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Belangrijk:
Maak regelmatig een back-up van al uw computerbestanden,
inclusief uw paginasets. De map Mijn paginasets onder
Mijn documenten moet naar een andere computer of een
geheugenapparaat worden gekopieerd om deze veilig te
bewaren.
De informatie in dit boekje is beperkt. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding van Tobii Communicator voor meer
informatie. In de software is een doorzoekbare hulpfunctie
beschikbaar. Selecteer Help > Gebruikershandleiding Tobii
Communicator of Help voor Tobii Communicator.
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Introductie
Welkom bij Tobii Communicator 4
Tobii Communicator 4 stelt personen met fysieke of communicatieve beperkingen in staat een computer of een communicatieapparaat te gebruiken. Het kan spraak produceren en biedt de gebruiker de mogelijkheid te schrijven met
behulp van tekst of symbolen, sms-berichten of e-mails te verzenden en andere computerprogramma’s te bedienen.
Het is ook eenvoudig om interactieve spelletjes, activiteiten en nog veel meer te maken.

1. Installatie

Op alle I-Series en C-Series apparaten zijn Tobii Communicator
4 en alle inbegrepen toepassingen vooraf geïnstalleerd.

Tobii Communicator 4 wordt op een USB-stick geleverd.
Volg deze procedure om Tobii Communicator 4 te installeren:
De installatiewizard wordt automatisch gestart wanneer de
USB-stick wordt aangesloten op een USB-poort op uw
apparaat.
De installatiewizard installeert de volgende toepassingen:
• Tobii Communicator 4

1. Sluit de USB-stick aan op een USB-poort op uw apparaat.
2. Selecteer Volgende op de welkomstpagina van de
installatiewizard.
3. De voorwaarden in de licentie-overeenkomst moet u
lezen en/of afdrukken en accepteren.

• Tobii Sono Suite

4. Selecteer Volgende.

• Acapela-stemmen

5. Selecteer Volledig om alles te installeren of selecteer
Aangepast om de installatie aan te passen.

• Symbol Stix symbolenbibliotheek

6. Selecteer Voltooien om de installatie te voltooien en de
installatiewizard te sluiten.
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2. Tobii Communicator 4 starten
• Wanneer u deze software installeert, wordt
automatisch een pictogram op het Windowsbureaublad geplaatst.
• Dubbelklik op het pictogram
programma te starten.

om

het

3. Tobii Communicator 4 activeren
Op alle I-Series en C-Series apparaten wordt Tobii
Communicator 4 automatisch geactiveerd wanneer het
apparaat wordt ingesteld.
• Wanneer Communicator 4 wordt gestart, wordt u
gevraagd of u Tobii Communicator 4 wilt activeren.
Start Licentiebeheer, selecteer Activeren en volg
de instructies op het scherm om het eenvoudige
activeringsproces te voltooien of gebruik tijdelijk
de Evaluatiemodus. Elk serienummer is geldig
voor maximaal drie computers, bijvoorbeeld het
communicatieapparaat van de gebruiker, de laptop van de
therapeut en de computer van een assistent of leraar.

• U vindt het serienummer op het dvd- of USB-doosje. Als
u de licentie naar een nieuwe computer wilt overbrengen,
moet u de huidige licentie eerst deactiveren.
• Na een geslaagde installatie wordt aangeraden te
controleren of uw software is bijgewerkt. Selecteer Help
> Controleren op updates. Voer deze controle regelmatig
uit.
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4. Welkompagina

• Recente paginaset: Hiermee krijgt u eenvoudig toegang
tot onlangs geopende paginasets.

Tobii Communicator 4 opent met de Welkompagina.

• Page Set Central: Hiermee opent u de startpagina van
Page Set Central in een internetbrowser. Deel paginasets
met anderen via het internet. http://www.pagesetcentral.
com
Instellingen en hulpmiddelen

Paginasets
• Kant-en-klare pagina's bekijken: Hiermee kunt u alle
bestaande paginasets in Tobii Communicator 4 bekijken en
uitproberen. U kunt ze ook als vertrekpunt gebruiken om uw
eigen paginasets te maken.
• Nieuwe paginaset maken: Hiermee wordt automatisch
het “Dialoogvenster Paginaset” geopend, van waaruit u een
nieuwe paginaset kunt maken. Wanneer u een paginaset
hebt gemaakt en opgeslagen, wordt deze weergegeven in
het gedeelte Kant-en-klare pagina's onder Mijn paginasets.
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• Wizard Instellingen: Hiermee kunt u kiezen welke
paginasets de gebruiker wil gebruiken, een startpagina
kiezen en de invoermethode van de gebruiker,
e-mailcontacten, zinnen en andere persoonlijke instellingen
configureren.
• Instellingen: Hiermee krijgt u snel toegang tot instellingen
als: Geluiden, Zinnen toevoegen, Toetsenbord configureren,
E-mail configureren, mobiele telefoon, Facebook,
systeeminstellingen enz.
• Importeren/Exporteren:
Hiermee
kunt
gebruikersgegevens importen in en exporteren
Communicator.

u
uit

• Licenties: Beheer van licenties voor Tobii Communicator 4
en de Tobii Sono Suite.

Ga naar
• Startpagina gebruiker: Aangepaste startpagina van
gebruiker.

1
2

• Gebruiker wijzigen: Hiermee kunt u de momenteel
actieve gebruiker wijzigen.
• Hulp en training: Hiermee krijgt u toegang tot de hulp en
trainingsinformatie op de website van Tobii, op ons YouTubekanaal, in het Help-bestand en in de PDF-handleiding.
• Afsluiten: Hiermee sluit u Tobii Communicator 4 af.

5. Kant-en-klare paginasets
Een paginaset is een verzameling aan elkaar gekoppelde
pagina's die als één bestand wordt opgeslagen. Tobii
Communicator 4 wordt geleverd met verschillende Kant-enklare paginasets, die bestaan uit communicatiepagina's op
basis van tekst en symbolen, schermtoetsenborden, spelletjes,
muziekspelers en afstandsbedieningen.

1. Klik op de tabbladen boven aan de pagina om de
verschillende soorten kant-en-klare paginasets (tekst- of
symboolpagina's, toetsenborden, mail, enz.) te bekijken.
2. Klik op de pagina-afbeelding om een paginaset te bekijken
of uit te proberen.
Bekijk enkele van de bijgeleverde pagina's!
U kunt naar de Welkompagina terugkeren door de bezochte
pagina de knop Afsluiten te selecteren op de bezochte pagina
of door waar dan ook op de pagina met de rechtermuisknop te
klikken en Terug te selecteren.
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01 Knoppen bewerken in Gebruiksmodus
en Bewerkmodus
Gebruiksmodus
Dit is de ‘werk’- of gebruikersstand van het programma, waar
pagina's die u hebt gemaakt of bewerkt klaar zijn voor gebruik.
Wanneer knoppen worden ingedrukt in de Gebruiksmodus,
werken de bijbehorende geluiden, acties en koppelingen. Druk
op F5 om naar de Gebruiksmodus te gaan.
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Knop wijzigen in Gebruiksmodus
Druk op F5 om naar de Gebruiksmodus te gaan. Klik met
de rechtermuisknop op de knop die u wilt wijzigen en
selecteer Knop bewerken. Hiermee opent u de Wizard
Knop bewerken, waarmee u de tekst, de afbeelding of
het symbool en het geluid op de knop kunt wijzigen. Klik op
Volgende om de wizard te doorlopen.
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2. Met Knopafbeelding kunt u zoeken naar een symbool
of afbeelding uit de Afbeeldingenbibliotheken die
aan Tobii Communicator 4 zijn toegevoegd of bladeren
naar afbeeldingen elders op de computer. Probeer
verschillende woorden bij het zoeken naar afbeeldingen
en symbolen! De best passende afbeelding kan een ander
'label' hebben dan de knoptekst.

