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Este manual contém informações limitadas. Para maiores
detalhes, consulte o Manual do Usuário Tobii Communicator.
A função Ajuda, que contém um recurso de busca, está disponível
no software. Selecione Ajuda > Manual do Usuário Tobii
Communicator ou a Ajuda do Tobii Communicator.
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Bem-vindo ao Tobii Communicator 4
O Tobii Communicator 4 possibilita aos portadores de deficiências físicas ou de comunicação o uso de
um computador ou dispositivo de comunicação. Pode produzir fala, permitindo ao usuário escrever em
texto ou em símbolos, enviar mensagens ou e-mails e controlar outros programas do computador. Também torna fácil a criação de jogos, atividades interativas e muito mais.
1. Instalação

Em todos os dispositivos I-Series e C-Series, o Tobii Communicator
4 e todos os aplicativos inclusos já estão instalados.

O Tobii Communicator 4 está incluso em um pen drive USB.
Para instalar o Tobii Communicator 4, siga este procedimento:
O Assistente de Instalação será iniciado automaticamente quando
o pen drive for conectado a uma porta USB em seu dispositivo.

1. Conecte o pen drive em uma porta USB em seu dispositivo.

O Assistente de Instalação irá instalar os seguintes aplicativos:

2. Selecione Avançar na Página de Boas-Vindas do Assistente
de Instalação.

• Tobii Communicator 4

3.

• Tobii Sono Suite

4. Selecione Avançar.

• Vozes Acapela

5. Selecione Completar para instalar tudo ou selecione
Personalizado para personalizar a instalação.

• Biblioteca de símbolos Symbol Stix

Leia e/ou Imprima e Aceite os Termos do Acordo de Licença.

6. Selecione Concluir para finalizar a instalação e sair do
Assistente de Instalação.
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2. Iniciar o Tobii Communicator 4
• Ao instalar este software, um ícone será criado
automaticamente na área de trabalho do
Windows.
• Clique duas vezes no ícone para iniciar o
programa.
3. Ativação do Tobii Communicator 4
Em todos os dispositivos I-Series e C-Series, o Tobii Communicator
4 é ativado automaticamente quando o dispositivo é configurado.
• Quando o Communicator 4 for iniciado, você será solicitado
para ativar o Tobii Communicator 4. Inicie o Gerenciador
de Licenças, Ativar e siga as instruções na tela a fim de
completar o simples processo de ativação, ou use o Modo
de Avaliação temporariamente. Cada número de série pode
ser utilizado em até três computadores, por exemplo, o
aparelho de comunicação do usuário, o laptop do terapeuta e
o computador de um assistente ou do professor.

• O número de série está na caixa do DVD ou USB. Para mudar
a licença para outro computador, primeiro desative a licença
atual.
• Após a instalação ser realizada com sucesso, verifique se
o software está atualizado. Selecione Ajuda > Verificar
Atualizações e realize a verificação regularmente.

5

Guia de Inicialização
4. Página de Boas-Vindas
O Tobii Communicator 4 será aberto na Página de Boas-Vindas.

em Meus Conjuntos de Páginas.
• Conjunto de Páginas Recente: Fácil acesso aos Conjuntos
de Páginas abertos recentemente.
• Central de Conjuntos de Páginas: Permite abrir a página
inicial da Central de Conjuntos de Páginas em um navegador
da internet. Compartilhe Conjuntos de Páginas com outras
pessoas na internet. http://www.pagesetcentral.com
Configurações e Ferramentas

Conjuntos de Páginas
• Visualizar Grupos Predefinidos: Permite a visualização e o
teste de todos os Conjuntos de Páginas existentes incluídos no
Tobii Communicator 4. Esse comando também pode ser usado
como ponto de partida quando criar seu próprio conjunto de
páginas.
• Criar Novo Conjunto de Páginas: Abre automaticamente
a "Caixa de diálogo de Conjuntos de Páginas", de onde é
possível criar um novo conjunto de páginas. Após criar e salvar
um conjunto, este será exibido na seção Páginas Predefinidas,
6

• Assistente de Configuração: Permite selecionar os
Conjuntos de Páginas que o usuário deseja usar, escolher
uma página de inicialização, configurar o método de entrada,
contatos de e-mail, frases e outros ajustes pessoais.
• Configurações:
Permite
acessar
rapidamente
as
configurações, tais como: Sons, Adicionar frases, Configurar
o teclado, Configurar o e-mail, telefone celular, Facebook,
configurações do sistema etc.
• Importar/Exportar: Importe e exporte informações do usuário
de e para qualquer dispositivo.
• Licenças: Gerenciamento de licenças do Tobii Communicator
4 e Tobii Sono Suite.

Ir para
• Página Inicial do Usuário: Página inicial personalizada do
usuário.

1
2

• Alterar usuário: Permite alterar o usuário ativo atual.
• Ajuda e Treinamento: Acesso a informações de ajuda e
treinamento na página web da Tobii, em seu canal do YouTube,
arquivo de ajuda e manual em PDF.
• Sair: Sai e fecha o Tobii Communicator 4.

5. Conjuntos de Páginas Predefinidos
Um Conjunto de Páginas nada mais é que uma série de páginas
que possuem link e que são salvas como um único arquivo. O
Tobii Communicator 4 compreende uma seleção de Conjuntos
de Páginas Predefinidos, inclusive páginas de comunicação
baseadas em símbolos ou em texto, teclados na tela, jogos, players
de música e controles remotos.

1. Clique nas Guias na parte superior da página para visualizar
os diferentes tipos de Conjuntos de Páginas Predefinidos
(páginas de texto ou símbolo, teclados, e-mail, etc.)
2. Clique na imagem da página para ver ou testar um Conjunto
de Páginas.
Explore algumas das páginas fornecidas para você!
É possível retornar à Página de Boas-Vindas selecionando o
botão Sair, situado na página recém-visitada ou clicando com o
botão direito em qualquer ponto da tela e selecionando Voltar.
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01 Edição de Botões nos Modos de
Exibição de Execução e Edição
Modo de Exibição de Execução
Este é o modo de "trabalho" ou do usuário do programa, em que
as páginas criadas ou editadas por você estão prontas para serem
usadas. Quando os botões são pressionados no Modo de Exibição
de Execução, os sons, ações e links funcionarão. Para ir para o
Modo de Exibição de Execução, pressione F5.
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Modificação de botões no Modo de Exibição de Execução
Para ir para o Modo de Exibição de Execução, pressione F5.
Clique com o botão direito do mouse no botão que deseja
modificar e selecione Editar Botão. Este procedimento abre o
Assistente de Edição de Botões, que pode alterar o texto,
imagem, símbolo e o som do botão. Clique em Próximo para
passar para a outra fase do assistente.

01
2. A Imagem do Botão busca um símbolo ou imagem
nas Bibliotecas de Imagens acrescentadas ao Tobii
Communicator 4, além de possibilitar a pesquisa de imagens
localizadas em outro lugar no computador. Ao procurar
imagens e símbolos, experimente usar várias palavras! A
imagem que melhor se aplica pode estar "rotulada" de forma
diferente do Texto do Botão.

