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Velkommen til Tobii Dynavox Compass
Software.

Compass kommunikationssoftware er en forskningsbaseret kommunikationsløsning til personer, der ikke kan bruge deres naturlige stemme til fuldt ud at tage del i hverdagen.
Kommunikationssidesættene, der er inkluderet i Compass er skabt og afprøvet til specifikt at tage hensyn til behov og styrker for
personer, der har autisme, spastisk lammelse, apraksi, Downs syndrom, ALS, eller som har lidt et slagtilfælde eller en traumatisk
hjerneskade, eller anden nervemæssig-, udviklingsmæssig- eller kommunikativ udfordring. En hjælpsom konfigurationsguide vil
guide dig igennem trinene til valg af de sidesæt, som er mest passende for din brugers alder, tilstand og udviklingsniveau.
Compass softwarens fleksible og intuitive opsætning gør det muligt for brugeren at begynde med simpel, effektiv kommunikation og dernæst bevæge sig videre i hans eller hendes eget tempo med øgede funktioner, i takt med at hans eller hendes færdigheder og fortrolighed stiger.
Compass softwaren giver dig:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Muligheden for at vælge mellem en række sidesæt, der er skabt af klinikere med det formål at imødekomme de specifikke
behov for en bred vifte af personer med forskellige kommunikationsbehov, evneniveauer og med forskellige valgmetoder.
Evnen til hurtigt og nemt at skifte evneniveauerne i et sidesæt, i takt med at brugeren bliver bedre til at kommunikere.
Omfattende redigeringsværktøjer, der gør det nemt at personliggøre din kommunikationsløsning yderligere, at tilpasse
dine sider, og sågar at oprette nye sider.
Direkte adgang til myTobiiDynavox, en cloud-baseret hjemmeside, du kan bruge til at administrere kontoindstillinger,
lægge sider op og dele dem, og til at få adgang til støtte fra klinikere, teknisk support og andre brugere når som helst og
hvor som helst.
Unik forskningsbaseret Kerneordsstrategi, der hjælper brugere med at udvikle og anvende omfattende og kreativ
kommunikation.
Et bredt udvalg af forhåndslagret kommunikation; symboler, billeder, ord og sætninger - der støtter i hverdagssamtaler.
Indbygget støtte så som adfærdsstøtte og scripts, der kan hjælpe brugeren med at navigere igennem daglige aktiviteter
og samtaler.
Hurtigord og Hurtigsnak, der gør det muligt for brugeren at springe hurtigt ind i samtalen.
Nem adgang til forhåndslagrede meddelelser for mange at brugerens yndlingsaktiviteter.
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2

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com er din personlige hjemmeside til online lagring og administrering, som du kan bruge til at administrere din
Compass software, til at oprette sikkerhedskopier, opdatere og personliggøre Compass og dele sider med hele dit
kommunikationsteam.
Se hjælpevideoer og besøg vores bibliotek på internettet for at få adgang til artikler i Vidensdatabasen, forskningstips om produkter, og foretag en specialiseret søgning eller besøg vores Community Q&A-sektion.
myTobiiDynavox.com er cloud-baseret og du kan få adgang til den hvor som helst via internettet.

Figur 2.1 myTobiiDynavox
Gå til www.myTobiiDynavox.com for at oprette en konto.
Din myTobiiDynavox-konto forbinder dig til et fællesskab af klinikere, tekniske eksperter, og andre som dig, og den forbinder dig
til en gruppe mennesker, der kan give dig hjælp og støtte.
Når du har oprettet en konto, kan du få adgang til den hvor som helst via internettet, så du kan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uploade, downloade og dele kommunikationssider
Hent stemmer
Modtage opdateringer til dit software og nyt kommunikationsindhold
Administrere din brugerprofil
Lave en sikkerhedskopi og gendan sidesæt
Opnå adgang til implementerings- og terapistøtte samt redskaber
Se og deltage i diskussionsfora
Finde ressourcer til teknisk support og dokumentation
Søge i Vidensdatabasen
Se hjælpende videoer
Få hurtig adgang til Hjælpevideoer og Vidensdatabasen på myTobiiDynavox.com via Hjælp-menuen i din Compass
software. Åben menuen Indstillinger og vælg Hjælp.
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myTobiiDynavox Vidensdatabase

Denne Compass Brugervejledning er kun en kort introduktion til softwaren. myTobiiDynavox sammenslutningen byder på et
stort og konstant voksende bibliotek med mere end 250 artikler i Vidensdatabasen, som indeholder information om alle aspekter
af Tobii Dynavox Compass-softwaren.
For at illustrere hvor forskelligartede artiklerne i Vidensdatabasen, er her en liste over et udvalg af artiklerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan jeg tilpasse antal rækker og kolonner inde i et emne uden at skifte niveau?
Kan jeg tilføje Kerneord til værktøjslinjen?
Hvordan rydder man en meddelelse, efter man er færdig med at tale?
Redigering af en emnekollage
Sidesættet NavBar - Tilføj et nyt gitteremne
Hvordan gemmer jeg et hotspot på en visuel scene-side?
Hvordan åbner jeg mit Whiteboard med en knap?
Hvordan kan jeg redigere Hurtigsnak?
Hvordan laver jeg en ny fonem-undtagelse?
Hvordan tilføjer jeg en handling til kategorien Favoritter?
Hvordan kan jeg oprette et link til en knap på en side?
Hvordan kan jeg arrangere knapperne på en side eller en popup?
Hvordan importerer jeg en side eller en pakke med sider ind i et sidesæt?
Sådan tildeles handlinger
Sådan skifter man skærmtastaturet
Hvordan kan jeg arrangere, hvordan knapper scannes?
NavBar sidesæt - Sådan laver man en billedhistorie

Du skal bare logge ind på vores myTobiiDynavox Community for at få adgang til Vidensdatabasen - og for at få svar på dine
spørgsmål, diskutere interesseemner og blive en del af en brugergruppe, hvis interesser er magen til dine.
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4

Kom godt i gang

Når du åbner Compass softwaren, vil en Sidesæt Guide guide dig igennem at vælge de sidesæt, der er mest passende til din
brugers alder, lidelse og udviklingsniveau (En oversigt over hvert sidesæt er angivet nedenfor, se 4.2 Compass-Sidesæt, side
12.)

4.1
1.

Opstart af din Compass software for første gang
Vælg Compass-ikonet på skrivebordet

Figur 4.1 Compass-Ikon på Skrivebordet
Du vil muligvis blive bedt om at logge ind på myTobiiDynavox.
En skærm med Konfigurationsguiden vil fremkomme.
2.

Vælg den blå knap med skriften Start Konfigurationsguide.

Figur 4.2 Konfigurationsguide-skærm
En skærm med Opsætning af Sidesæt vil fremkomme.

8

4 Kom godt i gang

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK

3.

Vælg knappen Gå til Konfigurationsguiden til Nye Sidesæt. Sidesæt guiden vil hjælpe dig igennem hvert trin til at
vælge, opsætte og tilpasse et passende sidesæt.

Figur 4.3 Skærmen med opsætning af sidesæt
De trin, der er involveret i Sidesæt guiden, vil variere alt efter hvilke sidesæt, du vælger.

4.

Vælg Alder, Køn og Lidelse fra drop-down-menuerne.

Figur 4.4 Guide til nye sidesæt
Alt efter hvilke valg, du træffer, vil Sidesæt Guiden give dig to anbefalede sidesæt at vælge imellem.
Vælg den blå knap kaldet Sammenlign for at se en mere detaljeret beskrivelse af hvert anbefalede sidesæt.
Vælg knappen Se flere for at se alle de sidesæt, du kan vælge imellem.

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK
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5.

Vælg et sidesæt ved at vælge miniaturebilledet på din skærm.

Figur 4.5 Vælg et sidesæt
En "omkring"-skærm vil blive åbnet og give dig mere specifik information om det sidesæt, du har valgt.
6.