1. Knoptekst is wat op de knop geschreven staat. Dit
hoeft niet hetzelfde zijn als wat de knop 'zegt' wanneer
erop wordt gedrukt. Bijvoorbeeld, een knop met een
afbeelding van een paard kan het opschrift ‘Rijlessen’
hebben. Wanneer de knop wordt ingedrukt, zou hij kunnen
zeggen: ‘Tom gaat vandaag naar zijn rijles’.
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3. Met Geluid bij klik kunt u wijzigen wat de knop ‘zegt’
bij het indrukken ervan. Hij kan kunstmatige spraak
voortbrengen, die de Knoptekst of een ander bericht
uitspreekt. Bij gebruik van opgenomen geluiden
zoekt Tobii Communicator 4 naar een geluidsnaam
die overeenkomt met de uit te spreken tekst. Als
geen bijbehorend geluid wordt gevonden, kan Tobii
Communicator 4 terugkeren naar kunstmatige spraak voor
die knop. U kunt ook rechtstreeks geluid opnemen d.m.v.
de microfoon in of aangesloten op uw computer. Dit kunt
u doen door de knop Geluid opnemen te selecteren.
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Instellingen wijzigen in Gebruiksmodus
In de Gebruiksmodus kunt u bepaalde instellingen voor Tobii
Communicator 4 wijzigen. Als u de menu's (Bestand, Weergave,
Hulpmiddelen enz.) boven aan het scherm niet ziet, drukt u op
Esc. Druk op F10 om de menu's weer te laten verdwijnen.
Bewerkmodus
Dit is de ‘ontwerpmodus’ van het programma waarin het
mogelijk is bestaande knoppen en pagina's te bewerken of
nieuwe pagina's te maken. Knoppen voeren geen acties uit
of maken geen geluid enz. wanneer erop wordt gedrukt. Vanuit
deze weergave kunt u alle instellingen wijzigen. Druk op
Shift+F5 om naar de Bewerkmodus te gaan.

01
uiterlijk van een knop - vorm, kleur, rand enz . - wijzigen.
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6. Hulpmiddel voor raster: hiermee kunt u een automatische
rasteropmaak toepassen op de knoppen van de pagina.
7. Menubalk: in deze menu's zijn instellingen en hulpmiddelen
beschikbaar.
Knop wijzigen in Bewerkmodus

1. Werkgebied of bewerkvenster: hier ontwerpt/bewerkt u
uw pagina's.
2. Hulpmiddelen voor bewerken: speciale hulpmiddelen
om makkelijk pagina's te ontwerpen – toevoegen van
knoppen, koppelingen, tekst, afbeeldingen enz.
3. Paginalijst: een voorvertoning van alle pagina's in de set.
Klik met de rechtermuisknop op deze lijst om de paginainstellingen te openen.

1. Druk op Shift+F5 om zeker te zijn dat de Bewerkmodus
is ingesteld. Selecteer de knop die u wilt wijzigen
en vervolgens het hulpmiddel Tekst, Afbeelding of
Geluid. Hier kunt u de knoptekst, het symbool of
de afbeelding en wat de knop ‘zegt’ bij het indrukken
wijzigen, alles op één plek.
2. Denk eraan te controleren welk hulpmiddel is
geselecteerd wanneer u knoppen bewerkt. Om op een
knop te klikken, hebt u het hulpmiddel Selecteren
nodig, of voor het invoeren van tekst kunt u het hulpmiddel
Tekst invoegen

nodig hebben.

4. Knopsjablonen: een lijst van handige voorgedefinieerde
knopsjablonen.
5. Instellingen voor uiterlijk van knop: hiermee kunt u het
11
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02

02 Instellen voor één gebruiker of meerdere
gebruikers
Een speciale paginaset, de ‘Wizard Instellingen’, helpt u met
de stappen om Tobii Communicator 4 voor een gebruiker voor
te bereiden.
U kunt kiezen welke pagina’s worden gebruikt en de
instellingen voor invoer aanpassen (bv. of de gebruiker
een muis, schakelaars, Gaze Interaction of een andere
invoermethode zal gebruiken).
Als meerdere gebruikers of therapeuten Tobii Communicator 4
op één computer gaan gebruiken, moet elk van hen zijn/haar
eigen gebruikersprofiel hebben.
Instellen voor één gebruiker
Selecteer in het menu Bestand de optie Speciale paginaset
uitvoeren en vervolgens Wizard Instellingen. Of selecteer
Wizard Instellingen op de Welkompagina. Vijf stappen,
aangegeven door de knoppen onder aan de pagina, moeten
worden doorlopen.
12
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Selecteer stap 1: Vink het witte vakje aan naast iedere
paginaset die de gebruiker zou willen gebruiken, inclusief
degene die u zelf hebt gemaakt. Alle geselecteerde pagina's
worden met een vinkje aangeduid.
Selecteer stap 2: Kies een Startpagina voor de gebruiker.
Dit kan een van de hierboven geselecteerde pagina's zijn of een
van de voorgedefinieerde Startpagina's (die automatisch
naar uw gekozen paginasets koppelen), of u kunt uw eigen
pagina maken.
Selecteer stap 3: Kies de volgorde waarin de pagina's op
de Startpagina moeten verschijnen. U zou de vaker gebruikte
pagina's bovenaan kunnen zetten.

02
Selecteer stap 4: Pas de Gebruikersinstellingen aan,
waaronder de invoermethode (bv. schakelaars, oogbesturing
enz.), toevoegen van de eigen contacten van de gebruiker,
muziek, vaak gebruikte zinnen en configureren van
instellingen voor e-mail en telefoonof sms.
Doorloop alle onderdelen van deze stap. Wanneer u een optie
selecteert, bijvoorbeeld ‘Zinnen toevoegen’, wordt een
volgend venster geopend waarin u bruikbare zinnen voor deze
gebruiker kunt toevoegen.
De meeste van deze instellingen kunnen ook worden aangepast
met Instellingen in het Windows-menu boven aan het scherm.

Selecteer stap 5: Kies hoe Tobii Communicator altijd
moet starten: wanneer Windows wordt gestart en op de
Welkompagina, met de Startpagina van de gebruiker of in
de Bewerkmodus.
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Instellen voor meerdere gebruikers
Als in een school meerdere gebruikers dezelfde computer
gebruiken, hebben ze hun eigen gebruikersprofiel voor Tobii
Communicator 4 nodig.
Een assistentprofiel zou bijvoorbeeld kunnen openen in
de Bewerkmodus en worden bediend met de muis en het
toetsenbord, terwijl het gebruikersprofiel automatisch opent
met de Startpagina van de gebruiker en is geconfigureerd voor
scanbediening.
Een nieuwe gebruiker aanmaken: Selecteer de menuopdracht Instellingen en vervolgens Gebruikers en
Gebruikers beheren. Voer de naam van de nieuwe gebruiker
in.
U kunt ervoor kiezen Tobii Communicator 4 altijd te
starten met een bepaald gebruikersprofiel, bijvoorbeeld de
gebruikersinstellingen in plaats van die van de assistent.
Om de Startgebruiker in te stellen, selecteert u Instellingen
en vervolgens Gebruikers en Startgebruiker wijzigen.
14

02
U kunt Tobii Communicator 4 ook laten starten met een pagina
die alle gebruikersprofielen op de betreffende computer
laat zien en waar de gebruiker zijn/haar eigen profiel kan kiezen.
Selecteer Instellingen en vervolgens Gebruikers. Selecteer
daarna Startgebruiker wijzigen en schakel de optie Mij
toestaan de gebruiker te selecteren bij het opstarten.
Tobii Communicator 4 zal nu starten met een pagina die er
ongeveer als volgt uitziet:

03
03 Een nieuwe pagina maken en knoppen
toevoegen

Dialoogvenster Nieuwe paginaset

Een nieuwe paginaset maken
1

Selecteer op de Welkompagina de optie Nieuwe paginaset
maken om het dialoogvenster Nieuwe paginaset te
openen.
Of zorg ervoor dat de Windows-menu's zichtbaar zijn (druk op
Esc in Gebruiksmodus) of dat u zich in de Bewerkmodus
bevindt (druk op Shift+F5) en selecteer Bestand en
vervolgens Nieuw om het dialoogvenster Nieuwe
paginaset te openen.