1. Texto do Botão é o que está escrito sobre o botão.
Não precisa necessariamente ser o que o botão "diz"
quando pressionado. Por exemplo, um botão que contém o
desenho de um cavalo pode ser registrado como "Aulas de
equitação". Ao ser pressionado, o botão pode dizer "Tom
vai para a aula de equitação hoje".
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3. Som ao Clicar permite alterar o que o botão "diz'' quando
for pressionado. Este recurso pode produzir fala sintetizada,
pronunciando exatamente o Texto do Botão ou uma
mensagem alternativa. Ao utilizar os sons gravados, o
Tobii Communicator 4 correlaciona o Texto a ser pronunciado.
Caso nenhum som correspondente for encontrado, o Tobii
Communicator 4 pode reverter para a fala sintetizada no
botão. Também é possível gravar um som diretamente no
botão com o microfone do computador, selecionando o
botão Gravar Som.
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Alteração das Configurações do Modo de Exibição de
Execução
No Modo de Exibição de Execução, é possível alterar algumas
configurações do Tobii Communicator 4. Se não conseguir
visualizar os menus (Arquivo, Exibir, Ferramentas etc.) na parte
superior da tela, pressioneEsc. Para remover os menus
novamente, pressione F10.
Modo de Exibição de Edição
Este é "modo de design" do programa, e permite a edição de
botões e de páginas ou a criação de novas páginas. Os botões
não executarão qualquer ação ou som etc. quando pressionados. É
possível alterar todas as configurações nesse modo de exibição.
Para ir para o Modo de Exibição de Edição, pressione Shift+F5.
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visualmente - forma, cor, bordas etc.
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8. Ferramenta Grade: Aplica o layout da grade automaticamente
a todos os botões da página.
9. Barra de Menus: Nesses
configurações e ferramentas.

menus

estão

disponíveis

Modificação de botões no Modo de Exibição de Edição

• Área de trabalho ou janela de edição: Onde suas páginas são
criadas/editadas.
4. Ferramentas de Edição: Ferramentas especiais que facilitam
a criação de páginas - acrescente botões, links, texto,
imagens etc.
5. Lista de Páginas: Uma visualização de todas as páginas
do conjunto. Clique com o botão direito nesta opção para
acessar as configurações de página.

1. Para verificar se está no Modo de Exibição de Edição,
pressione Shift+F5. Selecione o botão que deseja modificar
e a Ferramenta de Texto, Imagem ou Som. Aqui é
possível alterar o Texto do Botão, o símbolo ou imagem
e o que o botão "diz" quando pressionado - tudo em um só
lugar.
2. Lembre-se de verificar qual ferramenta está selecionada ao
editar os botões. Para clicar em um botão, será necessária a
ferramenta Selecionar
a ferramenta Inserir Texto

ou, caso se queira digitar texto,
.

6. Modelos de Botão: Uma listagem de modelos úteis de botões
prontos.
7. Configurações de Aparência de Botões: muda um botão
11
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02 Configuração de um ou Vários Usuários
Um Conjunto Páginas especial denominado "Assistente de
Configuração" ajuda na preparação do Tobii Communicator 4
para um usuário.
É possível selecionar quais páginas deseja utilizar e ajustar as
configurações de entrada (como se o usuário for utilizar um
mouse, botões, Gaze Interaction ou método de entrada alternativo).
Se mais de um usuário ou terapeuta utilizar o Tobii Communicator 4
em um único computador, cada pessoa deve ter seu próprio perfil
de usuário.

1

2

3

4

5

Configuração para um único usuário

Selecione a Etapa 1: Marque a caixa em branco ao lado de cada
conjunto de páginas que o usuário desejar utilizar, inclusive os que
você criou. Todos os conjuntos de páginas selecionados serão
indicados por uma marca de seleção.

No menu Arquivo, selecione Executar Conjunto de Páginas
Especial e em seguida Assistente de Configuração. Se
preferir, na Página de Boas-Vindas, selecione Assistente de
Configuração. Há cinco etapas que devem ser trabalhadas,
indicadas pelos botões na parte inferior da página.

Selecione a Etapa 2: Selecione uma Página Inicial para
o usuário, que pode ser qualquer um dos conjuntos de páginas
selecionados acima, uma das Páginas Iniciais prontas (que ligam
automaticamente a seus conjuntos de páginas escolhidos), ou é
possível criar o seu próprio conjunto de páginas.
Selecione a Etapa 3: Escolha a ordem nas quais as páginas
devem aparecer na Página Inicial. É possível inserir os conjuntos
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02
de páginas utilizados com mais frequência próximo à parte superior.

de Boas-Vindas, na Página Inicial do usuário ou no Modo de
Exibição de Edição.

Selecione a Etapa 4: Ajuste as Configurações do Usuário
como o método de entrada (p.ex. botões, eye-tracking etc.),
acrescentando as próprias configurações do usuário, como os
seus contatos, suas músicas, as frases mais usadas e, além
disso, configurações de e-mail e de telefone ou de mensagens.
Trabalhe em cada uma das seções dessa etapa. Quando selecionar
uma opção, como "Adicionar Frases", outra janela será aberta,
onde é possível adicionar frases úteis para este usuário.
A maioria destas configurações também pode ser ajustada a partir
da opção Configurações no menu do Windows, na parte superior
da tela.

Selecione a Etapa 5: Escolha como o Tobii Communicator
deve ser iniciado: quando o Windows for iniciado na Página
13
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Configuração para Diversos Usuários
Se diversos usuários utilizarem o mesmo computador em
uma escola, é necessário possuírem o próprio perfil no Tobii
Communicator 4.
Por exemplo, o perfil de um assistente pode ser aberto no modo
de edição e ser controlado pelo mouse e pelo teclado, enquanto o
perfil do usuário pode abrir automaticamente em sua Página Inicial
e ter configuração para controle de exploração.
Para criar um novo usuário: Selecione o comando do menu
Configurações, em seguida Usuários e Gerenciar Usuários.
Digite o nome do novo usuário.
Se desejar, o Tobii Communicator 4 pode sempre ser iniciado
com o perfil de determinado usuário - por exemplo as configurações
do usuário, em vez do assistente.
Para configurar quem será o Usuário de inicialização, selecione
Configurações, Usuários e Alterar usuário de inicialização.
É possível também iniciar o Tobii Communicator 4 em uma página
14

02
que mostre todos os perfis presentes no computador, permitindo
ao usuário escolher seu perfil. Selecione Configurações e, em
seguida, Usuários. Em seguida, selecione Alterar Usuário de
Inicialização e marque a opção Permitir seleção de usuário
na inicialização.
O Tobii Communicator 4 será iniciado em uma página
semelhante a:

03
03 Criação de Novas Páginas e Adição de
Botões

Caixa de Diálogo de Novo Conjunto de Páginas

Criação de Novos Conjuntos de Páginas
1

Na Página de Boas-Vindas, selecione Criar Novo Conjunto
de Páginas para abrir a Caixa de Diálogo de Novo Conjunto
de Páginas.
Ou se preferir, verifique se consegue visualizar os menus das
janelas (pressione Esc no Modo de Exibição de Execução) ou
se está no Modo de Exibição de Edição (pressione Shift+F5),
e selecione Arquivo e Novo para abrir a Caixa de Diálogo de
Novo Conjunto de Páginas.