Hvis du beslutter dig for at bruge dette sidesæt, skal du vælge den grønne knap Vælg dette sidesæt.

Figur 4.6 Skærmen "omkring" sidesæt
Du kan når som helst under opsætningsprocessen vælge knappen Tilbage i det øverste venstre hjørne af siden for at gå tilbage og ændre dine valg.
Dit sidesæt vil blive installeret. Installeringstiden vil afhænge af hvilket sidesæt, du har valgt.
Når et sidesæt er blevet installeret korrekt, vil et Konfigurationsspørgeskema blive åbnet og stille dig spørgsmål om
brugeren:
•
•
•
•
•
•
•

Forståelse for brug af symboler
Behov for hjælp til at kommunikere
Ønske om at kommunikere
Evne til at forstå samtaler
Læsefærdigheder
Behov for sideorganisering
Besvar spørgsmålene i Konfigurationsspørgeskema, så godt du kan.

Dine svar på disse spørgsmål vil give guiden mulighed for at foreslå det kommunikationsniveau, som brugeren bør starte
med.
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VIGTIGT: Husk på, at du nemt kan skifte niveau når som helst - øg niveauet, i takt med at brugeren bliver bedre til at
kommunikere - eller sænk niveauet, hvis brugeren synes besværet. Vælg Niveauer i menuen Indstillinger for hurtigt at
bevæge dig igennem niveauerne.
Skærmen Tilpas Indhold vil fremkomme. De forskellige tilpasningsmuligheder vil variere alt, efter hvilke sidesæt, du har
valgt. Nedenfor er der eksempler på forskellige valgmuligheder i hvert sidesæt. Vi har vist skærmen Tilpas Indhold for
sidesættene for Hoved-siden, NavBar og All Access.
7.

Fortsæt med at tilpasse dit indhold ved at vælge i mellem de forskellige valgmuligheder og tryk dernæst på den grønne
knap kaldet Næste i det nederste højre hjørne af skærmen for at åbne fanen næste på skærmene Tilpas Indhold.

Figur 4.7 Skærmen Tilpas Indhold - All Access

Figur 4.8 Skærmen Tilpas Indhold - Hoved-siden

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK
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Figur 4.9 Skærmen Tilpas Indhold - NavBar
Sidesættene til All Access og Navigator giver dig mulighed for at vælge adgangsmetode under
tilpasningsprocessen.
Når konfigurationen er gennemført, vil skærmen Tillykke fremkomme.
8.

Fra skærmen med ordet Tillykke, kan du:
•
•
•

Se informationsvideoer. (Fanen Rundvisning vil som udgangspunkt åbnes. Vælg knappen afspil for at starte
informationsvideoerne).
Vælg fanen myTobiiDynavox for information om hjemmesiden myTobiiDynavox.com. (Se 2 myTobiiDynavox, side
6.)
Vælg fanen Ressourcer for at se en liste over alle ressourcerne på hjemmesiden myTobiiDynavox.com, der kan
hjælpe dig med at anvende din Compass software.

Figur 4.10 Tillykke-skærm
Når du har set videoerne og er blevet informeret om hjemmesiden myTobiiDynavox.com, vælg da knappen Start
Kommunikationen. Du er nu klar til at begynde at kommunikere med din Compass software.
Det er vigtigt at foretage regelmæssig backup med sikkerhedskopier af dine sidesæt. Se: 17 Sikkerhedskopi
og Gendannelse, side 80.

4.2

Compass-Sidesæt

Compass softwaren indeholder et bredt udvalg af sidesæt, der giver dig det bedste valg til din brugers unikke styrker og behov.
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4.2.1

NavBar sidesæt
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

NavBar sidesættet giver adgang til kommunikationsemner på en rullende navigationsbar (NavBar) og yderligere værktøjer på en
stationær værktøjslinje. Både NavBaren og Værktøjslinjen er altid synlige og tilgængelige. Brugeren behøver ikke gå tilbage til
"startsiden" for at skifte mellem kommunikationsemner - man skal bare rulle igennem en tilpasset liste med emner. Sidesættet
NavBar anvender enten et layout med visuelle scener og hotspots eller et mere traditionelt gitterlayout. Indholdet i NavBaren tilpasses alt efter udviklingsniveau. Sidesættet NavBar giver hver kommunikator en række kommunikationsværktøjer, der alle kan
tilpasses til alle aldre og evneniveauer.
Sidesættet NavBar anbefales til børn og voksne, der har gode visuelle organisationsfærdigheder og som kunne have gavn af at
have adgang til deres kommunikationsemner hele tiden og til personer, der selv kan opnå adgang til en dedikeret kommunikationsenhed eller en personlig tablet med deres fingre eller en stylus og som ikke har brug for en fingerguide.

4.2.2

Hovedside-sidesæt
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK
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Sidesættet for Hoved-siden har en traditionel "master" eller en "primær" side med links til emner og kommunikationsværktøjer.
Sidesættene til Hoved-siden kan enten bruge visuelle scener eller et gitterlayout. Disse sidesæt har lignende design og opsætning i forhold til tidligere Tobii Dynavox-enheder. Sidesættene til Hoved-siden kan tilpasses til alle aldre og evneniveauer og kan
også bruges til brugere med fingerguide.
Sidesættet Hoved-side anbefales til børn og voksne, der har gavn af et mere traditionelt gitterlayout og som ville have gavn af at
have deres kommunikationsemner organiseret på en Hoved-side, samt til personer, der har behov for en fingerguide til at forbedre deres præcision ved direkte valg. Alternative metoder, så som scanning, kan også anvendes.

4.2.3

Tekst-baseret sidesæt
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

Det tekst-baserede sidesæt indeholder sider med enkelte ord og komplette meddelelser, der er organiseret alt efter Emne, Hurtigsnak, Tastatur og andre kommunikationsværktøjer. Det tekst-baserede sidesæt er skabt til teenagere og voksne, der har meget lidt eller ingen besvær med at læse en række forhåndsprogrammerede ord og sætninger og til personer, som har brug for en
fingerguide til at forbedre deres præcision ved direkte valg. Alternative metoder, så som scanning, kan også anvendes.
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4.2.4

Sidesæt til personer, der har en hjerneskade eller personer der har haft et slagtilfælde
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

Sidesættet til personer, der har en hjerneskade eller personer der har haft et slagtilfælde er det første omfattende sidesæt, der
er skabt til at tage hensyn til de unikke sprogbehov, som personer med afasi har. Det er skabt ud fra omfattende forskning, afprøvning og kunde-indsigt og det er en løsning uden ligemand til de, der har lidt et slagtilfælde, har en hjerneskade eller som har
en anden lidelse, der har ført til afasi eller anden sproghæmmende lidelse. Sidesættet til personer, der har lidt et slagtilfælde eller med hjerneskade giver adgang til en rullende navigationsbar og yderligere værktøjer på en stationær værktøjslinje. De er
begge altid synlige og altid tilgængelige. Det er ikke nødvendigt for brugeren at gå tilbage til "start-siden" for at skifte mellem
kommunikationsemner. Det er bare nødvendigt at svirpe imellem en liste af emner, der kan tilpasses. Sidesættet til personer, der
har lidt et slagtilfælde eller med hjerneskade giver hver bruger en række valgmuligheder inden for integrerede
kommunikationsværktøjer.
Sidesættet til personer, der har en hjerneskade eller personer der har haft et slagtilfælde anbefales til voksne, personer med
kommunikationsvanskeligheder (f.eks. afasi), som følge af et slagtilfælde eller traumatisk hjerneskade eller til personer, der har
mulighed for at opnå adgang til en kommunikationsenhed, en tablet eller en computer med deres finger eller stylus, og som ikke
har brug for en fingerguide.