2

Maken...
• Lege paginaset voor scherm 1 of voor papier 2
• Apparaatsjablonen (alleen voor afdrukken)
• Activiteitsjablonen (alleen voor afdrukken)
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03

Openen...
• Onlangs gebruikt
• Mijn paginasets
• Kant-en-klare paginasets
• Bladeren... (naar een bestaande paginaset)

Nieuwe knoppen maken
In het dialoogvenster Nieuwe paginaset kan de gebruiker
ervoor kiezen een rasterpagina of een pagina met vrije opmaak
te maken voor gebruik op een scherm of op papier.
1. Uw eigen knoppen tekenen: Selecteer het hulpmiddel
Knop invoegen
(alleen mogelijk op vrije pagina's,
op rasterpagina's verschijnen de knoppen indirect bij het
opgeven van het aantal rijen/kolommen) en voeg knoppen
aan uw pagina toe door de muis diagonaal van links
boven naar rechts onder te slepen. Klik op de knoppen
en versleep ze om ze te verplaatsen of de knopvorm of
-grootte te wijzigen.
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2. Een raster met knoppen maken: Selecteer het
hulpmiddel Raster toepassen op een lege pagina. Voeg
rijen of kolommen toe of verwijder ze met de bijbehorende
pictogrammen.
3. Klik op deze knoppen en versleep ze om ze te vergroten of
van plaats te veranderen.
Denk eraan dat u ook gewoon een knop kunt kopiëren van een
bestaande pagina en deze op uw eigen pagina kunt plakken!

03
• Of open nog meer geluid/bericht-opties
Hulpmiddel Afbeelding bewerken
Met het hulpmiddel Afbeelding bewerken is het nu mogelijk
om een symbool of afbeelding te wijzigen, bijvoorbeeld:
tekenen, kleuren wijzigen, draaien enz.

Afbeeldingen, symbolen, tekst of geluid toevoegen

1. Selecteer uw knop met het hulpmiddel Selecteren
en klik vervolgens op:
• Invoegen van Tekst
• Zoeken en invoegen van Symbolen/Afbeeldingen
• Hulpmiddel Afbeelding bewerken
• Vrije plaatsing van elementen op een knop
17
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03
Basisinfo over knoppen

Vrije plaatsing
Een combinatie van Vrije plaatsing en de nieuwe functie
Afbeelding zoeken maakt het nu mogelijk om meer symbolen
of afbeeldingen aan een knop toe te voegen door Toevoegen
te selecteren bij Afbeelding zoeken. U kunt ook meer
tekstelementen toevoegen met het hulpmiddel Tekst.

U kunt de kleur, randbreedte, vorm enz. van de knop wijzigen
met de bewerkpictogrammen in de Bewerkmodus (Shift+F5).

• Om de grootte van een knop te wijzigen, selecteert u de
knop en sleept u de rand tot de gewenste grootte.
• Om knoppen te verplaatsen: op een rasterpagina
sleept u de knop die u wilt verplaatsen naar zijn nieuwe
locatie. De knop wisselt automatisch van plaats met
de knop die er eerst stond. Op een niet-rasterpagina
kunt u knoppen vrij verplaatsen, maar ze wisselen niet
automatisch van plaats.
• U kunt knoppen van ELKE vorm maken met het
hulpmiddel Veelhoek
. Selecteer het hulpmiddel en
klik op elk punt van de vorm die u wilt maken.
• Het kan handig zijn om verborgen knoppen te hebben
(om een knop te verbergen in plaats van te verwijderen)
of niet-selecteerbare knoppen (om zichtbare knoppen
onbeschikbaar te maken).
Niet-selecteerbare knoppen worden ook niet opgenomen
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in scangroepen. Klik met de rechtermuisknop op een knop
en selecteer Knop en vervolgens Verborgen of Niet
selecteerbaar.
• Statische tekst en Statische afbeeldingen
zijn knoppen die automatisch niet-selecteerbaar
zijn. Deze kunnen worden gebruikt voor instructies of
versiering.

Uw paginasets opslaan
Selecteer Bestand en vervolgens Opslaan. Als dit een nieuwe
paginaset is, wordt u gevraagd een naam op te geven voor de
set. U moet de set altijd in de map Mijn paginasets van de
juiste gebruiker opslaan. De standaardgebruikersnaam is Gast,
tenzij u meer gebruikers hebt toegevoegd.

Een nieuwe pagina aan een paginaset toevoegen
1. Selecteer Pagina in de menu's boven aan het scherm en
vervolgens Nieuwe pagina.
2. Of klik met de rechtermuisknop op de bestaande pagina
in de Paginalijst en selecteer Nieuwe pagina. Hier kunt
u ook pagina's dupliceren of verwijderen.
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04

04 Berichtenvenster
De gebruiker kan meerde symbolen of woorden combineren
tot zinnen in een Berichtenvenster. Het berichtenvenster in
Tobii Communicator 4 kan tekst- of symboolberichten bevatten
(of beide). Er zijn twee manieren om een berichtenvenster te
maken: door de Pagina-eigenschappen te gebruiken of door
een knop Berichtenvenster te maken.
Gebruik van de Pagina-eigenschappen
1. Open de pagina waarop u een berichtenvenster wilt
toevoegen en selecteer Pagina en vervolgens Paginaeigenschappen. Selecteer het tabblad Inhoud en
schakel het selectievakje naast ‘Berichtenvenster
weergeven’ in.
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2. U zult merken dat er nog andere nuttige instellingen op dit
tabblad staan, zoals de positie van het berichtenvenster
(boven of onder aan de pagina), de grootte of acties
van het berichtenvenster, de grootte van symbolen
of afbeeldingen in het berichtenvenster en of deze
instellingen moeten gelden voor iedere pagina in de set.
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Een knop Berichtenvenster maken
1. Open de pagina waarop u een berichtenvenster wilt
toevoegen en voeg een knop toe met het hulpmiddel
Knop invoegen.
Het kan iedere grootte, vorm en
plaats hebben die u maar wenst.

2. Op het tabblad Knopsjablonen, onder het gedeelte
Berichtenvenster, ziet u dat er kant-en-klare
knopsjablonen zijn. Klik op uw knop en selecteer
vervolgens de gewenste optie in de sjablonenlijst: een
berichtenvenster Tekst en symbool of alleen Tekst.

3. Uw knop krijgt automatisch een label en een klein
‘tandwieltje’ in de linkerbovenhoek om aan te geven dat
dit nu een berichtenvenster is.
Zorgen dat het werkt
Wanneer u een berichtenvenster hebt gemaakt, zorg er dan
voor dat de knoppen op uw pagina weten hoe ze met het
berichtenvenster moeten ‘communiceren’. Selecteer alle
knoppen met tekst of symbolen die u naar het berichtenvenster
wilt sturen. Het is het meest efficiënt om meerdere knoppen
in een keer te selecteren (met de gebruikelijke muisacties en
toetsenbordsneltoetsen van Windows).
1. Op het tabblad Knopsjablonen, onder het gedeelte
Schrijven, zijn er twee kant-en-klare knopsjablonen.
Selecteer Knoptekst schrijven. Om te testen of de
knoppen werken, drukt u op F5 (voor Gebruiksmodus)
en klikt u op een knop. Druk op Shift+F5 om terug te
keren naar de Bewerkmodus.
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Een ander bericht naar het berichtenvenster sturen
Het berichtenvenster kan iets anders zeggen of schrijven dan
hetgeen op de knop zichtbaar/geschreven is. U kunt er zelfs
voor kiezen helemaal geen tekst op de knop te hebben.
1. Om de tekst te wijzigen die naar het berichtenvenster
wordt gestuurd: Selecteer de knop waarvan u het bericht
wilt wijzigen. Selecteer het hulpmiddel Type slimme
knop en acties
en selecteer Eigenschappen om
het dialoogvenster voor de actie van de knop Schrijven
te openen. Hier kunt u de andere tekst schrijven die u naar
het berichtenvenster wilt sturen.
2. Om te wijzigen hetgeen wordt gezegd: Selecteer de
knop en gebruik het hulpmiddel Geluid. Hiermee wijzigt
u hetgeen wordt gezegd bij het activeren van de knop.
Om te wijzigen hetgeen door het berichtenvenster
wordt gezegd: Selecteer de knop, ga naar de
eigenschappen van de actie Schrijven en kies de
juiste optie in het gedeelte “Bij het lezen van inhoud”.