2

Criar...
• Conjunto de Páginas em Branco para a Tela 1 ou para Papel
2
• Modelos de Dispositivos (somente para impressão)
• Modelos de Atividades (somente para impressão)
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Abrir...
• Utilizados Recentemente
• Meus Conjuntos de Páginas
• Conjuntos de Páginas Predefinidos
• Procurar... (para qualquer Conjunto de Páginas)

Criação de Novos Botões
Na Caixa de Diálogo de Novo Conjunto de Páginas, o usuário
pode criar um conjunto de páginas em grade ou livre para a tela
ou impressão.

2. Para criar uma grade de botões: Em uma página em
branco, selecione a ferramenta Aplicar Grade. Adicione
ou remova linhas ou colunas utilizando os ícones próximos.

1. Para desenhar seus próprios botões: Selecione a
ferramenta Inserir Botão
(possível apenas para páginas
Livres; em páginas de Grade os botões ocorrem indiretamente
quando a contagem de linhas/colunas for especificada), e
adicione botões à sua página arrastando o mouse em sentido
diagonal, da parte superior esquerda à parte inferior direita.
Clique e arraste para mover, redimensionar ou remodelá-los.
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3. Clique e arraste estes botões para aumentar o tamanho ou
trocar a posição.
Lembre-se de que você também pode copiar um botão de uma
página existente e colá-lo em sua página!

03
• Ou acesse mais opções de sons/mensagens
Ferramenta Editar Imagem
Com a ferramenta Editar Imagem, agora é possível fazer
alterações em um símbolo ou imagem. Por exemplo: desenhar,
mudar as cores, girar, etc.

Adição de Imagens, Símbolos, Texto ou Sons

1. Selecione o botão com a ferramenta Selecionar
clique em:

,e

• Inserir Texto
• Procurar e inserir Símbolos/Imagens
• FerramentaEditar Imagem
• Posicionamento Livre de elementos em um botão
17
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Botões - Fundamentos

Posicionamento Livre
Com o Posicionamento Livre combinado à nova busca de
Imagens, agora é possível adicionar mais símbolos ou imagens a
um botão, selecionando Adicionar na busca de imagens. Também
podem ser adicionados mais elementos de texto com a ferramenta
Texto.

É possível alterar a cor, largura da borda, formato etc. do botão
utilizando os ícones de edição no Modo de Edição (Shift+F5).

• Para alterar o tamanho de um botão, selecione o botão e
arraste a borda até o tamanho desejado.
• Para mover botões: em uma página em grade, arraste
o botão que deseja mover para o novo local. O mesmo
trocará de lugar automaticamente com o botão existente.
Em uma página que não seja de grade, é possível mover
botões como desejar, porém estes não trocarão de lugar
automaticamente.
• Você pode criar botões de TODAS as formas com a
ferramenta Polígono
. Selecione a ferramenta e clique
em cada ponto da forma que deseja criar.
• Pode ser útil ter botões ocultos (para que não seja
necessário excluí-los) ou botões não selecionáveis (para
tornar os botões visíveis inacessíveis).
Os botões não selecionáveis também são excluídos de
grupos de exploração. Clique com o botão direito em um

18
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botão e selecione Botão, em seguida Oculto ou Não
selecionável.
• Texto Estático e Imagens Estáticas
são botões
automaticamente não selecionáveis, e podem ser utilizados
para fins informativos ou decorativos.

Salvar o Conjunto de Páginas
Selecione Arquivo e Salvar. Se este for um novo conjunto de
páginas, será solicitado nomeá-lo. Sempre é necessário salvá-lo
na pasta Meus Conjuntos de Páginas correta do usuário. Por
padrão, o nome do usuário é Convidado, exceto se tiver adicionado
mais usuários.

Adição de novas páginas a um Conjunto de Páginas
1. Selecione Página nos menus na parte superior da tela, e em
seguida Nova Página.
2. Se preferir, clique com o botão direito na página existente da
Lista de Páginas e selecione Nova Página. As páginas
também podem ser duplicadas ou excluídas nesta seção.
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04 Janela de Mensagens
O usuário pode combinar diversos símbolos ou palavras em
sentenças em uma Janela de Mensagens. No Tobii Communicator
4, a Janela de Mensagens pode conter tanto mensagens de texto
como de símbolos (ou as duas). Existem duas maneiras de criar
uma Janela de Mensagens: utilizando as Propriedades da
Página ou criando um botão da Janela de Mensagens.
Uso das Propriedades da Página
1. Abra a página onde deseja adicionar uma Janela de
Mensagens, e selecione Página e Propriedades da
Página. Selecione a guia Conteúdo , e marque a caixa ao
lado de 'Exibir Janela de Mensagens’.
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2. Você notará a presença de outras configurações úteis nessa
guia, inclusive a posição da Janela de Mensagens (na parte
superior ou inferior da página), o tamanho ou as ações,
o tamanho de seus símbolos ou imagens, e se essas
configurações se aplicam a todas as páginas do grupo.

04
Criação de botões da Janela de Mensagens
1. Abra a página onde deseja adicionar uma Janela de
Mensagens, e insira um botão utilizando a ferramenta Inserir
botão.
O botão pode ser de qualquer tamanho, forma
e posição escolhida.

2. Na guia Modelos de Botão, na seção Janela de
Mensagens, você irá notar que existem modelos predefinidos
de botão. Clique em seu botão e selecione a opção desejada
da lista de modelos - uma janela de mensagens de Texto e
Símbolos, ou somente de Texto.

3. O botão receberá automaticamente uma etiqueta e uma
pequena "roda dentada" no canto superior esquerdo,
mostrando se tratar de uma Janela de Mensagens.
Fazer funcionar
Após a criação de uma Janela de Mensagens, certifique-se de
que os botões de sua página saibam como "se comunicar" com
a mesma. Selecione todos os botões que contenham texto ou
símbolos e que pretende enviar para a Janela de Mensagens. É
mais eficiente selecionar diversos botões de uma só vez (com o
mouse comum do Windows e atalhos do teclado).
1. Na guia Modelos de Botão, na seção Escrever, existem dois
modelos predefinidos de botão. Selecione Escrever Texto
do Botão. Para testar se estão funcionando, pressione F5
(para ativar o Modo de Exibição de Execução) e clique em
um botão. Para voltar para o Modo de Exibição de Edição,
pressione Shift+F5.

21
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Envio de uma mensagem diferente para a Janela de
Mensagens
É possível que a Janela de Mensagens escreva ou pronuncie algo
além do que está visível/escrito no botão. É possível selecionar até
não ter nenhum texto escrito no botão.
1. Para alterar o texto enviado para a Janela de Mensagens:
Selecione o botão cuja mensagem deseja modificar.
Selecione a ferramenta Ações e Tipo de Botão Inteligente
e
selecione Propriedades para abrir a caixa de ação
Escrever do botão. Nesta seção, é possível escrever o texto
alternativo que desejar enviar para a Janela de Mensagens.
2. Para alterar o que é pronunciado: Selecione o botão
e utilize a ferramenta Som. Esta ação altera o que é
pronunciado ao ativar o botão.
Para alterar o que é pronunciado pela janela de
mensagens: Selecione o botão, vá para as propriedades
da ação Escrever e selecione a opção desejada na seção
"Ao ler o conteúdo".

