyen i Innstillinger >
45
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4

Tilgangsmåte > Tobii Gaze Interaction > Innstillinger
for Gaze Interaction (se 3) eller via ikonet for Tobii Gaze
Interaction-innstillinger på skrivebordet (se 4).
3

Justere innstillinger
Alle innstillingene for Gaze Interaction som er oppført
nedenfor, er tilgjengelige for brukeren i Communicator
i Innstillinger for Gaze Interaction, både via ikonet
Innstillinger på Communicators startside for hjelper og via
Windows-menyene i Communicator. Disse innstillingene
kan også justeres i skrivebordsapplikasjonen for Tobii
Gaze Interaction-innstillinger via snarveien på skrivebordet.
Noen ting, som å opprette en ny brukerprofil, kan kun
gjøres via skrivebordsapplikasjonen Tobii Gaze Interactioninnstillinger.
Det finnes tre tilgangsmåter for Gaze Interaction:
fokusering, blunking, eller bryter (se 5).
a. Fokusering lar brukeren fokusere en bestemt
tid på en knapp for å velge aktuell knapp. I
fokuseringsinnstillingene velger du denne tiden.
46
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Tilbakemelding
Innstillingene for tilbakemelding justerer prikken
brukeren bruker når valg foretas. I denne menyen
velger du prikkfarge, størrelse og type. Tilgjengelige
tilbakemeldingstyper vises ved siden av øyestyringstypene
de henger sammen med: fokusering, blunking, bryter.
Disse innstillingene finnes i alternativer for Tobii Gaze
Interaction-innstillinger, og er tilgjengelige via øyestyring fra
Tobii Communicator (se 6).

Tips: Nye brukere begynner som regel på 1000ms (=1
sekund) eller litt mer. Med trening og erfaring i bruk av
fokusering (avhengig av brukssituasjon), reduserer de
fleste personer fokuseringstiden slik at de får tilgang til
kjent innhold raskere.

6

b. Bryter lar brukeren se på en knapp for å velge denne
og trykke på en ekstern bryter for å bekrefte valget
av aktuell knapp. I bryterinnstillingene kan du velge
hastighetsparametre for knappen som det skal trykkes
på.
c. Blunking krever at personen ser på aktuell
knapp og blunker for å bekrefte valget av denne. I
blunkeinnstillingene kan du velge min.- og maks.verdier
for blunket som gjelder for utførelsen.

Merk: For mange mennesker som ikke er kjent med Gaze
Interaction, er det enklest å starte med store og få knapper,
eller med et kjent sideoppsett. Vi anbefaler også at det tas
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11

hyppige pauser første gang Gaze Interaction brukes.
Opprette en ny brukerprofil
Velg ikonet for Tobii Gaze Interaction-innstillinger på
Windows-skrivebordet, og velg deretter Brukerprofiler.
Opprett en ny profil, som for eksempel ”Sara med briller”.
Du må velge den nye profilen i nedtrekksmenyen øverst i
vinduet (se 7) og velge OK eller Bruk før det blir ”aktiv” og
vises som en tilgjengelig profil i øyestyringsinnstillingene.
Kontroller alltid at riktig profil er valgt før du foretar
justeringer av innstillingene for denne profilen.

7

En brukerprofil for Gaze Interaction er ikke det samme
som en Tobii Communicator-bruker. Det kan være nyttig
48

for en Tobii Communicator-bruker å ha flere brukerprofiler
for å tilpasse dem endrede behov for Gaze Interaction, for
eksempel når brukeren bruker briller.
Hvis en enhet brukes av flere personer – som for eksempel
på en skole eller på sykehuset – skal hver person ha en
tilpasset Tobii Communicator-bruker (som inneholder
personlige sideoppsett) og én eller flere brukerprofiler
for Gaze Interaction (som inneholder kalibrering,
fokuseringstid osv.).
Når en ny Tobii Communicator-bruker er laget, opprettes
en profil for Gaze Interaction automatisk for den aktuelle
brukeren, og denne vises i profillisten i Gaze Interactioninnstillingene.

12
12 Mobiltelefoni/Bluetooth®
Mobiltelefoni via Bluetooth® på I-Series

6. Både på mobiltelefonen fin og i popup-vinduet i
Communicator må du kontrollere og godkjenne
parringskoden ved å klikke på OK begge steder.

Koble til en mobiltelefon

7. På mobiltelefonen må du godta forespørselen til
I-Series om å koble til meldingene dine.

1. Forsikre deg om at Bluetooth® og synlighet på
mobiltelefonen er skrudd PÅ.
2. I Windows-menyen velger du
Innstillinger for mobiltelefon

Innstillinger

>

8. Forsikre deg om at den valgte mobiltelefonen dukker
opp i fanen Generelt under Tilkoblingsstatus (se 7).
9. Klikk på OK for å avslutte.