22
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De inhoud van het berichtenvenster bewerken... en nog
veel meer.
1. U kunt als volgt knoppen maken die wissen, iets
zeggen, de cursor binnen een bericht verplaatsen enz.:
Maak een nieuwe knop, klik er met de rechtermuisknop
op en selecteer Knopacties. Selecteer het tabblad
Berichtenvenster. Daar staat een lijst met acties die u
kunt ‘toevoegen’ aan de knop; probeer deze krachtige
opties om te zien wat ze doen. Klik op een actie om
een beschrijving te zien van wat hij doet en selecteer
vervolgens Toevoegen.
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05 Spraak, geluid en opname
De geluidsfuncties in Tobii Communicator 4 kunnen worden
gebruikt:

1

2

3

• om spraak te genereren (met kunstmatige spraak, waarbij
de computer hardop ‘leest’)
• om geluidssignalen en ondersteuning te geven
• om uw eigen opgenomen geluiden af te spelen (die u in
uw eigen bibliotheek kunt opslaan).
• om geluiden- en muziekbibliotheken, geluidseffecten enz.
af te spelen.
Controleer eerst of het geluid op uw computer werkt; controleer
de geluidsinstellingen van Windows en of uw luidsprekers aan
staan.
Geluidsinstellingen:
Selecteer Instellingen / Geluidsinstellingen om het
volgende dialoogvenster te openen.

1. Kunstmatige spraak/stemmen
Selecteer in de Geluidsinstellingen de stem die u wilt
gebruiken voor kunstmatige spraak.
2. Hoorbare meldingen
Voor gebruikers met een visuele handicap of die voordeel
kunnen hebben van een geluidssignaal dat de inhoud van een
knop meldt, kan deze functie zeer nuttig zijn. Voor personen
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die scannen gebruiken, kan Tobii Communicator 4 de naam
van de scangroep voorlezen tijdens het scannen. Kijk op het
tabblad Hoorbare melding onder Geluidsinstellingen voor de
vele beschikbare instellingen.

Knopgeluiden
U kunt als volgt het geluid dat een knop maakt bij het indrukken
wijzigen en de details opgeven van hoorbare meldingen die een
knop weergeeft:

3. Lezen terwijl u typt
U kunt instellen of iedere letter, woord of zin hardop wordt
voorgelezen wanneer in een berichtenvenster wordt getypt.
Dit kan erg nuttig zijn voor personen die extra ondersteuning
nodig hebben bij het schrijven.

1. Selecteer het hulpmiddel Knopgeluid
de gewenste optie in.

4. Afspeelapparaten

3. Als u wilt dat de knop iets anders zegt dan wat op de
knop geschreven staat:

U kunt verscheidene typen geluiden uit Communicator
toewijzen aan verschillende afspeelapparaten, zoals een
koptelefoon of luidspreker. Dit kan erg nuttig zijn wanneer een
gebruiker geluiden privé wilt houden, zoals Hoorbare melding
en oproepen van een mobiele telefoon.

en schakel

2. Standaard 'zegt' Tobii Communicator 4 exact wat op de
knop geschreven staat, zolang de optie ‘Kunstmatige
spraak’ is geselecteerd.

• Met Kunstmatige spraak: Selecteer de optie ‘Deze tekst
uitspreken’. Dit kan ook met het hulpmiddel Geluid.
• Met Opgenomen geluiden: Zie hieronder
Geluiden opnemen
Veel laptops hebben een ingebouwde microfoon, maar de
kwaliteit van de opnames van een externe microfoon is vaak
beter.
25
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1. Klik in de Gebruiksmodus met de rechtermuisknop op
de knop die u wilt wijzigen en selecteer Knop bewerken..
om de Wizard Knop bewerken te starten.
2. Selecteer Volgende tot Geluid
weergegeven.
3. Selecteer Opgenomen geluid. (zie 4)
4. Selecteer Geluid opnemen. (zie 5)

bij

klik wordt

5. Neem het geluid op en sla het op.
Denk eraan om de geluiden zorgvuldig te benoemen; als
u de Wizard Knop bewerken gebruikt om het geluid
op te nemen, zal de wizard het bestand automatisch
de juiste naam geven. Tobii Communicator 4 zoekt
automatisch naar een naam van een opgenomen geluid
die overeenkomt met de tekst van een knop, dus noem
een geluid bijvoorbeeld liever 'Fluiten' dan 'Geluid 1'. De
geluiden worden allemaal toegevoegd aan de map Mijn
opgenomen geluiden van de gebruiker, die op dezelfde
wijze als Windows-mappen kan worden gekopieerd en
beheerd.

4

Geluidenbibliotheken

5
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Tobii Communicator 4 kan meerdere geluidenbibliotheken
ondersteunen;
u
kunt
bijvoorbeeld
een
collectie
geluidsbestanden van het internet hebben en uw eigen
opgenomen geluiden. U kunt Tobii Communicator 4 als volgt
laten weten waar deze geluidenbibliotheken staan:

05
Selecteer Hulpmiddelen / Geluidenbibliotheken en
Nieuw. Blader vervolgens naar de locatie van uw nieuwe
geluidenbibliotheek. U kunt de bibliotheek een beschrijvende
of nuttige naam geven voor toekomstig gebruik, bijvoorbeeld
‘Mijn audioboeken’.

tenminste verschillende stemmen op de computer hebt
geïnstalleerd) of elk geluid kan stoppen dat wordt afgespeeld.
1. Selecteer het hulpmiddel Type slimme knop en acties
, selecteer Toevoegen en selecteer het tabblad
Geluid. Hier kunt u verschillende opties kiezen en door ze
aan uw knop toe te voegen.

Slimme knoppen
U kunt knoppen maken waarmee de gebruiker het volume
kan instellen, de stem kan wijzigen (bijvoorbeeld in bepaalde
situaties naar een fluisterende stem overschakelen, als u
27
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06 Navigatie en koppelen van pagina's
Als een paginaset meer dan één pagina heeft en de gebruiker
moet van de ene pagina naar een andere gaan, hebt u een
aantal knoppen nodig die deze koppelingen kunnen maken.
Bijvoorbeeld een knop genaamd ‘Voedsel’ kan koppelen naar
een pagina met alle favoriete gerechten van de gebruiker.
Een koppelingsknop maken
1. Maak eerst alle pagina's waar u naartoe/vandaan wilt
koppelen voordat u koppelingen aan knoppen toevoegt. Dit
doet u in de Bewerkmodus (Shift+F5). Nieuwe pagina's
kunnen worden toegevoegd door met de rechtermuisknop
op de pagina te klikken in de Paginalijst links van het
bewerkvenster en Nieuwe pagina te selecteren.

2. Selecteer de knop waaraan u een koppeling wilt
toevoegen en selecteer het hulpmiddel Koppelingen
toevoegen
of klik met de rechtermuisknop op de
knop en selecteer Knopacties, het tabblad Diversen en
vervolgens Ga naar. Dit opent een nieuw venster waar u
de koppeling kunt maken.
3. Wanneer u Ga naar pagina selecteert, wordt
een venster geopend dat alle pagina's in deze
paginaset
weergeeft
waaruit
u
kunt
kiezen.
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Koppelingsknoppen kunnen ieder gewenst uiterlijk hebben,
maar het kan nuttig zijn om ze een afbeelding of kleur te
geven die de inhoud van de volgende pagina aangeeft. U
kunt dit ook met kleurcodes doen, bijvoorbeeld een blauwe
koppelingsknop kan koppelen naar een pagina met een blauwe
achtergrond enz.