22
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Edição do conteúdo da Janela de Mensagens... e muito
mais.
1. Para criar botões que apagam, pronunciam ou movem o
cursor dentro de uma mensagem, etc.: Crie um novo botão,
clique no mesmo com o botão direito e selecione as Ações
do Botão. Selecione a guia Janela de Mensagens. Há
uma lista de ações que podem ser "adicionadas" ao botão teste essas poderosas opções para ver o que fazem. Clique
em uma ação para ver uma descrição do que faz e selecione
Adicionar.
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05 Fala, Som e Gravação
1

2

3

As funções de som do Tobii Communicator 4 podem ser utilizadas:
• para gerar fala (usando a fala sintetizada, em que o
computador "lê" o texto em voz alta)
• para proporcionar prompts e suporte auditivos
• para reproduzir seus sons gravados (podem ser salvos em
uma biblioteca própria).
• reproduzir sons e bibliotecas de música, efeitos sonoros etc.
Em primeiro lugar, verifique se o som no seu computador está
funcionando - verifique as configurações de som do Windows e se
suas caixas de som estão ligadas.
1. Vozes/Falas Sintetizadas
Configurações de Som:
Selecione Configurações/Configurações de Som para abrir a
seguinte caixa de diálogo.

Na janela Configurações de Som, selecione a voz que deseja
usar em alguma fala sintetizada.
2. Sinais Sonoros
Para algum usuário com dificuldades visuais, ou que pode se
beneficiar de um aviso no conteúdo do botão, esse recurso
pode ser bastante útil. Para quem usa a varredura, o Tobii
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Communicator 4 pode ler o nome do grupo de varredura à medida
em que a varredura progride. Consulte a guia Sinal Sonoro em
Configurações de Som para verificar as diversas configurações
disponíveis.
3. Ler ao Digitar
É possível controlar se cada letra, palavra ou frase é lida em voz alta
enquanto é digitada em uma Janela de Mensagens. Este recurso
pode ser muito útil para quem precisa de suporte adicional
enquanto digita.
4. Dispositivos de Reprodução

1. Selecione a ferramenta Sons dos Botões
opção desejada.

e marque a

2. Por padrão, o Tobii Communicator 4 "dirá" exatamente o que
está escrito no botão, contanto que esteja selecionada a
opção "Fala Sintetizada".
3. Se desejar que o botão diga algo além do que está
escrito no botão:
• Utilizando a Fala Sintetizada: Selecione a opção "Pronunciar
este texto". Este procedimento também pode ser feito a partir
da ferramenta Som.
• Utilizando Sons Gravados: Vide abaixo.
Gravação de Sons

É possível atribuir diversos tipos de sons do Communicator para
reproduzir em diferentes dispositivos, como fones de ouvido ou
alto-falantes. Pode ser bastante útil se o usuário desejar manter
alguns dos sons pessoais, como o Sinal Sonoro e chamadas do
telefone celular.
Sons dos Botões

Muitos laptops possuem microfones integrados, mas a qualidade
de gravações em geral é melhor com um microfone externo.
1. No Modo de Exibição de Execução, clique com o botão
direito no botão para alterar e selecione Editar Botão.. para
iniciar o Assistente de Edição de Botões.
2. Selecione Próximo e Som ao Clicar.

Para alterar o som executado quando se pressiona um botão, e
especificar os detalhes de sinais sonoros fornecidos por um botão:

3. Selecione Som Gravado. (vide o item 4)
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4. Selecione Som Gravado. (vide o item 5)

Bibliotecas de Som
O Tobii Communicator 4 pode oferecer suporte a diversas
bibliotecas de som - por exemplo, é possível ter uma coleção
de arquivos de som da Internet, além de seus sons gravados.
Para informar ao Tobii Communicator 4 onde encontrar essas
bibliotecas:

4

5

5. Grave e salve o som.
Lembre-se de nomear os sons com cuidado; se estiver
utilizando o Assistente de Edição de Botões para gravar
o som, o Assistente nomeará o arquivo corretamente - o Tobii
Communicator 4 buscará automaticamente o nome de um
som gravado que corresponda ao texto de um botão,
portanto, nomeie um som "Assobio" ao invés de "Som 1", por
exemplo. Todos são adicionados à pasta do usuário Meus
Sons Gravados, que pode ser copiada e gerenciada da
mesma maneira que as demais pastas do Windows.
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Selecione Ferramentas / Bibliotecas de Som e Novo. Em
seguida, faça uma Busca no local de sua nova biblioteca de som.
Pode ser necessário nomear a biblioteca de modo descritivo, útil
para uso posterior, por exemplo "Meus Audio Books".
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Botões Inteligentes
É possível criar botões que permitam ao usuário ajustar o volume,
alterar a voz (por exemplo, mudar para uma voz sussurrante
em algumas situações - contanto que existam vozes diferentes
instaladas no computador) ou parar um som que esteja sendo
executado.
1. Selecione a ferramenta Ações e Tipo de Botão Inteligente
e
selecione Adicionar e a guia Som. É possível ainda
escolher várias opções, adicionando-as aos botões.
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06 Navegação e Link de Páginas
Caso haja mais de uma página em um Conjunto de Páginas e
o usuário deva passar de uma para outra, serão necessários
botões que possam ser executados nesses links. Por exemplo, um
botão rotulado "Comida" pode criar um link com uma página que
contenha todas as comidas favoritas do usuário.
Criação de Botões de Link
1. Primeiro, crie todas as páginas em que desejar um link,
antes de começar adicionar o link aos botões. Este
procedimento é realizado no Modo de Exibição de
Edição (Shift+F5). Novas páginas podem ser adicionadas
clicando com o botão direito na Lista de Páginas, à
esquerda na janela de edição, e selecionando Nova Página.

2. Selecione o botão ao qual deseja adicionar um link e selecione
a ferramenta Adicionar Links
, ou clique com o botão
direito do mouse no botão e selecione Ações do Botão, a
guia Diversos e Ir para. Uma nova janela será aberta, onde é
possível escolher para onde o link será direcionado.
3. Selecionar a opção Ir para a Página abrirá uma janela com
todas páginas desse Conjunto de Páginas, para escolher
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Princípios dos Links
Posicionar todos os botões de link de forma consistente em
todas as páginas ajuda os usuários a aprender onde esperar os
botões de navegação. É possível retirá-los se os usuários tiverem
a tendência de selecioná-los por acidente, ou inseri-los em uma
posição facilmente acessível, caso deseje navegar com frequência.

4. Lembre-se de que existem os Modelos de Botão também
criados para alguns links comuns - consulte a lista à esquerda
da janela de edição.