3. Forsikre
deg
om
at
Bluetooth®
er
aktivert
i
fanen
Generelt
(se
1).
Hvis ikke velger du knappen Åpne Kontrollsenter... (se
2) for å endre innstillingene i I-Series Kontrollsenter.
For mer informasjon om I-Series Kontrollsenter, se
brukermanualen for I-Series.

3

4. Velg knappen Koble til mobiltelefon... ,(se 3).
5. I listen velger du mobiltelefonen du vil koble til
(se 4), og trykker så på knappen Koble til (se 5).
Hvis du ikke finner telefonen i listen, bør du kontrollere
trinn 1 igjen og velge knappen Søk (se 6) for å søke
etter mobiltelefonen på ny.

1

2
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Koble til en mobiltelefon på nytt
1. Forsikre deg om at Bluetooth® på mobiltelefonen er
skrudd PÅ.
4

2. I Windows-menyen velger du
Innstillinger for mobiltelefon

3. Klikk på knappen Koble til på nytt (se 1).

5

6

7
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Innstillinger

1

>

12
Koble fra en mobiltelefon

Mobiltelefoni på C-Series

1. I Windows-menyen velger du
Innstillinger for mobiltelefon

Innstillinger

2. Velg knappen Glem telefon i fanen Generelt (se 1).

>

Koble til ved bruk av SIM-kort (eller annen
kommunikasjonsport)
1. Forsikre deg om at det er satt et SIM-kort inn i enheten.
Hvis ikke:
• Sett inn et SIM-kort. For mer informasjon om SIM-kort,
se brukermanualen for C-Series.

1

2. I Windows-menyen velger du
Innstillinger for mobiltelefon

Innstillinger

>

3. Klikk på Velg automatisk... (se 1).
4. Forsikre deg om at den valgte mobiltelefonen dukker
opp i fanen Generelt under Tilkoblingsstatus (se 2).
5. Klikk på OK for å avslutte, eller Avbryt for å avbryte.
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Mobiltelefoni / Generelle Bluetooth®-innstillinger

Mobiltelefonlager på C-Series

Anropsinnstilliger

For å motta nye meldinger, må mobiltelefonen ha ledig
lagringskapasitet. Det er derfor viktig at gamle meldinger
slettes med jevne mellomrom.

For å endre anropsinnstillingene, går du til Windowsmenyen og velger Innstillinger > Mobiltelefon og gå til
fanen Anrop.
SMS-innstillinger
For å endre SMS-innstillingene, går du til Windowsmenyen og velger Innstillinger > Mobiltelefon og til fanen
Meldinger
Logging av kommunikasjon
For å logge all kommunikasjon i mobiltelefonen, går du til
Windows-menyen og velger, Innstillinger > Mobiltelefon
og til fanen Støtte.
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For å justere disse mellomrommene, går du til Windowsmenyen og velger Innstillinger > Mobiltelefon og til fanen
Lagring.

13
13 IR-fjernkontroller
På hvert fjernkontrollpanel har brukeren tilgang til

2. Velg den fjernkontrollen du vil modifisere.
3. Velg en knapp.
4. Velg Nei for å ikke legge til IR-kommando.

hjelpesiden via knappen
(Hjelp). På hjelpesiden
forklares betydningen av de tre knappefargene.

5. Velg Ja for å deaktivere knappen.

Registrere IR-kommandoer for fjernkontroller

Når du er ferdig, endrer knappen til fargen som viser at den
er deaktivert. For mer informasjon, se hjelpesiden.

6. Følg instruksjonene på skjermen.

1. Velg Vis ferdiglagde panel > Diverse
2. Velg den fjernkontrollen du vil registrere kommandoer
for.
3. Velg en knapp.
4. Klikk på Ja for å legge til en IR-kommando.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du er ferdig, endrer knappen til fargen som viser at den
har en kommando.
Deaktivere en knapp for fjernkontroller

For å aktivere en deaktivert knapp i et fjernkontrollpanel,
se Redigere, fjerne og legge til IR-kommandoer på en
IR-fjernkontroll.
Bruke en fjernkontroll
1. Velg Vis ferdiglagde panel > Diverse
2. Velg fjernkontrollen
3. Forsikre deg om at IR-porten på fjernkontrollen vender
mot enheten som skal styres.
4. Velg en knapp.