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK
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4.2.5

Sidesættet WordPower
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

WordPower er et velkendt sidesæt med kerneord, der kombinerer funktioner fra kerneordforråd, stavning og ordprædiktion med
henblik på at skabe nye meddelelser. Det er udviklet af Nancy Inman, MS, CCC-SLP som et alternativt til traditionelle tastaturer
og det anbefales til børn og voksne med en bred vifte af emneniveauer. Sidesættet WordPower anbefales til børn og voksne,
som har gavn af et kerneordforråd og/eller stavning med ordprædiktion. Der er mulighed for adskillige styremetoder. Kommunikationsvisningerne er tekstbaserede og findes med eller uden symbolstøtte. Personer, der har en bred vifte af kommunikationsevner, har brugt dette sidesæt. Adgang kan opnås med fingerguide eller via direkte valg, eller med alternativ adgang inklusiv
scanning.

4.2.6

Sidesættet All Access
Dette sidesæt findes på engelsk, hollandsk, dansk, svensk, norsk og spansk.

Sidesættet All Access er primært skabt til at støtte de kommunikative behov for personer, som bruger scanning, en hovedmus,
eller andre alternativer til at berøre skærmen med en finger. Dette er et helt enestående sidesæt, som indeholder et omfattende
ordforråd, der kan tilpasses separat alt efter kommunikationsevne og antallet til knapper, der skal være til rådighed. Derudover
giver sidesættet All Access brugeren mulighed for hurtigt at gå fra side til side, kontrollere lydstyrken og andre funktioner, og helt
og aldeles ændre indstillinger og layout ved at vælge én knap. Der er yderligere innovative funktioner, der støtter nem lagring af
meddelelser på en side, effektiv genfinding og redigering af tidligere indtalte meddelelser og en guide, der kan hjælpe brugeren
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med at vælge en styremetode. Selvom brugere, der kan anvende berøring til at vælge knapper på skærmen, ikke er den primære
tiltænkte slutbruger, så kan disse brugere dog stadig finde opsætningen af sidesættet All Access gavnlig.

4.2.7

Sidesættet Navigator
Dette sidesæt findes på engelsk, hollandsk, dansk, svensk, norsk og spansk.

Sidesættet Navigator er skabt til støtte for personer, der kan læse og skrive og som primært anvender et tastatur til at kommunikere. Men for at støtte effektiv kommunikation er sidesættet Navigator opsat med en struktur, der fremmer evnen til at lagre emne-specifikke meddelelser, til effektivt at få adgang til og redigere tidligere indtalte meddelelser og til at kommunikere
forhåndsprogrammerede sætninger, der kan anvendes i en bred vifte af situationer. Sidesættet anvender en serie af niveauer,
der introducerer nye kommunikationsværktøjer og andre funktioner på en sådan måde, at de fremmer indlæring og bedre anvendelse. Der kan opnås adgang til sidesættet Navigator på adskillige måder inklusiv berøring af skærmen, scanning og ved brug af
en hovedmus.

4.2.8

Sidesættet LiterAACy
Dette sidesæt findes kun på tysk.

LiterAACy har en helt ny tilgang til at lære at læse og skrive. LiterAACy kategoriserer ord efter deres begyndelsesbogstav, således at brugere, der kender den første lyd i ordet, hurtigt kan finde det. En bruger kan gennemsnitligt få adgang til op til 3000
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ord med blot to valg. Disse hurtigt løsninger motiverer eleven til at videreudvikle læse- og skrivefærdigheder. Anvendelse af tydelige symboler, farvekodning i henhold til Fitzgerald-nøglen, bevidst skjulen af bogstaver samt tale er alt sammen med til at
hjælpe til en forbedring af læse- og skrivefærdigheder.

4.2.9

Bonus Sidesæt

Udover de sidesæt, der tilbydes med Compass softwaren, er bonus sidesæt også til rådighed, nemlig sidesættene Gateway og
PODD.

4.2.9.1

Sidesættet Gateway
Dette sidesæt findes på engelsk og tysk.

Sidesættet Gateway er skabt af Dr. Joan Bruno, Ph.D., CCC-SLP, og består af enkelte ord, der kan kombineres til at danne
længere meddelelser. Gateway er blevet udviklet over en årrække til at afspejle en række udviklingsmæssige niveauer, forskellige slags kommunikatører og ændringer i teknologien.
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4.2.9.2

Sidesættet PODD
Dette sidesæt findes kun på engelsk.

Sidesættet PODD er skabt af talepædagog, Gayle Porter, og er en måde, hvorpå hele ord og symboler organiseres til at skabe
en fordybelse og opsætningsmodel, der gør det muligt at udtrykke en række meddelelser i en bred vifte af situationer. Der er
PODD sidesæt, der giver adskillige valgmuligheder, der passer til kommunikations- og sprogbehov for en række forskellige
brugere.
Sidesættet PODD findes på både amerikansk engelsk og australsk engelsk.
For mere information om bonus-sidesættene inklusiv pris og bestillingsoplysninger, besøg da myTobiiDynavox.com.
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5

Menuen Indstillinger - Oversigt

Compass softwaren er nemt at tilpasse og indeholder omfattende redigeringsværktøjer. Værktøjer til tilpasning og redigering af
sider, samt oprettelse af nye sider findes via menuen Indstillinger.
Menuen Indstillinger giver brugeren adgang til Redigering, Ny side, Gennemse sider, Ordforråd, Brugerflade, samt indstillinger for værktøjslinjen, stemmeindstillinger, komponenter til Ekstra tempo, indstillinger for udviklingsniveau, kamera og mediebibliotek, indstillinger for fjernbetjeninger, styremetoder, backup- og gendannelsesfunktioner, samt links, hjælpedokumentation og
videoer.

Figur 5.1 Menuen Indstillinger
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de valgmuligheder, der findes i menuen Indstillinger. Der er også en angivelse med
detaljeret information om hver af disse valgmuligheder.
Tabel 5.1 Menuen Indstillinger
Side-browser

Åbner hurtigt en side i dit sidesæt. Søg efter navnet på en specifik side, administrér dine sider,
opret, slet eller nagivér igennem mappernes lag og se en forhåndsvisning af sider, inden du åbner dem. (Se 10 Side-browser, side 58.)

Redigering

Åbner redigerings-værktøjslinjen, som giver dig mulighed for at redigere (og oprette) sider. (Se
12 Compass Redigering, side 65.)

Ny side

Lav en helt ny side - enten fra en skabelon eller ud fra layoutet fra en eksisterende side. Når du
har valgt en skabelon eller et layout vil redigerings-værktøjslinjen åbnes og du kan tilpasse din
nye side med dit eget indhold. (Se 13 Oprettelse af en side, side 73.)

Ordliste

Din ordliste (dine valg af taleemner, ordlister og fraser) blev valgt, da du anvendte Konfigurationsguiden til at vælge et sidesæt og den er baseret på dine oplysninger i forhold til alder, køn,
forhold og kommunikationsniveau. Du kan ændre, kopiere, slette, ændre rækkefølgen på skærmen og tilføje nye ord til din ordliste. (Se 8 Ordliste , side 53.)

Brugergrænseflade

Tilpas eller definér, hvordan visse objekter skal vises på skærmen. Menuen Brugerflade er organiseret med faner, hvor hvert faneblad har en forskellig gruppe af kontrolmuligheder og valgmuligheder, inklusiv generelle indstillinger, indstillinger for meddelelsesvinduet, indstillinger for
knapper, samt indstillinger for alder og udviklingsniveau. (Se 6.3 Indstillinger for brugergrænseflade, side 41.)

Styremetode

Vælg og tilpas en valgmetode. (Se 6.1 Styremetode, side 23.)
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Redigering af
værktøjslinjen

Tilpas værktøjslinjen, tilføj en ny knap eller mappe, slet eller redigér knappen eller mapper, gem
og lav om på rækkefølgen af elementer i værktøjslinjen. (Se 6.4 Redigering af værktøjslinjen, side 43.)

Stemmeindstillinger

Vælg og tilpas talesyntese i Compass softwaren, hent nye stemmer og administrér udtaleregler.
(Se 6.2 Stemmeindstillinger, side 37.)