Os botões de link podem ter qualquer aparência que você
desejar, mas pode ser bastante útil ter uma imagem ou texto que
indique o conteúdo da página seguinte. A indicação também pode
ter codificação da cor - por exemplo, um botão azul de link pode
levar a uma página com fundo azul etc.
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Link para outros Conjuntos de Páginas
É possível criar um link para outro Conjunto de Páginas, em
vez de apenas outra página no mesmo Conjunto. Por exemplo,
o usuário pode ter uma página inicial, e links para um conjunto
de páginas de comunicação, uma página de jogos, um controle

06
Clique com o botão direito na página da Lista de Páginas,
à esquerda da janela de edição, selecione Ações da Página e
em seguida escolha Ações de Abrir da Página ou Ações de
Fechar da Página

remoto etc.
1. Como com qualquer link, clique no botão ao qual deseja
adicionar links e selecione a ferramenta Adicionar Links.

2. Selecione Ir para o Conjunto de Páginas e Procurar
no Conjunto de Páginas para o qual desejar criar o link.
Selecione um dos Conjuntos de Páginas predefinidos, ou
caso você tenha criado seus próprios conjuntos, estes
geralmente estarão localizados na pasta Meus Conjuntos
de Páginas.
Ações ao abrir ou fechar uma Página

3. No exemplo, selecioneAções de Fechar da Página, a guia
Som, Parar Reprodução e Adicionar.

É possível que determinada ação ocorra sempre que uma Página
for aberta ou fechada. Por exemplo, é possível interromper os sons
sendo executados quando o usuário sai de uma página.

4. Sempre que essa página for fechada (ou seja, quando um
botão cria um link para fora dessa página), a execução dos
sons será interrompida.

30

06
Ações ao abrir ou fechar um Conjunto de Páginas
Como acima, é possível que uma ação ocorra sempre que um novo
Conjunto de Páginas for aberto ou fechado. Por exemplo, limpar as
mensagens excluídas sempre que o usuário fechar um conjunto de
páginas de mensagens de texto.
1. Selecione Arquivo, Ações do Conjunto de Páginas e em
seguida Ações de Abrir da Página ou Ações de Fechar
da Página.
2. No exemplo, selecione Ações de Fechar da Página, a guia
Celular, Limpar Mensagens Excluídas e Adicionar.
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07 Ações de Botões, Botões Inteligentes &
Modelos de Botões
Conhecer os diferentes tipos de botões e como criá-los e editálos vai ajudá-lo a aproveitar o Tobii Communicator 4 ao máximo!
Depois de criar um novo botão, esta seção de Fundamentos irá
explicar como fazê-lo EXECUTAR ações.
Ações do Botão
Quando desejar que um botão execute qualquer ação, como
por exemplo: escrever ou pronunciar uma mensagem, ir para outra
página, abrir outro programa - ou muito mais - em geral adiciona-se
uma ação ao mesmo.
1. Clique com o botão direito do mouse em seu botão e
selecione Ações do Botão, que abrirá uma janela com todas
as ações disponíveis do botão. Analise as diferentes guias e
algumas das ações que um botão pode executar!
2. Por exemplo, um botão pode abaixar o volume do
computador. Selecione a guia Player de Música, clique em
Volume. Observe a explicação à direita da ação. Selecione
Adicionar. Este procedimento abre uma janela onde é
possível escolher quanto aumentar ou abaixar o volume.
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3. Observe que é possível adicionar várias ações ao mesmo
botão e controlar a ordem em que ocorrem, com as setas
para cima ou para baixo, localizadas à direita da janela Ações
Adicionadas.

07
Botões Inteligentes
Botões Inteligentes são os que possuem recursos adicionais
pré-programados. Por exemplo, ao criar um jogo da Memória, é
possível fazer um botão que já saiba como verificar se dois botões
iguais foram selecionados consecutivamente.
Para isto, são utilizados os Botões Inteligentes prontos - um dos
quais é o "Item Correspondente".
1. Clique com o botão direito do mouse em um botão e selecione
Tipo de Botão Inteligente, ou selecione seu botão, e em
seguida escolha a ferramenta Tipos e Ações de Botões
Inteligentes, e selecione

Alterar.

2. Selecione a guia Jogos e em seguida Item Correspondente.
Seu botão agora é um Botão Inteligente - ou seja, contém
várias informações, mas é muito simples de criar!
3. Analise as diferentes guias e alguns dos Botões Inteligentes
que podem ser criados!

Modelos de Botões
Algumas das Ações do Botão e Botões Inteligentes
mais utilizados foram preparados e estão disponíveis na
lista de Modelos de Botão no Modo de Exibição de Edição
(Shift + F5).
1. Para usar o Modelo de Botão, faça a sua seleção, verificando
se a ferramenta Selecionar
clicar no botão.

está habilitada antes de
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2. Na lista Modelos de Botão, selecione o que melhor se
adequa à aplicação destinada (por exemplo, Escrever Texto
no Botão - que envia o texto para a Janela de Mensagens).
Muitos modelos adicionarão uma etiqueta ao botão para
indicar a seleção feita.

3. Para ajustar as propriedades disponíveis (como se enviar o
texto no botão, ou uma mensagem diferente na Janela de
Mensagens), clique duas vezes no botão, clique na ação
aplicada e selecione Propriedades. Caso haja propriedades
ajustáveis, uma janela com mais opções será aberta.
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08 Backup, Importação e Exportação de
Páginas
Backup de seus Dados e Conjuntos de Páginas
É extremamente importante fazer backup dos Conjuntos de
Páginas e dados personalizados do usuário (contatos, frases,
configurações etc.)
Lembre-se de fazer o backup sempre que realizar modificações
em um Conjunto de Páginas do usuário. Isso poupará tempo e
salvará as páginas pessoais do usuário, se houver necessidade
de reinstalação!
1. Para fazer um backup, selecione o comando de menu
Arquivo e Importar/Exportar Configurações e Dados,
o qual abre um assistente.

2. Marque Exportar configurações e dados selecionados,
Próximo e Exportação Padrão. A exportação padrão em
geral é suficiente, e irá coletar todos os conjuntos de páginas,
configurações, sons gravados, frases, contatos, dicionários e
configurações de gramática do usuário.
3. Em seguida, nomeie o arquivo - geralmente o nome do
usuário.
4. Escolher onde salvar o backup é importante. Recomendamos
gravá-lo em outro computador, um dispositivo de
35
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memória externo tipo USB ou um CD. Isso significa que suas
configurações e seus dados estão guardados em segurança
e prontos para a importação, se houver necessidade.
Exportar seus Conjuntos de Páginas e Dados
Para Exportar as páginas do usuário e as configurações para usálas em outro computador ou dispositivo de comunicação, siga as
etapas de 1 a 4 acima.
Importar seus Conjuntos de Páginas e Dados
1. Selecione o comando de menu Arquivo, em seguida Importar/
Exportar Configurações e Dados, e um assistente será aberto.
2. MarqueImportar conjuntos de páginas e dados
selecionados e procure no local onde estão os arquivos
para importar. Os arquivos podem estar no CD ou no
dispositivo de memória utilizado para armazenar ou transferir
os arquivos. Selecione Importação Completa.
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3. Agora, você pode decidir a qual usuário se aplicam esses
Conjuntos de Páginas e configurações - um usuário existente
ou um novo.
4. Caso seja necessário, é possível alterar os usuários
posteriormente, selecionando Configurações, Usuários e
Alterar Usuário nos menus (pressione F10 se não estiverem
visíveis).