4. Denk eraan dat er ook Knopsjablonen voor een aantal
gebruikelijke koppelingen zijn; kijk in de lijst links van het
bewerkvenster.
Uitgangspunten voor koppelingen
Een logische plaatsing van alle koppelingsknoppen op
iedere pagina zorgt ervoor dat de gebruikers weten waar ze
navigatieknoppen kunnen verwachten. U kunt ze op een moeilijk
bereikbare plek plaatsen als de kans groot is dat gebruikers
ze per ongeluk zouden selecteren, of op makkelijk te bereiken
plekken als gebruikers vaak willen navigeren.
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Koppelen naar andere paginasets
U kunt naar een andere paginaset koppelen in plaats van
gewoon naar een andere pagina in dezelfde paginaset.
Een gebruiker kan bijvoorbeeld een ‘startpagina’ hebben
met koppelingen naar een communicatiepaginaset, een
spelletjespagina, een afstandsbediening enz.

06
Klik met de rechtermuisknop op de pagina in de Paginalijst
links van het bewerkvenster, selecteer Pagina-acties en
vervolgens Acties pagina openen of Acties pagina sluiten

1. Klik zoals bij elke koppeling op de knop waaraan u een link
wilt toevoegen en selecteer het hulpmiddel Koppelingen
toevoegen.
2. Selecteer Ga naar paginaset en blader naar de
paginaset die u wilt koppelen. Selecteer een van de kanten-klare paginasets of uw eigen paginasets – gewoonlijk
te vinden in de map Mijn paginasets.
Acties bij het openen of sluiten van een pagina
U wilt misschien dat er iets gebeurt telkens als een pagina wordt
geopend of gesloten. U wilt bijvoorbeeld dat alle geluiden die
worden afgespeeld stoppen elke keer dat een gebruiker de
huidige pagina verlaat.
30

3. In dit voorbeeld selecteert u achtereenvolgens Acties
pagina sluiten, het tabblad Geluid, Afspelen stoppen
en Toevoegen.
4. Elke keer dat deze pagina wordt gesloten (d.w.z. wanneer
de pagina via een koppelingsknop wordt verlaten) zullen
alle geluiden stoppen.

06
Acties bij het openen of sluiten van een paginaset
Op dezelfde wijze als hierboven wilt u misschien dat er een actie
plaatsvindt bij het openen of sluiten van een nieuwe paginaset.
U wilt bijvoorbeeld alle verwijderde berichten wissen elke keer
dat een gebruiker een sms-paginaset sluit.
1. Selecteer Bestand, Acties paginaset en vervolgens
Acties pagina openen of Acties pagina sluiten.
2. In dit voorbeeld selecteert u achtereenvolgens Acties
pagina sluiten, het tabblad Mobiel, Verwijderde
berichten wissen en Toevoegen.
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07 Knopacties,
knopsjablonen

slimme

knoppen

en

rechterkant weergegeven. Selecteer Toevoegen. Er
wordt een venster geopend waarin u kunt bepalen hoeveel
het volume moet toenemen of afnemen.

Wanneer u de verschillende soorten knoppen kent en weet
hoe u ze moet bewerken of maken, kunt u de kracht van Tobii
Communicator 4 optimaal benutten! Wanneer u een nieuwe
knop hebt gemaakt, wordt hier uitgelegd hoe u de knop dingen
kunt laten DOEN.
Knopacties
Wanneer u een knop iets wilt laten doen, bijvoorbeeld een
bericht schrijven of voorlezen, naar een andere pagina gaan,
een ander programma starten – of nog veel meer – wordt dit
meestal gedaan door een actie aan de knop toe te voegen.
1. Klik met de rechtermuisknop op uw knop en selecteer
Knopacties om een venster te openen met alle
beschikbare knopacties. Neem de tijd om de verschillende
tabbladen en een aantal acties die een knop kan uitvoeren
te bekijken!
2. Een knop kan bijvoorbeeld het volume van de computer
lager zetten. Selecteer het tabblad Muziekspeler
en klik op Volume. Uitleg over de actie wordt aan de
32

3. U kunt meerdere acties toevoegen aan één knop en
de volgorde waarin ze worden uitgevoerd bepalen met
de omhoog- en omlaag-pijltjes rechts van het venster
Toegevoegde acties.

07
Slimme knoppen
Slimme knoppen zijn knoppen met extra mogelijkheden die
voor u zijn voorgeprogrammeerd. Bij het maken van een Electrospel kunt u bijvoorbeeld een knop maken die reeds weet hoe
te controleren of twee overeenkomende knoppen achter elkaar
waren geselecteerd.
Dit wordt gedaan door het gebruik van voorgedefinieerde
slimme knoppen, waarvan er één de knop ‘Item Electro’ is.
1. Klik met de rechtermuisknop op een knop en selecteer
Type slimme knop of selecteer uw knop, kies het
hulpmiddel Type slimme knop en acties,
selecteer vervolgens Wijzigen.

en

2. Selecteer het tabblad Spelletjes en vervolgens Item
Electro. Uw knop is nu een slimme knop; hij bevat veel
informatie, maar is zeer eenvoudig te maken!
3. Neem de tijd om de verschillende tabbladen en een aantal
slimme knoppen die u kunt maken te bekijken!

Knopsjablonen
Een aantal vaak gebruikte Knopacties en Slimme
knoppen zijn voor u voorgedefinieerd en zijn
beschikbaar in de lijst Knopsjablonen in de Bewerkmodus
(Shift + F5).
1. Als u een knopsjabloon wilt gebruiken, selecteert u uw
knop. Zorg ervoor dat het hulpmiddel Selecteren
ingeschakeld voordat u op uw knop klikt.

is
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2. Selecteer in de lijst Knopsjablonen het sjabloon dat
u wilt toepassen (bijvoorbeeld Knoptekst schrijven om
tekst naar een berichtenvenster te versturen). Veel van
deze sjablonen voegen een label aan uw knop toe om de
gemaakte keuze aan te geven.

3. Om beschikbare eigenschappen aan te passen
(bijvoorbeeld of de tekst op de knop dan wel een
ander bericht naar het berichtenvenster moet worden
verstuurd), dubbelklikt u op uw knop, klikt u op de actie
die u hebt toegepast en selecteert u Eigenschappen.
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Als er instelbare eigenschappen zijn, zal een ander venster
met meer opties worden geopend.

08
08 Een back-up maken, importeren en
exporteren van pagina's
Een back-up maken van uw paginasets en gegevens
Het is van het grootste belang om van alle persoonlijke
paginasets en gebruikersgegevens (contacten, zinnen,
instellingen enz.) een back-up te maken.
Denk eraan dit iedere keer te doen wanneer u aanpassingen
hebt gemaakt aan de paginasets van een gebruiker. Zo
bespaart u tijd en blijven de persoonlijke pagina's van de
gebruiker bewaard, mocht het later nodig zijn ze opnieuw te
installeren!
1. Om een back-up te maken, selecteert u de menu-opdracht
Bestand en vervolgens Instellingen en gegevens
importeren/exporteren. Er wordt een wizard geopend
om u te helpen.

2. Selecteer Geselecteerde instellingen en gegevens
exporteren, Volgende en Standaard export. Een
standaardexport is normaal voldoende en verzamelt alle
paginasets, instellingen, opgenomen geluiden, zinnen,
contacten, woordenboeken en grammatica-instellingen
van de gebruiker.
3. Geef vervolgens het archief een naam, gewoonlijk de
naam van de gebruiker.
4. De keuze van de opslaglocatie van deze back-up is
35
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belangrijk. We raden aan hem op een andere computer,
een extern USB-geheugenapparaat of een cd op te
slaan. Zo is de back-up veilig en klaar om te importeren
wanneer u hem nodig hebt.
Uw paginasets en gegevens exporteren
Volg stappen 1 tot en met 4 hierboven om de pagina's en
instellingen van de gebruiker te exporteren voor gebruik op
een andere computer of een ander communicatieapparaat.
Uw paginasets en gegevens importeren
1. Selecteer de menu-opdracht Bestand en vervolgens
Instellingen en gegevens importeren/exporteren. Er wordt
een wizard geopend om u te helpen.
2. Selecteer Geselecteerde instellingen en gegevens
importeren en blader naar de locatie van de bestanden
die u wilt importeren. Deze kunnen op de cd of het
geheugenapparaat staan die/dat u hebt gebruikt om ze
op te slaan of over te zetten. Selecteer Volledige import.
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3. U kunt nu bepalen op welke gebruiker deze paginasets
en instellingen moeten worden toegepast: een bestaande
of een nieuwe gebruiker.
4. Indien nodig kunt u de gebruiker later wijzigen door
Instellingen, Gebruikers en vervolgens Gebruiker
wijzigen te selecteren in de menu's (druk op F10 als
deze niet zichtbaar zijn).