Ekstra tempo

Opret en personlig liste med forkortelsesudvidelser og aktivér eller deaktivér funktioner i ordprædiktionen og foretag valg angående meddelelseshistorikken. (Se 7.1 Udvidelse af forkortelser, side 47, 7.2 Ordprædiktion, side 49, og 7.3 Meddelelseshistorik, side 50.)

Kamera

Tag billeder, der gemmes i mediebiblioteket, på enheder med indbygget kamera. (Kameramenuen vil være grå på enheder, der ikke har indbygget kamera,) (Se 15 Kamera, side 78.)

Mediebibliotek

Brug mediebiblioteket til at lagre og se dine billeder og videoer. (Se 16 Dit Mediebibliotek, side
79.)

Backup/Gendan

Opret en backup-fil med en sikkerhedskopi, der gemmer dine tilpassede indstillinger. Gendan
den backup-fil, du har oprettet. Foretag backup og gendan enten lokalt eller til/fra
myTobiiDynavox.com. (Se 17 Sikkerhedskopi og Gendannelse, side 80.)

Hjælp

Åbner menuen Hjælp med links, der giver adgang til dokumentation, hjælpevideoer og
Vidensdatabasen.

Niveauer

Alt efter hvilket sidesæt du anvender, vil en Niveau-knap (indstillinger for udviklingsniveau) muligvis være til stede i menuen Indstillinger. Lav hurtigt om på evneniveauet for at finde de mest
passende værktøjer og indhold samt gitterstørrelse, til din brugers nuværende behov. (Se 9
Udviklingsniveauer, side 56.)

Administration af
fjernbetjeninger

Compass softwaren har på udvalgte enheder evnen til at kontrollere elektronisk udstyr som en
fjernbetjening. (Se 14 Administrering af fjernbetjeninger, side 74.)

Når det kører på åbne Windows-enheder er der en yderligere valgmulighed i menuen Indstillinger kaldet Luk
. Dette lukker Compass softwaren og sender brugeren tilbage til skrivebordet.

5.1

Åben Menuen Indstillinger

Der er to metoder til at åbne menuen Indstillinger alt efter, om Værktøjslinjen er synlig eller ej på skærmen

5.1.1

Åben menuen Indstillinger, hvis Værktøjslinjen er synlig

Vælg ganske enkelt knappen

5.1.2
1.

Indstillinger på Værktøjslinjen. Menuen Indstillinger vil åbnes.

Åben menuen Indstillinger, hvis Værktøjslinjen ikke er synlig
Vælg knappen Tilpas i det øverste højre hjørne af din skærm.

Figur 5.2 Knappen Tilpas
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I sidesættene All Access og Navigator findes der en knap kaldet Tilpas i det nederste højre hjørne af skærmen.

En dialogboks vil åbnes og give dig to muligheder
2.

Vælg knappen Indstillinger. Menuen Indstillinger vil åbnes.

Når Værktøjslinjen er aktiveret, vil knappen Indstillinger altid være synlig på din skærm. Se 6.4 Redigering af
værktøjslinjen, side 43 for instruktioner angående aktivering af Værktøjslinjen.

22

5 Menuen Indstillinger - Oversigt

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK

6
6.1

Tilpasning af Compass softwaren.
Styremetode

Compass softwaren giver dig mulighed for at vælge og finjustere en valgmetode, der bedst passer til din brugers behov.
Hvis du anvender sidesættene Navigator eller All Access, vil du allerede have valgt din adgangsmetode under den første opsætning, da du tilpassede dine sidesæt.
For at se en video, der forklarer om de forskellige adgangsmetoder, gå da til myTobiiDynavox.com og vælg videoen
kaldet Træf et Valg, eller "Making Selections" (Adgangsmetoder). Denne video kan nemt findes via menuen Hjælp.
(Indstillinger > Hjælp > Hjælpende videoer.)
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21). Dernæst vælges Styremetode.

Figur 6.1 Indstillinger for styremetode
Her vælger du ganske enkelt den styremetode, du ønsker at anvende.
Simpel Touch er som udgangspunkt den valgte styremetode.

Styremetoden Gaze Interaction findes kun på enhederne i Tobii Dynavox I-Series.

Når du træffer et valg i menuen Adgangsmetode, vil knappen Indstillinger fremkomme (med cirkel omkring i Figur 6.1 Indstillinger for styremetode, side 23). Vælg knappen Indstillinger for at åbne en menu, der giver dig mulighed for at tilpasse dine
indstillinger for den valgte styremetode.

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK
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6.1.1

Indstillinger for Simpel Touch

Figur 6.2 Menuen Indstillinger for Simpel Touch
For Simpel Touch vælges afkrydsningsfeltet, der aktiverer svirpen og vælg dernæst en af mulighederne for visning af scrollbar.
Vælg et lydsignal. (Se 6.1.8 Lydsignal, side 36.)

6.1.2

Indstillinger for Touch-enter

Figur 6.3 Menuen Indstillinger for Touch-enter
For valgmuligheden Touch-enter vælges en holde- og sliptid og vælg dernæst en af mulighederne for visning af scrollbar. Vælg
et lydsignal. (Se 6.1.8 Lydsignal, side 36.)
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6.1.3

Indstillinger for Touch-slip

Figur 6.4 Menuen Indstillinger for Touch-slip
For valgmuligheden Touch-slip vælges en holde- og sliptid og vælg dernæst en af mulighederne for visning af scrollbar. Vælg
en fremhævningstype og farve (se 6.1.7 Fremhævningstype og farve, side 36 og et lydsignal. (Se 6.1.8 Lydsignal, side 36.)

6.1.4

Indstillinger for scanning

6.1.4.1

Indstillinger for scanning - scanningstype

Figur 6.5 Menuen Indstillinger for scanning
Vælg en scanningstype, 1 kontakt autoscanning eller 2 kontakt trinvis scanning
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6.1.4.1.1
1.

1 Kontakt autoscanning

Vælg den blå knap Indstillinger under 1 Kontakt Autoscanning. En dialogboks åbnes, der giver dig mulighed for at
vælge scanningshastighed. (Anvend pilene op og ned for at justere hastigheden).

Figur 6.6 Vælg en scanningshastighed
2.

Vælg fanen Tid ved overgang. En dialogboks vil åbnes og give dig mulighed for at vælge overgangstiden (pausetiden
mellem niveauerne i scanningsmønstret). (Anvend pilene op og ned for at justere tiden).

Figur 6.7 Vælg en overgangstid
3.

Vælg fanen Scan bagefter for at aktivere eller deaktivere scanningsmuligheder.

Figur 6.8 Dialogboksen Scan efter
4.
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Vælg OK i dialogboksen Scan efter for at gå tilbage til menuen Indstillinger for Scanning.
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5.

I menuen Indstillinger for Scanning vælges kontaktinput for at give softwaren signal om at gå videre i scanningen.

Figur 6.9 Vælg et kontaktinput for 1 Kontakt autoscanning
6.1.4.1.2
1.

Trinvis kontaktscanning

Vælg 2 Trinvis kontaktscanning i menuen Indstillinger for Scanning.

Figur 6.10 Vælg et kontaktinput for 2 Trinvis kontaktscanning
2.

Vælg drop-down listen Kontakt 1 Input for at vælge den tast på tastaturet, der skal være kontaktsignal til softwaren om
at fortsætte i scanningen.

3.

Vælg drop-down listen Kontakt 2 Input for at vælge den tast på tastaturet, der skal være kontaktsignal til softwaren til
angivelse om at træffe et valg.
Som udgangspunkt er kontaktinput venstre pil for kontakt 1 og højre pil for kontakt 2.
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6.1.4.2
1.

Indstillinger for scanning - scanningsmønster
Vælg fanen Mønster i menuen Indstillinger for scanning.

Figur 6.11 Indstillinger for scanning - Mønsterfane
2.