08
Importação de arquivos criados em um outros softwares
É possível importar e usar pranchas criadas em outros softwares,
como o SD Pro ou Boardmaker. Para o SD Pro, por exemplo:

3. Cada página individual aparecerá como imagem de
miniatura na pasta do usuário Meus Conjuntos de Páginas.
Selecione a página de frente/início e utilize as pranchas
como de costume.

1. Nos menus, selecione Arquivo e Importar arquivos do SD
Pro, e um assistente será aberto.

2. Utilize a opção Procurar no local onde estão os arquivos SD
Pro em seu computador e selecione Próximo para continuar
o assistente.
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09 Criação de Sua Página Inicial
A Página Inicial é a página "principal" do usuário, muito parecida
com a área de trabalho em seu computador. A Página Inicial pode
ser simplesmente um dos Conjuntos de Páginas selecionados
pelo usuário (talvez a Página utilizada com mais frequência) ou a
página "principal", contendo links para todos os conjuntos que
o usuário queira acessar. São fornecidas inúmeras Páginas Iniciais
predefinidas que podem ser personalizadas - ou você também
pode criar sua própria.

1

Uso ou modificação de páginas existentes
1. Na Página de Boas-Vindas, selecione Assistente de
Configuração. Clique na Etapa 1 e selecione os Conjuntos
de Páginas desejados pelo usuário.
2. Clique na Etapa 2. Selecione uma Página Inicial clicando na
respectiva imagem. Em seguida, selecione a Etapa 5 e Ir
para a Página Inicial.

2

3. A Página Inicial será aberta no Modo de Exibição de
Execução. É possível usar essa página da forma como
estiver ou utilizá-la como modelo básico para suas próprias
páginas.
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4. Para fazer alterações na Página Inicial, pressione Shift+F5
para ir para o Modo de Exibição de Edição. Redimensione ou
mova botões, altere o plano de fundo da página, remova ou
adicione botões e tome cuidado para não remover um botão
que seja necessário!
5. No exemplo abaixo, botões foram excluídos para simplificar
a página. Além disso, os botões de rolagem foram
aumentados. Clique em um botão e arraste-o, para movê-lo
ou redimensioná-lo.

6. Salve sua Página Inicial modificada na pasta Meus
Conjuntos de Páginas do usuário. Sua Página Inicial estará
disponível para ser selecionada ao utilizar o "Assistente de
Configuração".
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3. Considerando que esse usuário acessa quatro Conjuntos
de Páginas diferentes, por exemplo, é possível personalizar a
imagem de plano de fundo, criar um rótulo para a nova Página
Inicial e adicionar botões que levem o usuário a estes quatro
conjuntos.
4. Clique com o botão direito em Lista de Páginas, selecione
Propriedades da Página e a guia Plano de Fundo. Altere
a cor ou procure uma foto pessoal, por exemplo.

Monte e Crie sua Própria Página Inicial
1. Certifique-se de ter selecionado os Conjuntos de Páginas
que serão utilizados pelo usuário. Para isso, na Página de
Boas-Vindas, selecione Assistente de Configuração e a
guia 1: Visualizar e Selecionar Conjuntos de Páginas.
Marque as caixas ao lado das páginas necessárias.
2. Na Página de Boas-Vindas, selecione Criar Novo
Conjunto de Páginas para abrir a Caixa de Diálogo
de Novo Conjunto de Páginas. Em Criar... selecione
Conjunto de Páginas em Branco > Página Livre para
Tela. Será aberta uma página em branco.
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5. Para adicionar um rótulo "Estático" (que não seja selecionável
pelo usuário) que pronuncie "Página Inicial de Sam", clique
no ícone Inserir Texto Estático
e arraste o botão para
sua página. Para escrever no botão, clique no ícone Inserir
Texto
. É possível editar a fonte, a cor, o tamanho do
texto, etc. Por fim, arraste os botões necessários para
os quatro Conjuntos de Páginas, usando a ferramenta
Inserir Botão
e o ícone Duplicar Objetos
simplesmente copia o primeiro botão criado).

6. Destaque os quatro botões e clique no ícone Tipos e
Ações de Botões Inteligentes,
. Selecione Alterar
e a guia Página Inicial e clique em Item selecionado do
conjunto de páginas. Clique em OK e em Salvar. Agora
os botões possuem rótulos, informando o tipo de botão.
No Modo de Execução (Pressione F5), esses botões ligarão
automaticamente aos Conjuntos de Páginas selecionados
pelo usuário.

(que
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7. Torne o novo conjunto de páginas a Página Inicial do
usuário: Na Página de Boas-Vindas do Communicator,
selecione Assistente de Configuração > Página Inicial.
Clique em Procurar e selecione o novo arquivo. Sempre que
o usuário selecionar Início em qualquer conjunto de páginas,
a nova Página Inicial será aberta.
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10 Configuração do E-mail e do Tobii
Communicator 4
O Tobii Communicator 4 funciona com a maior parte dos serviços
de e-mail, inclusive diversos provedores gratuitos baseados na
internet. Cada provedor deve fornecer as configurações exclusivas,
portanto entre em contato ou procure as instruções do software de
seu e-mail.
O Gmail é um provedor de e-mail amplamente utilizado, baseado
na internet e gratuito; as instruções a seguir mostram como
configurar o Tobii Communicator 4 para receber e enviar e-mails
com o Gmail.
1. Crie uma Conta no Gmail em www.google.com, seguindo
as instruções padrão na tela.

2. Para habilitar o POP em sua conta no Gmail, quando possuir
uma conta e estiver conectado:
• Selecione o link Configurações.
• Selecione a guia Encaminhamento e POP/IMAP.
• Marque o botão ao lado de Habilitar POP para todas
as mensagens.
• Clique em Salvar Alterações.
• Saia da conta de e-mails.
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3. Abra o Tobii Communicator 4
4. Nos menus do Tobii Communicator 4,
Configurações e Configurações de E-mail.

selecione

5. Complete as guias Conta, Recepção, Entrega e
Avançado, conforme indicado pelas imagens abaixo, com
seu nome, endereço e senha no Gmail.
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Digite seu nome, endereço e senha no Gmail. Decida qual a
frequência para remover as mensagens antigas do servidor.

Para enviar e-mails em japonês, verifique se a opção “Utilizar
a codificação Shift-Jis ao enviar e-mails” está elecionada em
Codificação.
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Observação:

Muitos provedores oferecem informações sobre como configurar
e-mails no Outlook Express. Essas instruções são semelhantes
às exigidas para o Tobii Communicator 4, e procurar auxílio sobre
como configurar e-mails nesse aplicativo geralmente proporcionará
as informações necessárias.
Além disso, independente do provedor utilizado, em geral as
informações necessárias sobre os detalhes POP3 e SMTP são
fornecidas. Basta entrar na página de Configuração de E-mail do
Tobii Communicator 4.

Configure exatamente conforme a imagem indica.
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11 Configurações do Gaze Interaction
Configurações do Tobii Gaze Interaction no Communicator
Se estiver executando o Tobii Communicator em um dispositivo
com um módulo Tobii Eye Tracker, um botão extra ficará visível na
página de , na guia Entrada, Configurações do Gaze Interaction
(vide o item 1). As configurações básicas do perfil do usuário,
como o Tempo de Focalização - o tempo exigido para selecionar;
Tipo de Clique - acionador, focalização ou piscar etc. podem ser
ajustadas nesta seção (vide o item 2).