08
Bestanden importeren die met andere software zijn
gemaakt

2. Blader naar de locatie van de SD Pro-bestanden op uw
computer en selecteer Volgende om voort te gaan met
de wizard.

U kunt pagina’s importeren en gebruiken die u met andere
software, zoals SD Pro of Boardmaker, hebt gemaakt.
Bijvoorbeeld voor SD Pro:

3. Elke individuele pagina wordt als miniatuurafbeelding
weergegeven in de map Mijn paginasets van de
gebruiker. Selecteer de voorste/startpagina en gebruik
de pagina's zoals u gewend bent.

1. Selecteer Bestand en SD Pro-bestanden importeren. Er
wordt een wizard geopend om u te helpen.
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09 Uw eigen startpagina maken
Een startpagina is de ‘hoofdpagina’ voor een gebruiker,
vergelijkbaar met het bureaublad op uw eigen computer. De
startpagina kan gewoon een van de geselecteerde paginasets
van de gebruiker zijn (wellicht hun meest gebruikte pagina) of
het kan een ‘hoofdpagina’ zijn met koppelingen naar alle
paginasets waartoe de gebruiker toegang wil hebben. Een
aantal kant-en-klare startpagina's zijn meegeleverd en kunnen
persoonlijk worden gemaakt of u kunt uw eigen startpagina
ontwerpen.

1

Een bestaande pagina gebruiken of aanpassen
1. Selecteer Wizard Instellingen op de Welkompagina.
Klik op Stap 1 en kies welke paginasets de gebruiker
nodig heeft.
2. Klik op Stap 2. Selecteer een startpagina door op de
afbeelding van de pagina te klikken. Selecteer vervolgens
Stap 5 en Naar startpagina.

2

3. De startpagina wordt geopend in de Gebruiksmodus. U
kunt deze pagina gebruiken zoals ze is of als basismodel
voor uw eigen startpagina.
38
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4. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de startpagina,
drukt u op Shift+F5 om naar de Bewerkmodus te gaan.
U kunt de grootte van knoppen wijzigen of knoppen
verplaatsen, de achtergrondkleur van de pagina wijzigen
en knoppen verwijderen of toevoegen. Let op dat u geen
knop verwijdert die u wilt behouden!
5. In het onderstaande voorbeeld zijn knoppen verwijderd
om de pagina eenvoudiger te maken. De schuifknoppen
zijn ook groter gemaakt. Klik op een knop en versleep hem
om hem te verplaatsen of de grootte te wijzigen.
6. Sla uw aangepaste startpagina op in de map Mijn
paginasets van de gebruiker. Uw startpagina kan nu
worden gekozen in de ‘Wizard Instellingen’.
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Uw eigen startpagina ontwerpen en maken
1. Zorg ervoor dat u de paginasets hebt geselecteerd
die de gebruiker nodig heeft. Dit doet u door op de
Welkompagina de optie Wizard Instellingen te
selecteren en het tabblad 1: Paginasets weergeven
en selecteren. Schakel de selectievakjes naast de
gewenste pagina's in.
2. Selecteer op de Welkompagina de optie Nieuwe
paginaset maken. Hiermee opent u het dialoogvenster
Nieuwe paginaset. Onder Maken... selecteert u Lege
paginaset > Vrije pagina voor scherm. Er wordt een
lege pagina geopend.
3. Ervan uitgaand dat de gebruiker vier verschillende
paginasets wil gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld de
achtergrondafbeelding persoonlijk maken, een label
maken voor de nieuwe startpagina van de gebruiker en
knoppen toevoegen waarmee de gebruiker naar de vier
paginasets kan gaan.
4. Klik met de rechtermuisknop op de pagina in de
Paginalijst en selecteer Pagina-eigenschappen
en vervolgens het tabblad Achtergrond. Hier kunt u
bijvoorbeeld de kleur wijzigen of naar een persoonlijke
foto bladeren.
40

5. Om een ‘statisch’ label (een label dat niet door de gebruiker
gekozen kan worden) toe te voegen, bijvoorbeeld ‘Sams
startpagina’, klikt u op het pictogram Statische tekst

09
invoegen

en tekent u een knop op uw pagina. Klik

op het pictogram Tekst invoegen
om op de knop te
schrijven. U kunt het lettertype, de kleur, de tekstgrootte
enz. bewerken. Teken ten slotte de knoppen die u
nodig hebt voor de vier paginasets met het hulpmiddel
Knop invoegen
dupliceren
kopieert).

en klik op Geselecteerde item paginaset. Klik op
OK en vervolgens op Opslaan. De knoppen hebben
nu labels, die u informatie geven over het knoptype.
In de Gebruiksmodus (druk op F5) zullen deze knoppen
automatisch koppelen naar de geselecteerde paginasets
van de gebruiker.

en de pictogrammen Objecten
(waarmee u de eerst gemaakte knop

6. Markeer alle vier de knoppen en klik op het pictogram

7. Maak van de nieuwe paginaset de Startpagina voor
uw gebruiker: Selecteer Wizard Instellingen >
Startpagina op de Welkompagina in Communicator.
Klik op Bladeren en zoek uw nieuwe bestand. Wanneer de
gebruiker Start selecteert in om het even welke paginaset,
zal de nieuwe startpagina worden geopend.

Type slimme knop en acties,
. Selecteer
Wijzigen en vervolgens het tabblad Startpagina
41
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10 E-mail en Tobii Communicator 4
configureren
Tobii Communicator 4 werkt met de meeste e-maildiensten,
waaronder diverse gratis providers op het internet. Elke provider
moet u zijn unieke instellingen doorgeven. Neem dus contact
met hen op of zoek naar instructies in uw eigen e-mailsoftware.
Gmail is een veel gebruikte, gratis e-mailprovider op het
internet en de volgende instructies laten zien hoe u Tobii
Communicator 4 configureert om e-mails te ontvangen en te
verzenden via Gmail.
1. Maak een Gmail-account aan op www.google.com door
de standaardinstructies op het scherm te volgen.

2. Om POP in uw Gmail-account in te schakelen wanneer u
een account hebt en aangemeld bent:
• Selecteer de koppeling Instellingen.
• Selecteer het tabblad Doorsturen en POP/IMAP.
• Schakel het keuzerondje naast POP inschakelen
voor alle berichten in.
• Klik op Wijzigingen opslaan.
• Meld u af bij uw e-mailaccount.
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3. Tobii Communicator 4 starten
4. Selecteer Instellingen in de menu's van Tobii
Communicator 4 en vervolgens E-mailinstellingen.
5. Vul de tabbladen Account, Ontvangst, Levering en
Geavanceerd aan met uw eigen naam, Gmail-adres
en wachtwoord zoals aangegeven in de afbeeldingen
hieronder.
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Voer uw eigen naam, Gmail-adres en wachtwoord in. Bepaal
hoe vaak oude berichten van de server moeten worden
verwijderd.

44
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Wanneer u e-mailberichten in het Japans wilt verzenden, moet
u ervoor zorgen dat “Shift-Jis-codering gebruiken bij verzenden
e-mails” is geselecteerd onder Codering.

10
Opmerking:
Veel providers bieden informatie over het configureren van
e-mail voor Outlook Express. Deze instructies zijn vergelijkbaar
met deze die u nodig hebt voor Tobii Communicator 4 en het
zoeken naar advies voor het configureren van uw e-mail voor
Outlook Express levert meestal de noodzakelijke informatie op.
Bovendien geven ze meestal informatie over de benodigde
POP3- en SMTP-gegevens, ongeacht de provider die
u gebruikt. Voer deze in op de instellingenpagina voor
e-mailconfiguratie van Tobii Communicator 4.