1. Velg Vis ferdiglagde panel > Diverse
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En knapp som er valgt, har en blinkende indikator når
knappen er valgt (dersom denne funksjonen er aktivert) for
å gi synlig tilbakemelding.

1

Kombinere to kommandoer
1. Velg knappen

Velg knappen (Kombiner to IR-

kommandoer). Knappen blir rød.
2. Velg den første IR-knappen.

Slik redigerer du en eksisterende IR-fjernkontroll:

3. Velg den andre IR-knappen.
1. Velg en av de eksisterende IR-fjernkontrollene (se 1).
Etter at den siste knappen er valgt, vil begge IRkommandoene sendes ut sammen.
Redigere, fjerne og legge til IR-fjernkontroller
I Windows-menyen velger du Verktøy > Mine IRfjernkontroller
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2. Velg knappen

(Redigere).

3. Skifte navn.
4. Klikk på OK for å lagre, eller Avbryt for å avbryte.

13
Slik fjerner du en eksisterende IR-fjernkontroll:
1. Velg en av de eksisterende IR-fjernkontrollene (se 1).
2. Velg knappen

1

2

(Fjerne).

3. Klikk på Ja for å fjerne, eller Nei for å avbryte.

Slik legger du til en ny IR-fjernkontroll:
Se: Registrere IR-kommandoer for fjernkontroller, eller:
1. Klikk på knappen
fjernkontroll).

(Legge til IR-

2. Gi navn til fjernkontrollen.
3. Klikk på OK for å lagre, eller Avbryt for å avbryte.

Redigere, fjerne og legge til IR-kommandoer for en
IR-fjernkontroll
I Windows-menyen velger du Verktøy > Mine IRfjernkontroller

Slik redigerer du en eksisterende IR-kommando:
1. Velg en av de eksisterende IR-fjernkontrollene (se 1).
2. Velg et av de eksisterende navnene for IR-fjernkontroll
(se 2).
3. Klikk på knappen

(Redigere) (se 2).

4. Foreta endringer i

Navn og Gjentakelser. Test

signalet og velg knappen
(Registrere) for å
registrere et signal. Følg instruksjonene på skjermen.
For noen IR-kommandoer må repetisjonsverdien være
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satt til en høyere verdi (standard 3) for at mottakeren
skal kunne utføre den tiltenkte kommandoen.
5. Klikk på OK for å lagre, eller Avbryt for å avbryte.
Slik fjerne du en eksisterende IR-kommando:
1. Velg en av de eksisterende IR-fjernkontrollene (se 1).
2. Velg et av de eksisterende navnene for IR-fjernkontroll
(se 2).
3. Klikk på knappen

7. Skriv inn navnet på IR-kommandoen Klikk på OK for
å lagre, eller Avbryt for å avbryte.
8. Velg repetisjonsverdi, standard 3.
For noen IR-kommandoer må repetisjonsverdien være
satt til en høyere verdi (standard 3) for at mottakeren
skal kunne utføre den tiltenkte kommandoen.
9. Klikk på knappen
(Registrere) for å registrere et
signal og følg instruksjonene på skjermen.
10. Klikk på OK for å lagre, eller Avbryt for å avbryte.

(Fjerne) (se 2).

4. Klikk på Ja for å fjerne, eller Nei for å avbryte.

Eksportere/importere IR-fjernkontroller

Slik legger du til en ny IR-kommando:

1. I Windows-menyen velger du Verktøy > Mine IRfjernkontroller

Se: Registrere IR-kommandoer for fjernkontroller, eller:

1. Klikk på knappen for Vis flere alternativer

5. Velg en av de eksisterende IR-fjernkontrollene (se 1).

1. Velg Importer fjernkontroll / Eksporter fjernkontroll.

6. Klikk på knappen
fjernkontroll) (se 2).
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(Legge til IR-

Til slutt
Denne håndboken inneholder begrensede instruksjoner
og informasjon. Se Brukerhåndboken for flere detaljer.
Denne finner du i permen eller i programvaren.
Informasjonen i denne håndboken henviser til Tobii
Communicator 4 Premium.
Pass på å ta sikkerhetskopier av dine personlige
paneler og data ved å velge Fil og deretter Eksport
Innstillinger og Data. Det er også viktig å se
etter programvareoppdateringer med jevne
mellomrom. Dette kan også gjøres via fanen Hjelp.
Velg Se etter oppdateringer. Det kreves pålitelig
høyhastighetsinternett.
Kontakt din lokale tilbyder eller support om
programvareoppdateringer dersom du ikke har
internettforbindelse.
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Komme i gang

Merknader:
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