2

Botões Inteligentes e Ações do Gaze Interaction
Ocasionalmente, será útil criar botões do Gaze Interaction em
uma página criada por você. Assim como é possível criar botões
com figuras ou ações para pronunciar, é possível criar botões que
ofereçam um recurso do Gaze Interaction útil. calibragem,
ou que permite ao usuário visualizar a caixa de Status de EyeTracking, por exemplo.

1

Mais Configurações do Tobii Gaze Interaction
No Tobii Communicator, as configurações adicionais de eyetracking são encontradas em Configurações > Método de
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4

Entrada > Tobii Gaze Interaction > Configurações do Gaze
Interaction (vide o item 3) ou a partir do ícone Configurações do
Tobii Gaze Interaction na área de trabalho (vide item 4).

3

Ajuste das Configurações
Todas as configurações do Gaze Interaction enumeradas abaixo
podem ser acessadas pelo usuário a partir do Communicator
nas Configurações do Gaze Interaction, através do ícone de
Configurações na Página de Boas-Vindas do Communicator
e das guias do menu do Windows no Communicator. Estas
configurações também podem ser ajustadas nas configurações
do aplicativo Tobii Gaze Interaction, a partir do atalho na área de
trabalho. Algumas, tais como Criação de Novos Perfis de Usuário,
podem ser realizadas através do aplicativo Área de Trabalho do
Windows nas Configurações do Tobii Gaze Interaction.
Existem três métodos de ativação do Gaze Interaction: focalizar,
piscar ou acionador. (vide o item 5)
a.
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A Focalização permite que o usuário olhe firmemente
para um botão durante um período de tempo determinado,
de modo a selecioná-lo. Na configuração “Permanecer”,
você poderá escolher o tempo de permanência..

11
5

Retroalimentação
A configuração de retroalimentação ajusta o ponto que o usuário
vê quando estiver fazendo uma seleção. Nesse menu, é possível
escolher a cor, tamanho e tipo do ponto da retroalimentação. Os

Dica: Geralmente, novos usuários começam em
aproximadamente 1.000 ms (= 1 segundo) ou um pouco
mais. Com a prática e a experiência de uso deste recurso (e
dependendo do uso), a maioria das pessoas reduz o tempo
de focalização, para acessarem conteúdo com o qual estejam
familiarizados mais rapidamente..

tipos de retroalimentação disponíveis são enumerados ao lado dos
tipos correspondentes de acesso ao Gaze Interaction: acionador,
piscar, focalizar.
Essas configurações podem ser encontradas nas Configurações
do Tobii Gaze Interaction e acessadas com o Tobii Gaze Interaction
no Tobii Communicator. (vide o item 6)
6

b. O Botão permite que o usuário olhe firmemente para um
botão para selecioná-lo, e pressione um acionador externo
para confirmar a seleção. Na configuração de botões, você
pode escolher os parâmetros da velocidade de pressão do
botão.
c. Piscar exige olhar firmemente para o botão desejado e
piscar para confirmar a seleção do mesmo. Na configuração
de piscar, você pode escolher as durações mínima e máxima
de fechar os olhos, contando a partir da piscada.
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Observação: Para muitas pessoas que estão começando a utilizar
o Gaze Interaction, é mais fácil começar com botões maiores e em
menor quantidade, ou com um layout de página com o qual esteja
familiarizado. Também é recomendável fazer pausas com frequência
quando se estiver começando a utilizar o Gaze Interaction.

11
7

Criação de Novos Perfis de Usuário
Na Área de Trabalho do Windows, selecione o ícone de
Configurações do Tobii Gaze Interaction e Perfis do Usuário.
Crie um novo perfil, por exemplo “Sara com óculos”. Será necessário
selecionar o novo perfil da lista suspensa na parte superior dessa
janela (vide o item 7) e selecionar OK ou Aplicar, antes de se tornar
“ativo” e aparecer como perfil disponível nas Configurações do
Tobii Gaze Interaction. Antes de alterar as configurações do perfil,
verifique se selecionou o perfil adequado.
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O “Perfil de usuário do Tobii Gaze Interaction” não é o mesmo que
“Usuário do Tobii Communicator”. Pode ser útil que um Usuário do
Tobii Communicator disponha de vários Perfis, para acomodar suas
necessidades do Tobii Gaze Interaction em constante alteração;
por exemplo, quando usa óculos.
Além disso, se um dispositivo é utilizado por várias pessoas, como
em uma escola ou hospital, cada uma deve possuir seu próprio
Usuário do Tobii Communicator (com seus conjuntos de páginas
pessoais) e um ou mais Perfis de Usuário do Tobii Gaze Interaction
(com dados como calibragem, tempo de focalização etc.).

11
Ao criar um novo Usuário do Tobii Communicator, um perfil do
Tobii Gaze Interaction é criado automaticamente para esse usuário,
e será exibido na lista de perfis nas Configurações do Gaze
Interaction .
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12 Telefonia Móvel/Bluetooth®
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Telefonia Móvel com Bluetooth® no I-Series

6. Em seu telefone celular e na janela pop-up no Communicator,
é necessário marcar e aceitar o Código de Conexão
selecionando OK em ambos os lugares.

Conexão do Telefone Celular

7. Em seu telefone celular é necessário aceitar a solicitação do
I-Series para conectar a suas mensagens.

1. Verifique se o Bluetooth® e a visibilidade estão ativados no
telefone celular.
2. No menu do Windows, selecione Configurações >
Configurações do Telefone Celular

8. Verifique se o telefone celular selecionado é exibido na guia
Geral em Status de Conexão. Vide o item 7.
9. Selecione o botão OK para concluir.

3. Verifique se o Bluetooth® está ativado na guia Geral. Vide
o item 1.
Caso contrário, selecione o botão Abrir o Control Center...,
e vide o item 2 para modificar as configurações do I-Series
Control Center.
Para obter mais informações sobre o I-Series Control
Center, consulte o Manual do Usuário do I-Series.
4. Selecione o botão Conectar o Telefone Celular...,
5. Selecione o telefone celular para conectar na lista, vide
o item 4 e pressione o botão Conectar. Vide o item 5.
Caso o telefone não esteja na lista, verifique a etapa 1 na lista,
selecione o botão Pesquisar, vide o item 6 para pesquisar o
telefone celular novamente.
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1

2

12
Nova Conexão do Telefone Celular
1. Verifique se o Bluetooth® está ativado no telefone celular.
4

2. No menu do Windows, selecione Configurações >
Configurações do Telefone Celular
3. Selecione o botão Conectar Novamente. Consulte a
seção 1.

5

6

7

1
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Desconectar-se do Telefone Celular

Telefonia Móvel no C-Series

1. No menu do Windows, selecione Configurações >
Configurações do Telefone Celular.

Conexão com um SIMcard (ou outra porta de comunicação)

2. Selecione o botão Remover Telefone na guia Geral.
Consulte a seção 1.

1. Verifique se um SIMcard está instalado no dispositivo.
Em não esteja instalado
• Instale um SIMcard. Para maiores informações sobre a
instalação do SIMcard, consulte o Manual do Usuário do
C-Series.