Configureer de instellingen exact zoals aangegeven in de
afbeelding.
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11 Instellingen Gaze Interaction
2

Instellingen van Tobii Gaze Interaction in Communicator
Als u Tobii Communicator gebruikt op een apparaat met een
Tobii oogbesturingsmodule, is een extra knop zichtbaar op de
pagina Instellingen, het tabblad Invoer, Instellingen Gaze
Interaction (zie 1). Hier kunt u de basisinstellingen voor
een gebruikersprofiel, zoals Dwell-tijd - de tijd vereist om te
selecteren; Kliktype - schakelaar, dwell of knipperen enzovoort,
instellen (zie 2).

Slimme knoppen en acties voor Gaze Interaction
Het kan soms nuttig zijn om knoppen voor Gaze Interaction
te maken op een eigen pagina. Net zoals u knoppen met
afbeeldingen of acties voor spraak kunt maken, kunt u ook
knoppen maken die nuttige functies voor Gaze Interaction
bevatten. U kunt bijvoorbeeld een knop maken die een
kalibratie start of een knop waarmee de gebruiker het venster
Besturingsstatus kan weergeven.

1

Meer instellingen voor Tobii Gaze Interaction
Aanvullende instellingen voor Gaze Interaction vindt u in Tobii
Communicator via het Windows-menu in Instellingen >
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Invoermethode > Tobii Gaze Interaction > Instellingen
Gaze Interaction (zie 3) of via het pictogram Instellingen Tobii
Gaze Interaction op het bureaublad (zie 4).

4

3

Instellingen aanpassen
Alle hieronder vermelde instellingen voor Gaze Interaction
zijn voor de gebruiker toegankelijk binnen Communicator
in Instellingen Gaze Interaction, zowel via het pictogram
Instellingen op de welkomstpagina van Communicator
als via de Windows-menutabbladen van Communicator.
Deze instellingen kunnen ook worden aangepast in de
bureaubladtoepassing Instellingen Tobii Gaze Interaction
met behulp van de beschikbare snelkoppeling. Sommige
instellingen, zoals Een nieuw gebruikersprofiel maken,
kunnen alleen worden aangepast via de Windowsbureaubladtoepassing Instellingen Tobii Gaze Interaction.
Er zijn drie activeringsmethoden voor Gaze Interaction: dwell,
knipperen of schakelaar. (Zie 5)
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a. Bij Dwell kijkt de gebruiker gedurende een bepaalde
tijd naar een knop om die knop te selecteren. In
de dwell-instelling kunt u deze dwell-tijd kiezen..
5

11
c. Bij Knipperen moet de gebruiker naar de gewenste knop
kijken en met de ogen knipperen om de keuze van die
knop te bevestigen. In de knipperinstelling kunt u de
minimale en maximale sluitduur van de ogen kiezen om als
knipperen in aanmerking te komen.
Feedback

Tip: Nieuwe gebruikers beginnen gewoonlijk met 1000
msec. (=1 seconde) of iets meer. Na enige praktische
ervaring met de dwell-methode (en afhankelijk van de
gebruikssituatie) geven de meeste gebruikers de voorkeur
aan een lagere dwell-tijdinstelling, zodat ze sneller toegang
krijgen tot vertrouwde inhoud.
b. Bij Schakelaar kijkt de gebruiker naar een knop om deze
te kiezen en drukt hij of zij vervolgens op een externe
schakelaar om de keuze van die knop te bevestigen. In
de schakelaarinstelling kunt u de parameters van de
druksnelheid van de schakelaar kiezen.
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De feedbackinstellingen passen de stip aan die de gebruiker
bij het maken van keuzen te zien krijgt. In dit menu kan de kleur,
de grootte en het type van de feedback-stip worden gekozen.
De beschikbare feedback-typen worden weergegeven naast
de overeenkomstige toegangsmethoden voor Gaze Interaction:
schakelaar, knipperen, dwell.
Deze instellingen vindt u in Instellingen Tobii Gaze Interaction
en zijn via Gaze Interaction toegankelijk in Tobii
Communicator. (Zie 6)

11
6

venster (zie 7) en OK of Toepassen selecteren voordat het
‘actief’ wordt en als beschikbaar profiel wordt weergegeven in
de instellingen voor Tobii Gaze Interaction. Zorg er altijd voor
dat het juiste profiel is geselecteerd voordat u instellingen voor
dat profiel aanpast.
7

Opmerking: Gebruikers die voor het eerst met Gaze Interaction
werken, vinden het vaak gemakkelijker om met een klein aantal
grote knoppen of met een vertrouwde paginasetopmaak te
beginnen. Wij raden ook aan regelmatig een pauze in te lassen
tijdens een eerste kennismaking met Gaze Interaction.
Een nieuw gebruikersprofiel maken
Selecteer het pictogram Instellingen Tobii Gaze Interaction op
het Windows-bureaublad en vervolgens Gebruikersprofielen.
Maak een nieuw profiel, bijvoorbeeld ‘Sara met bril’. U moet het
nieuwe profiel selecteren in de vervolgkeuzelijst boven aan dit

Een ‘Gebruikersprofiel voor Gaze Interaction’ is niet
hetzelfde als een ‘Tobii Communicator-gebruiker’. Diverse
gebruikersprofielen voor één Tobii Communicator-gebruiker
kunnen nuttig zijn om aan de wijzigende behoeften voor Gaze
Interaction van de gebruiker te voldoen, bijvoorbeeld wanneer
hij/zij een bril draagt.

49

Basisfuncties
Als een apparaat door verschillende personen wordt gebruikt,
bijvoorbeeld in een school of ziekenhuis, moet elke persoon
bovendien een aangepaste Tobii Communicator-gebruiker
(met persoonlijke paginasets) en een of meer aangepaste
gebruikersprofielen voor Gaze Interaction (met kalibratie, dwelltijd enz.) hebben.
Wanneer een nieuwe Tobii Communicator-gebruiker wordt
gemaakt, wordt automatisch een profiel voor Gaze Interaction
voor die gebruiker gemaakt in de lijst met profielen in Instellingen
Gaze Interaction.
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11

12
12 Mobiele telefonie/Bluetooth®

6. U moet zowel op uw mobiele telefoon als in het popupvenster in Communicator de koppelingscode
controleren en accepteren door op beide plekken OK te
selecteren.

Mobiele telefonie via Bluetooth® op I-Series
Een mobiele telefoon aansluiten
1. Zorg ervoor dat Bluetooth® en zichtbaarheid zijn
ingeschakeld op de mobiele telefoon.
2. Selecteer in het Windows-menu
Instellingen mobiele telefoon

Instellingen

>

3. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld
op
het
tabblad
Algemeen,
zie
1.
Als dit niet het geval is, selecteert u de knop
Besturingscentrum openen..., zie 2 om de instellingen
aan te passen in het Besturingscentrum voor I-Series.
Voor meer informatie over het Besturingscentrum voor
I-Series zie de gebruikershandleiding van de I-Series.

7. Op uw mobiele telefoon moet u het verzoek van de
I-Series accepteren om verbinding te kunnen maken met
uw berichten.
8. Controleer of de geselecteerde mobiele telefoon
wordt weergegeven op het tabblad Algemeen onder
Verbindingsstatus, zie 7.
9. Selecteer de knop OK om het proces te voltooien.

3

4. Selecteer de knop Verbinden met mobiele telefoon...,
zie 3.
5. Selecteer in de lijst de mobiele telefoon waarmee
u verbinding wilt maken, zie 4, en druk op de knop
Verbinden, zie 5.
Als de telefoon niet in de lijst staat, controleert u stap 1
in deze lijst en selecteert u de knop Zoeken, zie 6, om de
mobiele telefoon opnieuw te zoeken.

1

2
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Opnieuw verbinding maken met een mobiele telefoon
1. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld op de
mobiele telefoon.
4

2. Selecteer in het Windows-menu
Instellingen mobiele telefoon

3. Selecteer de knop Opnieuw verbinding maken, zie 1.

5

6

7
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Instellingen

1

>

12
Mobiele telefonie op de C-Series

Een mobiele telefoon loskoppelen
1. Selecteer in het Windows-menu
Instellingen mobiele telefoon

Instellingen

>

2. Selecteer de knop Telefoon vergeten op het tabblad
Algemeen, zie 1

Verbinding maken met behulp van een SIM-kaart (of
andere communicatiepoort)
1. Controleer of er een SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.
Als dit niet het geval is
• Plaats een SIM-kaart, zie de gebruikershandleiding van de
C-Series voor meer informatie over het plaatsen van een
SIM-kaart.