Vælg et scanningsmønster (række/kolonne, kolonne/række eller lineært).

3.

Vælg antallet af gennemgange. Softwaren kan indstilles til at scanne uendeligt eller til at stoppe scanning, hvis der ikke
foretages et valg, efter siden er blevet scannet et bestemt antal gange.

4.

For at genstarte scanningen hvor et valg blev truffet, vælg da afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af Scan fra sidste
valg.

6.1.4.3

Indstillinger for scanning - Brugerflade

1.

Vælg fanen Mønster i menuen Indstillinger for scanning.

Figur 6.12 Indstillinger for scanning - Fanen Brugerflade
2.

Vælg afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af Aktivér Tilbage, hvis du vil have at scanningsfremhævningen skal gå tilbage til forrige niveau, efter et valg er truffet.

3.

Vælg afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af Aktivér Nulstil, hvis du vil have at scanningsfremhævningen skal gå tilbage til begyndelsesstedet, efter et valg er truffet.

28

6 Tilpasning af Compass softwaren.

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK

4.

Vælg afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af Scan Tilbage/Nulstil Først, hvis du vil flytte scanningsikonet til begyndelsen af scanningsmønstret.

5.

For automatisk at øge størrelsen af et objekt, når det scannes, vælg da afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af Zoom.

6.

Vælg en fremhævningstype og farve. (Se 6.1.7 Fremhævningstype og farve, side 36.)

7.

Foretag et valg ved siden af Synlighed af scrollbar.

6.1.4.4
1.

Indstillinger for scanning - Sider
Vælg fanen Sider i menuen Indstillinger for scanning.

Figur 6.13 Indstillinger for scanning - Fanen Sider
2.
3.

Foretag et valg, angående hvordan du vil have, at værktøjslinjen skal scanne ved siden af Scan Værktøjslinje.
Markér det relevante afkrydsningsfelt ved Aktivér:
•
•
•

6.1.4.5

For at inkludere knappen Rediger i scanningsmønstret.
For at inkludere meddelelsesvinduet i scanningsmønstret.
For at inkludere tomme knapper i scanningsmønstret.

Indstillinger for scanning - Lydsignal

Vælg fanen Lydsignal i menuen Indstillinger for scanning. For mere information om lydsignaler, se da 6.1.8 Lydsignal, side
36.
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6.1.4.6
1.

Scanningsindstillinger - Holde-tid
Vælg fanen Holde-tid i menuen Indstillinger for scanning.

Figur 6.14 Scanningsindstillinger - Fanen Holde-tid
2.

Fastsæt holde-tiden med pileknappene.

Figur 6.15 Scanningsindstillinger - Holde-tid
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3.

Markér afkrydsningsfeltet ved siden af "Aktivér visuelt signal, når kontakt holdes" for at se en animering, der illustrerer
den påkrævede holde-tid. Når kontakten er aktiveret.

Figur 6.16 Scanningsindstillinger - Aktivér Visuelt Signal

Figur 6.17 Scanningsindstillinger - Visuelt signal af Holde-tid

6.1.5

Indstillinger for Gaze Interaction
Gaze Interaction findes kun på enhederne i Tobii Dynavox I-Series.

Figur 6.18 Menuen Indstillinger for Gaze Interaction
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6.1.5.1

Indstillinger for Gaze Interaction - Se Styrningsstatus

Åbner visningen Styrningsstatus, hvor du kan bekræfte, om softwaren Gaze Interaction genkender brugerens øjne, og om brugeren er korrekt placeret foran enheden.

Figur 6.19 Styringsstatus-fremviser
De to prikker, der repræsenterer brugerens øjne, bør være i midten af fremviseren. Når den optimale afstand til enheden er fundet, befinder den hvide trekant i afstandsmåleren sig omkring midten af skalaen i det grønne område.

6.1.5.2

Indstillinger for Gaze Interaction - Start ny kalibrering

Åbner en skærm, der igangsætter kalibreringsprocessen. Softwaren vil automatisk kalibrere brugerens blik, mens han eller hun
følger genstanden på skærmen. Når kalibreringen er gennemført, vil en dialogboks åbnes med resultaterne af kalibreringen.

6.1.5.3

Indstillinger for Gaze Interaction - Sæt øjenstyring på pause

Når denne funktion er aktiveret, vil et pauseikon fremkomme på skærmen - brugeren kan midlertidigt stoppe Gaze Interaction for
at hvile øjnene.
Brugere kan også tilføje deres egne knapper til at sætte øjensporingsknapper på pause eller genstart på sider ved at
anvende disse funktioner: SætØjensporingPåPause() og GenstartØjensporing().

6.1.5.4

Indstillinger for Gaze Interaction - Aktiveringsindstillinger

Vælg en aktiveringsmetode:
•

Dvæleindstillinger
Dvæleaktivering giver brugeren mulighed for at vælge ved at placere blikket på et objekt i et bestemt stykke tid
(dvæletid).
Vælg Dvæle, og vælg dernæst knappen Indstillinger under Dvæle. Dialogboksen Dvæleindstillinger åbnes. Vælg
en dvæletid.

•

Kontaktindstillinger
Kontaktaktivering giver brugeren mulighed for at vælge ved at trykke på en tilbehørskontakt eller en tast på tastaturet.
Vælg Kontakt, og vælg dernæst knappen Indstillinger under Kontakt. En dialogboks vil fremkomme.

•
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–

Vælg aktiveringstid. Vælg derefter OK.

–

Vælg fanen Ventetid og vælg hvor lang tid, der skal gå mellem kontakterne. Vælg derefter OK.

–

Vælg fanen Kontakt og vælg et kontakt-input. (Hvis du ikke anvender kontaktportene på enheden.) Vælg derefter
OK.

Blinkeindstillinger
Blinkeaktivering giver brugeren mulighed for at vælge ved at blinke med øjnene et bestemt antal gange (blinketid).

6 Tilpasning af Compass softwaren.
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Vælg Blink, og vælg dernæst knappen Indstillinger under Blink. En dialogboks vil fremkomme.
–

Vælg minimum blinketid. Vælg derefter OK.

–

Vælg fanen Maks. tid og vælg dernæst maksimal blinketid. Vælg derefter OK.

6.1.5.5

Indstillinger for Gaze Interaction - Feedback

Vælg fanen Feedback i menuen Indstillinger for Gaze Interaction. Vælg farve, størrelse og feedbacktype, der skal
anvendes.

Figur 6.20 Indstillinger for Menuen Gaze Interaction - Fanen Feedback

6.1.5.6

Indstillinger for Gaze Interaction - Windows Control.

Vælg fanen Windows Control i menuen Indstillinger for Gaze Interaction for at indstille adgang fra skrivebordet.

Figur 6.21 Indstillinger for Menuen Gaze Interaction - Fanen Windows Control
6.1.5.6.1

Gaze Selection

Windows Control i tilstanden Gaze Selection gør det muligt for brugeren at styre et standard Windows-styresystem ved hjælp
af en to-trins aktiveringsmetode, som reducerer risikoen for uønskede klik.
6.1.5.6.2

Mouse Emulation

Tilstanden Mouse Emulation gør det muligt for brugeren at simulere og styre en almindelig pc-musemarkør på skærmen.
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6.1.5.7

Indstillinger for Gaze Interaction - Gaze Interaction Profil

Vælg fanen Gaze Interaction Profil i menuen Indstillinger for Gaze Interaction.

Figur 6.22 Indstillinger for Gaze Interaction - Fanen Gaze Interaction Profil
Fanen Gaze Interaction profil bruges til at skifte mellem to forskellige Gaze Interaction profiler. Profiler kan oprettes ved at
anvende programmet Indstillinger for Gaze Interaction på skrivebordet.

6.1.5.8

Indstillinger for Gaze Interaction - Lydsignal

Vælg fanen Lydsignal i menuen Indstillinger for Gaze Interaction. For mere information om lydsignaler, se da 6.1.8 Lydsignal, side 36.