1

2. No menu do Windows, selecione Configurações >
Configurações do Telefone Celular
3. Selecione o botão Selecionar Automaticamente. Consulte
a seção 1.
4. Verifique se o telefone celular selecionado é exibido na guia
Geral em Status de Conexão. Vide o item 2.
5. Selecione o botão OK para concluir ou Cancelar para
cancelar.
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Configurações de Telefonia Móvel/Gerais do Bluetooth®

Armazenamento do Telefone Celular no C-Series

Configurações de Chamadas

Para receber novas mensagens, o telefone celular deve ter
capacidade de armazenamento livre. Portanto, é importante que as
mensagens antigas sejam excluídas em intervalos regulares.

Para modificar as configurações de chamada selecione, no menu
do Windows, Configurações > Configurações do Telefone
Celular e vá para a guia Chamadas.
Configurações de Mensagens

Para configurar os intervalos selecione, no menu do Windows,
Configurações > Configurações do Telefone Celular e vá para
a guia Armazenamento.

Para modificar as configurações de mensagens selecione, no menu
do Windows, Configurações > Configurações do Telefone
Celular e vá para a guia Mensagens.
Registro da Comunicação
Para começar a registrar toda a comunicação com o telefone
celular selecione, no menu do Windows, Configurações >
Configurações do Telefone Celular e vá para a guia Suporte.
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13 Controles Remotos IV

Desativar Botões em Controles Remotos

Em cada Conjunto de Páginas do Controle Remoto, o usuário

1. Selecione a Guia Exibir Conjuntos de Página Predefinidos
> Diversos.

pode acessar a Página de Ajuda selecionando o botão

2. Selecionar o Controle Remoto para configurar

(Ajuda). Na Página de Ajuda, as diferentes cores dos botões são
explicadas.

3. Selecione um botão.
4. Selecione Não para não adicionar um Comando IV

Gravação do Comando IV para Controles Remotos

5. Selecione Sim para desativar o botão

1. Selecione a Guia Exibir Conjuntos de Página Predefinidos
> Diversos.

6. Siga as instruções na tela

2. Selecionar o Controle Remoto para adicionar comentários

Quando terminar, a cor do botão é alterada para um botão
desativado. Para obter mais informações, consulte a Página de
Ajuda.

3. Selecione um botão.
4. Selecione Sim para adicionar o Comando IV
5. Siga as instruções na tela
Quando terminar, a cor do botão é alterada para um botão com
um comando. Para obter mais informações, consulte a Página de
Ajuda.
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Para ativar um botão desativado em um Conjunto de Páginas
do Controle Remoto, consulte Editar, Remover e Adicionar
Comandos IV em um Controle Remoto IV

13
Utilizar o Controle Remoto

Editar, Remover e Adicionar Controles Remotos IV

1. Selecione a Guia Exibir Conjuntos de Página Predefinidos
> Diversos.

Selecione no menu do Windows: Ferramentas > Meus Controles
Remotos IV

2. Selecionar o Controle Remoto
3. Verifique se a porta IV do dispositivo está de frente para o
dispositivo a ser controlado

1

4. Selecione um botão.
Um botão selecionado apresentará um indicador piscante quando
o botão estiver selecionado, se o recurso de realce estiver ativado,
para alerta visual.
Para editar um Controle Remoto IV existente:

Combinar dois Comandos
1. Selecione o botão

(Combinar dois Comandos IV)

1. Selecione um dos controles IV existentes. Consulte o item 1.

2. Selecione o primeiro botão IV

2. Selecione o botão

3. Selecione o segundo botão IV

3. Alterar o nome

Os dois Comandos IV serão enviados juntos após a segunda
seleção.

(Editar).

4. Selecione OK para salvar ou Cancelar para cancelar.
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Para remover um Controle Remoto IV existente:
1. Selecione um dos controles IV existentes. Consulte o item 1.
2. Selecione o botão

1

2

(Remover).

3. Selecione Sim para remover ou Não para cancelar.

Para adicionar um novo Controle Remoto IV:
Consulte o item: Gravação do Comando IV para Controles
Remotos, ou
1. Selecione o botão
Remoto IV).

(Adicionar Controle

2. Nomear o Controle Remoto
3. Selecione OK para salvar e Cancelar para cancelar.
Editar, Remover e Adicionar Comandos IV de Controles
Remotos IV

Para editar um Comando IV existente:
1. Selecione um dos Controles Remotos IV existentes. Consulte
o item 1.
2. Selecione um dos Nomes de Comando IV existentes.
Consulte o item 2.
3. Selecione o botão

4. Faça
suas
alterações
em:
Nome,
Repetições.
Teste o sinal e, para gravar um sinal, selecione o
botão

Selecione no menu do Windows: Ferramentas > Meus Controles
Remotos IV
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(Editar). Consulte o item 2.

(Gravar) e siga as instruções na tela..

13
Para alguns Comandos IV o valor da Repetição deve ser
configurado mais alto (padrão 3), para que o receptor execute
o comando desejado.
5. Selecione OK para salvar ou Cancelar para cancelar.

Para remover um Comando IV existente:
1. Selecione um dos Controles Remotos IV existentes. Consulte
o item 1.
2. Selecione um dos Nomes de Comando IV existentes.
Consulte o item 2.
3. Selecione o botão

(Remover). Consulte o item 2.

2. Selecione o botão
Remoto IV). Consulte o item 2.

(Adicionar Controle

3. Configure o nome do Comando IV. Selecione OK para salvar
e Cancelar para cancelar.
4. Configure o valor da Repetição, padrão 3.
Para alguns Comandos IV o valor da Repetição deve ser
configurado mais alto (padrão 3), para que o receptor
execute o comando desejado.
5. Selecione o botão
(Gravar) para gravar um sinal, e
siga as instruções na tela.
6. Selecione OK para salvar ou Cancelar para cancelar.

4. Selecione Sim para remover ou Não para cancelar.
Exportar/Importar Controles Remotos
Para adicionar um novo Comando IV:
Consulte o item: Gravação do Comando IV para Controles
Remotos, ou
1. Selecione um dos Controles Remotos IV existentes.
Consulte o item 1.

1. Selecione no menu do Windows: Ferramentas > Meus
Controles Remotos IV
2. Selecionar/Exibir mais opções
3. Selecione o botão Exportar/Importar
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Guia de Inicialização
Enfim...
Este manual contém instruções e informações limitadas. Para
obter mais detalhes, consulte o Guia do Usuário, localizado na
documentação ou no software.
As informações e os recursos desse manual se referem ao Tobii
Communicator 4 Premium.
Faça Backup de seus Conjuntos de Páginas pessoais e dados,
selecionando Arquivo e em seguida Exportar Configurações
e Dados. Também é importante verificar regularmente as
atualizações de software, a partir da guia Ajuda. Selecione
Verificar Atualizações. É necessária conexão com a Internet de
alta velocidade.
Entre em contato com o seu fornecedor local ou com nosso
suporte a atualizações de software caso não possua conexão com
a Internet.
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Notas:

61

Guia de Inicialização
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