1

2. Selecteer in het Windows-menu
Instellingen mobiele telefoon

Instellingen

>

3. Selecteer de knop Automatisch selecteren..., zie 1.
4. Controleer of de geselecteerde mobiele telefoon
wordt weergegeven op het tabblad Algemeen onder
Verbindingsstatus, zie 2.
5. Selecteer de knop OK om het proces te voltooien of
Annuleren om het af te breken.

53

Basisfuncties

12

Algemene instellingen voor mobiele telefonie/Bluetooth®

Opslag op mobiele telefoon op de C-Series

Gespreksinstellingen

De mobiele telefoon moet over vrije opslagcapaciteit beschikken
om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat er regelmatig oude berichten worden verwijderd.

Om de gespreksinstellingen aan te passen, selecteert u in het
Windows-menu Instellingen > Instellingen mobiele telefoon
en gaat u naar het tabblad Gesprekken.
Berichtinstellingen
Om de berichtinstellingen aan te passen, selecteert u in het
Windows-menu Instellingen > Instellingen mobiele telefoon
en gaat u naar het tabblad Berichten.
Communicatie registreren
Om registratie van alle communicatie met de mobiele telefoon
te starten, selecteert u
in het Windows-menu Instellingen > Instellingen mobiele
telefoon en gaat u naar het tabblad Ondersteuning.
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Om de betreffende intervallen in te stellen, selecteert u in het
Windows-menu Instellingen > Instellingen mobiele telefoon
en gaat u naar het tabblad Opslag.

13
13 IR-afstandsbedieningen

Een knop uitschakelen voor afstandsbedieningen

In elke paginaset voor een afstandsbediening kan de gebruiker

1. Selecteer Kant-en-klare paginasets bekijken > tabblad
Diversen

de Help-pagina openen door selectie van de knop
(Help). Op de Help-pagina worden de verschillende kleuren
van de knoppen uitgelegd.

2. Selecteer de afstandsbediening die u wilt instellen
3. Selecteer een knop
4. Selecteer Nee om een IR-opdracht niet toe te voegen

IR-opdracht opnemen voor afstandsbedieningen

5. Selecteer Ja om de knop uit te schakelen

1. Selecteer Kant-en-klare paginasets bekijken > tabblad
Diversen

6. Volg de instructies op het scherm

2. Selecteer de afstandsbediening waaraan u opdrachten
wilt toevoegen

Wanneer dit gedaan is, krijgt de knop de kleur van een
uitgeschakelde knop. Zie de Help-pagina voor meer informatie.

3. Selecteer een knop
4. Selecteer Ja om de IR-opdracht toe te voegen
5. Volg de instructies op het scherm
Wanneer dit gedaan is, krijgt de knop de kleur van een knop
met een opdracht. Zie de Help-pagina voor meer informatie.

Om een uitgeschakelde knop te activeren in een paginaset
voor een afstandsbediening, zie IR-opdrachten voor een IRafstandsbediening bewerken, verwijderen en toevoegen
Een afstandsbediening gebruiken
1. Selecteer Kant-en-klare paginasets bekijken > tabblad
Diversen
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2. Selecteer de afstandsbediening
3. Controleer of de IR-poort op het apparaat naar het te
besturen apparaat is gericht
4. Selecteer een knop
Voor visuele feedback beschikt een geselecteerde knop over
een knipperende indicator wanneer de knop is geselecteerd,
als de markeringsfunctie is geactiveerd.

IR-afstandsbedieningen
toevoegen

bewerken,

verwijderen

Selecteer in het Windows-menu: Extra
afstandsbedieningen

>

Mijn

en

IR-

1

Twee opdrachten combineren
1. Selecteer

de

knop

(Twee

IR-opdrachten

combineren) de knop wordt
2. Selecteer de eerste IR-knop

Een bestaande IR-afstandsbediening bewerken:

3. Selecteer de tweede IR-knop
Na de tweede selectie worden beide IR-opdrachten samen
verzonden.

1. Selecteer een van de bestaande IR-afstandsbedieningen,
zie 1.
2. Selecteer de knop

(Bewerken).

3. Wijzig de naam
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4. Selecteer OK om op te slaan of Annuleren om af te
breken.

13
Een bestaande IR-afstandsbediening verwijderen:
1. Selecteer een van de bestaande IR-afstandsbedieningen,
zie 1.
2. Selecteer de knop

1

2

(Verwijderen)

3. Selecteer Ja om te verwijderen of Nee om af te breken.
Een nieuwe IR-afstandsbediening toevoegen:
Zie: IR-opdracht opnemen voor afstandsbedieningen; of

Een bestaande IR-opdracht bewerken:

1. Selecteer de knop
afstandsbediening toevoegen).

1. Selecteer een van de bestaande IR-afstandsbedieningen,
zie 1.

(IR-

2. Geef de afstandsbediening een naam

2. Selecteer een van de bestaande IR-opdrachtnamen, zie 2.

3. Selecteer OK om op te slaan en Annuleren om af te
breken.

3. Selecteer de knop

IR-opdrachten
voor
een
IR-afstandsbediening
bewerken, verwijderen en toevoegen
Selecteer in het Windows-menu: Extra
afstandsbedieningen

>

Mijn

IR-

knop (Bewerken), zie 2.

4. Breng wijzigingen aan in: Naam, Herhalingen, Het signaal
testen en Een signaal opnemen, selecteer de knop
(Opnemen) en volg de instructies op het scherm..
Voor sommige IR-opdrachten moet de herhaling worden
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ingesteld op een hogere waarde (standaard 3) zodat de
ontvanger de beoogde opdracht kan uitvoeren.
5. Selecteer OK om op te slaan of Annuleren om af te
breken.
Een bestaande IR-opdracht verwijderen:
1. Selecteer een van de bestaande IR-afstandsbedieningen,
zie 1.
2. Selecteer een van de bestaande IR-opdrachtnamen, zie 2.
3. Selecteer de knop

(Verwijderen), zie 2.

3. Stel de naam van de IR-opdracht in. Selecteer OK om op
te slaan en Annuleren om af te breken.
4. Stel de herhalingswaarde in, standaard 3.
Voor sommige IR-opdrachten moet de herhaling worden
ingesteld op een hogere waarde (standaard 3) zodat de
ontvanger de beoogde opdracht kan uitvoeren.
5. Selecteer de knop
(Opnemen) om een signaal op
te nemen en volg de instructies op het scherm.
6. Selecteer OK om op te slaan of Annuleren om af te
breken.

4. Selecteer Ja om te verwijderen of Nee om af te breken.
Afstandsbedieningen exporteren/importeren
Een nieuwe IR-opdracht toevoegen:
Zie: IR-opdracht opnemen voor afstandsbedieningen; of
1. Selecteer een van de bestaande IRafstandsbedieningen, zie 1.
2. Selecteer de knop
(IRafstandsbediening toevoegen), zie 2.
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1. Selecteer in het Windows-menu: Extra > Mijn IRafstandsbedieningen
2. Selecteer Meer opties weergeven
3. Selecteer de knop Exporteren/Importeren

Tot slot
Dit boekje bevat beperkte instructies en informatie. Raadpleeg
de Gebruikershandleiding in het documentatiepakket of in
de software voor meer informatie.
De in dit boekje beschreven informatie en functies verwijzen
naar Tobii Communicator 4 Premium.
Maak een back-up van uw persoonlijke paginasets en gegevens
door Bestand en vervolgens Instellingen en gegevens
exporteren te selecteren. Het is ook belangrijk regelmatig
te controleren op software-updates. Dit kunt u doen via het
tabblad Help. Selecteer Controleren op updates. Hiervoor
is een snelle en betrouwbare internetverbinding vereist.
Neem contact op met uw lokale leverancier of onze
ondersteuningsafdeling voor software-updates als u geen
internetverbinding hebt.
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