6.1.6

Indstillinger for musen

Figur 6.23 Menuen Indstillinger for musen

6.1.6.1

Indstillinger for musen - vælg med

6.1.6.1.1

Dvæle

Dvæleaktivering giver brugeren mulighed for at vælge ved at placere musemarkøren over et objekt i et bestemt stykke tid
(dvæletid).
1.
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Vælg Dvæle.
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2.

Vælg den blå knap Indstillinger under Dvæle. En dialogboks åbnes, der giver dig mulighed for at vælge dvæletid. (Anvend pilene op og ned for at justere tiden).

Figur 6.24 Dvæletidsindstillinger
6.1.6.1.2

Kontakt

Kontaktaktivering giver brugeren mulighed for at vælge ved at trykke på en tilbehørskontakt eller en tast på tastaturet.
1.

Vælg Kontakt.

2.

Vælg den blå knap Indstillinger under Kontakt.

Figur 6.25 Kontaktindstillinger - Kontaktinput
3.

Vælg kontaktinput.

4.

Vælg OK.

6.1.6.2

Museindstillinger - Synlighed af scrollbar

Træf et valg for rullebarens synlighed.

6.1.6.3

Museindstillinger - fremhævningstype og farve

Vælg en fremhævningstype og farve. (Se 6.1.7 Fremhævningstype og farve, side 36.)

6.1.6.4

Museindstillinger - Lydsignal

Vælg fanen Lydsignal i menuen Museindstillinger. For mere information om lydsignaler, se da 6.1.8 Lydsignal, side 36.
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6.1.7

Fremhævningstype og farve

Figur 6.26 Fremhævningstype og farve i menuen Museindstillinger
1.

Anvend drop-down listen Fremhævningstype for at vælge, hvordan et valgt objekt vil blive visuelt fremhævet på siden.

Fremhævningstyper
1. Ingen fremhævning
2. Omrids
3. Inverter
4. Transparent
2.

6.1.8

Vælg knapfarven (med cirkel omkring i Figur 6.26 Fremhævningstype og farve i menuen Museindstillinger, side 36). Dialogboksen Farvevalg åbnes. Vælg en fremhævningsfarve. (Du kan også oprette en anden farve ved at bruge dialogboksen Farvevalg.)

Lydsignal

Et lydsignal er et enkelt ord eller en kort meddelelse, der afspilles for at identificerer et objekt, når markøren (eller scanningsfremhævningen) bevæges hen over det. Du kan vælge en anden stemme, end den du normalt bruger til kommunikation, til at udtale lydsignalerne. Du kan aktivere eller deaktivere lydsignaler, vælge lydstyrken og talehastigheden for den stemme, du har valgt
og du kan øge lydniveauet.
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En fane kaldet Lydsignal findes i menuen Indstillinger for alle styremetoder.

Figur 6.27 Fanen Lydsignal i Indstillingerne i Menuen Simpel Touch
På visse enheder har du mulighed for at vælge mellem privat eller offentligt output for lydsignalet.

Som udgangspunkt er lydsignalet det samme som genstandens etiket.

1.

Vælg afkrydsningsfeltet Anvendelse for at aktivere lydsignaler.

2.

Vælg en stemme til lydsignaler fra drop-down listen kaldet Stemme.
For mere information om at hente stemmer fra myTobiiDynavox.com, se da 6.2 Stemmeindstillinger, side 37.

3.

Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af Stemmeforbedring for at aktivere funktionen, der øger lydstyrken.
Hvis du synes, at talen "hakker", skal du deaktivere funktionen Stemmeforbedring.

4.

Anvend skydebaren Lydstyrke for at indstille lydstyrken mellem 0 og 100.

5.

Anvend skydebaren for Hastighed for at justere talehastigheden. Når skyderen trækkes fra venstre til højre, øges
talehastigheden.
Vælg knappen Tal til højre for Forhåndsvisning af Stemme for at høre, hvordan stemme og talehastigheden lyder, efter du har valgt lyde. Du kan ændre stemmen og sænke eller øge talehastigheden, indtil du er tilfreds med stemmen og
talehastigheden.
Som udgangspunkt er teksten i tekstboksen Forhåndsvisning af Stemme: "Sådan lyder stemmen nu." For
at ændre denne tekst i tekstboksen skal du vælge den og så skrive din egen personlige besked.

6.2

Stemmeindstillinger

Du kan vælge og tilpasse en stemme til din Compass software, samt tilpasse udtaleundtagelser for ofte anvendte ord.
Du kan vælge en anden stemme til at udtale lydsignaler. (Se 6.1.8 Lydsignal, side 36.)
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Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Dernæst vælges Stemmeindstillinger.

Figur 6.28 Stemmeindstillinger

6.2.1

Stemme

Vælg en stemme fra drop-down listen kaldet Stemme.

6.2.2

Download og administrér stemmer

Vælg knappen Download og administrér stemmer for at hente stemmer fra myTobiiDynavox.com og installere dem.
Når du vælger knappen Download & Administrér stemmer, vil menuen Vælg stemmer åbnes.

Figur 6.29 Menuen Vælg stemmer

Vælg en stemme og vælg dernæst knappen

Installér for at hente og installere stemmen eller vælg ikonet for

skraldespanden for at slette den.
Visse stemmer er Skrivebeskyttede, og kan ikke slettes.
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6.2.3

Administrér udtale

Den talende stemme udtaler muligvis ikke altid ordene rigtigt - især når der er tale om personnavne og ord, der stammer fra andre sprog. Du kan gemme alternativ tekst eller fonetiske stavninger af ord for at rette udtaleproblemer.
1.

Vælg knappen Administrér udtale i menuen Stemmeindstilinger. Menuen Udtaleundtagelser vil åbnes.

2.

Vælg knappen kaldet Administrér i det øverste højre hjørne af skærmen.

3.

Vælg enten knappen Ny Tekstundtagelse eller knappen Ny Fonem-undtagelse.

4.

En dialogboks vil fremkomme. Anvend skærmtastaturet for at stave ordet og indtast dernæst den fonestiske udtale (eller
vælg de passende fonemer). Dernæst trykkes der på Gem (eller OK ved fonemer) for at lukke dialogboksen og gemme
udtaleundtagelsen.

Figur 6.30 Dialogboksen Tekstundtagelse

6.2.4

Fremhævning

Du kan vælge, om du vil have at teksten i meddelelsesvinduet skal fremhæves eller ej, når den udtales. Du kan dernæst vælge
en fremhævningstype og farve.
For at aktivere fremhævning skal du vælge afkrydsningsfeltet ved siden af Fremhævning.

Figur 6.31 Fremhævning aktiveret
Dernæst skal du vælge knappen Konfigurér for at åbne menuen Fremhævning.

Figur 6.32 Fremhævningsmenu
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1.

Anvend drop-down listen Fremhævningstype for at vælge, hvad der skal fremhæves, når meddelelsesvinduet vælges.
•
•
•
•

2.

Fremhæv ord - Hvert ord fremhæves, i takt med at det bliver udtalt.
Fremhæv ord og symbol - Hvert ord og det tilsvarende symbol fremhæves, når ordet udtales.
Fremhæv sætning - Hver sætning fremhæves, i takt med at den bliver udtalt.
Fremhæv sætning og ord - Hver sætning fremhæves (med fremhævningstype 2), i takt med at den bliver udtalt.
Hvert ord fremhæves (med fremhævningstype 1), i takt med at det bliver udtalt.

Anvend drop-down listerne Type 1 og Type 2 for at vælge, hvilken slags fremhævning, der skal anvendes, når teksten i
meddelelsesvinduet udtales.
Fremhævningstype 2 vil kun være gældende, når du har valgt Fremhæv sætning og ord i drop-down listen Fremhævningstype.

Vælg imellem de følgende typer:
•
•
•

Fyld-farve - Ordet (eller sætningen) bliver fremhævet med den farve, du vælger.
Omrids-farve - Ordet (eller sætningen) bliver omringet med den farve, du vælger.
Spejlvend - Teksten og baggrundsfarven skiftes. (For eksempel hvis teksten er sort og baggrunden er hvid, så vil
teksten blive hvid og baggrunden sort).
Tekstfarve - Teksten i ordet eller sætningen ændres til den valgte farve, når den bliver udtalt.

•
3.

Vælg en farve til Fremhævningstype 1 og 2.
Vælg farveknappen helt til højre i drop-down listen Type 1 (angivet med cirkel i Figur 6.32 Fremhævningsmenu, side
39). Dialogboksen Vælg farve åbnes.

Figur 6.33 Dialogboksen Vælg farve
a.

Vælg en farve til fremhævningen.
Du kan vælge en farve fra drop-down listen Standardfarver i dialogboksen Vælg farve eller du kan anvende glidebarene for Rød, Grøn og Blå farvedækning til at lave din helt egen farve.

6.2.5

b.

Vælg OK for at lukke dialogboksen Vælg farve og gemme dit farvevalg.

c.

Vælg farveknappen til højre i drop-down listen Type 2. Gentag trin a og b ovenfor for at vælge en farve til Fremhævningstype 2.

Stemmeforbedring

Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af Stemmeforbedring for at deaktivere stemmeforbedrings-funktionen.
Hvis du synes, at talen "hakker", skal du deaktivere funktionen Stemmeforbedring.

6.2.6

Lydstyrke

Anvend skydebaren Lydstyrke for at indstille lydstyrken mellem 0 og 100.
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6.2.7

Hastighed

Anvend skydebaren for Hastighed for at justere talehastigheden. Når skyderen trækkes fra venstre til højre, øges
talehastigheden.

6.2.8

Forhåndsvisning af stemme

Vælg knappen Tal til højre for Forhåndsvisning af Stemme for at høre, hvordan stemme og talehastigheden lyder, efter du
har valgt lyde. Du kan ændre stemmen og sænke eller øge talehastigheden, indtil du er tilfreds med stemmen og
talehastigheden.

6.3

Indstillinger for brugergrænseflade

Menuen for brugerflade-indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse eller definere, hvordan bestemte genstande fremvises
på skærmen. Menuen for brugerflade-indstillinger er organiseret med faner, hvor hvert faneblad indeholder forskellige grupper
af kontrolelementer og muligheder.
Brugerflade-indstillingerne kan variere, alt efter hvilket sidesæt du bruger. NavBar-sidesættet er brugt som eksempel
her.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg derefter Brugerflade. Menuen for Brugerflade-indstillinger åbnes som udgangspunkt på en fane kaldet Generelle Indstillinger.

6.3.1

Generelle indstillinger

Figur 6.34 Brugerflade-indstillinger - Generelle Indstillinger
Vælg en Start-side og en Tastatur-side. Sideredigering beskyttet med adgangskode og adgang til menuen Indstillinger og
vælg et sprog, vælg vinduestype og sprog.
På Android-enheder kan du også fastlåse Android Værktøjslinjen.

Når du er færdig med at tilpasse dine generelle indstillinger, skal du vælge knappen Udført i det øverste højre hjørne af
skærmen.
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6.3.2

Indstillinger for Værktøjslinje og Navigationsbar

Figur 6.35 Brugerflade-indstillinger - Indstillinger for Værktøjslinje og NavBar
Vælg en placering for Værktøjslinjen og Navigationsbaren og aktivér eller deaktivér (skjul) Værktøjslinjen.

6.3.3

Indstillinger for meddelelsesvindue

Figur 6.36 Brugerflade-indstillinger - Indstillinger for meddelelsesvindue
Tilpas indstillingerne for dit meddelelsesvindue; anvend symboler, brug store symboler, start automatisk med stort begyndelsesbogstav ved en ny sætning, automatisk mellemrum mellem ord, anvend en tykkere markør, ryd meddelelsesvinduet efter tale, tal
mens ord indtastes i meddelelsesvinduet, vis stavefejl, og/eller anvend store symboler og vælg et brugerdefineret åbningspopup.
Vælg knappen Gennemse for at åbne Gennemse Sider og søg efter en popup, der skal bruges til åbninger (i visse sidesæt).
Når du er færdig med at tilpasse meddelelsesvinduet, skal du vælge knappen Udført i det øverste højre hjørne af skærmen.
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6.3.4

Knapindstillinger

Figur 6.37 Brugerflade-indstillinger - Knap-indstillinger
Sporing af knapanvendelse.
Animeringsfunktionen kan ikke anvendes her.

Når du vælger Aktiveret og Vis anvendelse, vil en anvendelsestæller fremkomme på hver knap. (Se Figur 6.38 Vis knapbrug
(eksempel), side 43.) For at nulstille anvendelsestælleren på en knap tryk på knappen Ryd Data.

Figur 6.38 Vis knapbrug (eksempel)
Når du er færdig med at tilpasse dine knapindstillinger, skal du vælge knappen Udført i det øverste højre hjørne af skærmen.

6.3.5

Indstillinger for alder & udviklingsniveau

Figur 6.39 Brugerflade-indstillinger - Alder og udviklingsniveau
Ændrer indholdet alt efter valgte alder og udviklingsniveau.
Når du er færdig med at tilpasse alder og udviklingsniveau, skal du vælge knappen Udført i det øverste højre hjørne af
skærmen.

6.4

Redigering af værktøjslinjen

Du kan tilpasse din Værktøjslinje - tilføje en ny knap eller mappe, redigere eller slette knapper eller mapper, flytte dem op eller
ned på Værktøjslinjen og gemme elementer af Værktøjslinjen.
Valgmuligheder for indstillingerne for Værktøjslinjen kan variere, alt efter hvilket sidesæt du bruger. NavBar-sidesættet
er brugt som eksempel her.
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Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Dernæst vælges Redigering af værktøjslinje.
Denne menu viser alle de knapper og mapper - både de gemte og de synlige - der er til rådighed i din Værktøjslinje.

Figur 6.40 Konfigurér Indstillinger for Værktøjslinje
Vælg Administrér i det øverste højre hjørne af skærmen for at redigere din Værktøjslinje. En knaplinje vil fremme foroven i menuen Konfigurering af Værktøjslinjen, som giver dig mulighed for at redigere Værktøjslinjen.

Figur 6.41 En knaplinje i menuen Konfigurering af Værktøjslinje
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•

Vælg Ny knap eller Ny mappe for at åbne en dialogboks og tilføje en ny knap eller mappe.

Figur 6.42 Ny knap

Figur 6.43 Ny mappe
•

For at redigere en mappe eller knap - vælg den (et blåt flueben vil fremkomme på genstanden) og vælg dernæst Redigér. Dialogboksen Værktøjslinje-knap eller Værktøjslinje-mappe vil åbnes og give dig muligheden for at redigere
genstanden.

Figur 6.44 Redigér element i værktøjslinjen
Hvis du vælger kommandoen Åben side, skal du også angive den side, der skal åbnes, når knappen vælges.
–

For at flytte en knap eller mappe på værktøjslinjen, skal du vælge den og dernæst vælge Flyt op eller Flyt ned.
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–

For at skjule en knap eller mappe på værktøjslinjen, skal du vælge dem og dernæst vælge Skjul.

–

For at vise en gemt enhed skal du vælge Vis.
Valg af en skjult enhed på listen vil ændre knappen Skjul til Vis i linjen med knapperne.

–

For at slette en enhed skal du vælge den og dernæst vælge ikonet med skraldespanden

.

Når du er færdig med at tilpasse dine værktøjslinjeindstillinger, skal du vælge den grønne knap Udført i det øverste højre hjørne
af skærmen.
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7

Ekstra tempo

Compass softwaren har funktioner til Ekstra tempo, som kan hjælpe brugeren med at kommunikere hurtigere og mere effektivt.
Både udvidelse af forkortelser og ordprædiktion giver brugeren mulighed for at indtaste få bogstaver i meddelelsesvinduet med
skærmtastaturet og ud fra det vil softwaren udregne ordmuligheder.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Dernæst vælges Ekstra tempo.

Figur 7.1 Indstillinger til Ekstra tempo

7.1

Udvidelse af forkortelser

Du kan sammensætte din egen liste af forkortelser til ofte anvendte ord (for eksempel; navne på venner, familie, steder, kæledyr,
osv.).
Sørg for at afkrydsningsfeltet Udvid automatisk forkortelser i sektionen Udvid automatisk forkortelser under
menuen Ekstra tempo er valgt, for at anvende de forkortelser du laver.

7.1.1
1.

For at tilføje en Forkortelsesudvidelse
Vælg knappen Administrér i sektionen Udvid automatisk forkortelser og menuen Udvidelse af forkortelser vil
åbnes.

Figur 7.2 Menuen Udvidelse af forkortelser
2.

Vælg knappen Administrér. En række knapper vil fremkomme.
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3.

Vælg knappen Ny og dialogboksen Redigér udvidelse af forkortelse åbnes.

Figur 7.3 Ny udvidelse af forkortelse
4.

I tekstboksen kaldet Forkortelse anvendes systemets tastatur til at taste de få bogstaver, der skal repræsenterer det
ord, du forkorter. (For eksempel indtastes "tr" for "Trunte").

5.

Indtast hele ordet i tekstboksen kaldet Udvidelse.

6.

Vælg Gem.

7.

Vælg Udført i det øverste højre hjørne af skærmen.

For at udvide forkortelsen skal du bare skrive den i meddelelsesvinduet. Den vil automatisk udvides, når du laver et mellemrum.
Bemærk venligst at forkortelsen skal indtastes i meddelelsesvinduet præcist, som du skrev den, da du lavede forkortelsen. Hvis du for eksempel har lavet forkortelsen "als" (uden mellemrum mellem bogstaverne) og du indtaster "a l s" i
meddelelsesvinduet, vil forkortelsen ikke udvides.

7.1.2
1.

Redigér en udvidelse af forkortelse:
Vælg knappen Administrér i sektionen Udvid automatisk forkortelser og menuen Udvidelse af forkortelser vil
åbnes.

Figur 7.4 Menuen Udvidelse af forkortelser
2.

Vælg knappen Administrér. En række knapper vil fremkomme.

3.

Vælg den forkortelsesundtagelse, du ønsker at ændre.
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4.

Vælg knappen Redigér og dialogboksen Redigér udvidelse af forkortelse åbnes.

Figur 7.5 Redigér en udvidelse af forkortelse
5.

Foretag ændringerne i tekstboksen Udvidelse.

6.

Vælg Gem.

7.

Vælg Udført i det øverste højre hjørne af skærmen.

7.2

Ordprædiktion

Ordprædiktion kan anvendes på enhver side, der har et meddelelsesvindue og prædiktionsknapper. Når du skriver en besked,
vil prædiktionsfunktionen forudse dine ordvalg og vise valgmuligheder fra ordlisten til et hurtigt valg - disse valgmuligheder fra
ordlisten vises på prædiktionsknapperne.
Du kan aktivere og deaktivere prædiktionsfunktionen ved at anvende menuen Ekstra tempo.

Figur 7.6 Indstillinger for ordprædiktion i menuen Ekstra tempo
1.

Vælg knappen Indstillinger i sektionen Prædiktion i menuen Hastighedsforbedring og menuen Indstillinger for
prædiktion vil blive åbnet.
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Sørg for, at afkrydsningsfeltet Aktiveret er valgt. Ordprædiktion er som udgangspunkt aktiveret. Ryd afkrydsningsboksen for at deaktivere automatisk ordprædiktion.

Figur 7.7 Indstillinger for prædiktion
2.

Vælg eller ryd de følgende afkrydsningsbokse i menuen Ekstra tempo for at aktivere/deaktivere de følgende
ordprædiktionsfunktioner:
•
•

•
•
•
•

7.3

Vis symboler med prædiktion - denne funktion er aktiveret som udgangspunkt. Ryd afkrydsningsboksen for at
skjule symbolerne.
Forudse kun ord én gang - Når afkrydsningsboksen kaldet Forudse kun ord én gang er valgt, har brugeren
kun én chance for at vælge et ord i en prædiktionsknap. Hvis et givent ord ikke vælges, vil det ord ikke blive forudset
igen, før brugeren har afsluttet det ord, han eller hun er i gang med at skrive, hvilket gøres ved at indsætte afsluttende tegnsætning eller et mellemrum.
Slå kontekst-prædiktion fra -Når denne funktion er aktiveret, vil Compass softwaren ikke forudsige ordvalg ud
fra grammatisk struktur eller ordsekvens i den sætning, der skrives.
Prædiktion af næste bogstav -Når denne funktion er aktiveret, vil ethvert bogstav på et tastatur, som ikke er en
korrekt valgmulighed ud fra bogstav- eller talsekvensen, der er indtastet, ikke blive angivet.
Undlad at foretage prædiktion af ord på knapper -Når denne funktion er aktiveret, vil et ord, der allerede forekommer på en knap på den pågældende side, ikke blive angivet som en prædiktion.
Aktivér læring af prædiktion -Læring af prædiktion giver Compass softwaren mulighed for at lære ord, der anvendes ofte og tilføje disse til prædiktions-mulighederne.

Meddelelseshistorik
Funktionen meddelelseshistorik findes kun i sidesættene Navigator og All Access.

Meddelelseshistorikken gemmer alt, der er blevet udtalt eller indtastet i meddelelsesvinduet. Meddelelseshistorikken kan bruges
til at gentage en meddelelse eller til at gemme meddelelsen til et emne eller en anden side, eller til at skrive en e-mail.
Du kan vælge, hvor længe (fra en uge til for altid) meddelelser skal lagres i meddelelseshistorikken.
Man kan søge i meddelelseshistorikken via nøgleord. Man kan slette enkelte elementer fra meddelelseshistorikken eller hele historikken kan slettes på en gang.
Indstillingerne for meddelelseshistorikken vælges via menuen Ekstra tempo.
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Få adgang til din meddelelseshistorik via emnet Meddelelseshistorik i værktøjslinjen i sidesættet Navigator eller All Access.

Figur 7.8 Indstillinger for meddelelseshistorik i menuen Hastighedsforbedring

7.3.1
1.

Indstillinger for meddelelseshistorik
Vælg knappen Indstillinger i sektionen Meddelelseshistorik i menuen Ekstra tempo. Menuen Indstillinger for
meddelelseshistorik vil åbnes.

Figur 7.9 Indstillinger for meddelelseshistorik
2.

For at bruge meddelelseshistorikken til sætningsprædiktion skal du vælge afkrydsningsboksen Aktiveret ved siden af
Brug historik til sætningsprædiktion.

3.

Vælg i hvor lang tid du vil gemme meddelelseshistorikken - fra syv dage til for altid.

4.

For at rydde meddelelseshistorikken skal du vælge Slet alt. En dialogboks til bekræftelse vil fremkomme. Vælg Ja i dialogboksen for at rydde din meddelelseshistorik.

5.

Vælg OK for at gemme indstillingerne for dit meddelelsesvindue.

7.3.2
1.

Adgang til din Meddelelseshistorik
Vælg meddelelseshistorik i værktøjslinjen (kun sidesættene All Access og Navigator).
Du kan søge efter en bestemt meddelelse i meddelelseshistorikken. Søgeknappen er angivet med en cirkel i
Figur 6.38 Vis knapbrug (eksempel), side 43.
Denne funktion er forhåndsprogrammeret i alle All Access og Navigator sidesæt. I andre sidesæt skal du programmere en knap med Handlinger for at få adgang til funktionen meddelelseshistorik.
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2.

Vælg ikonet Send Til (angivet med cirkel i Figur 7.10 Meddelelseshistorik valgt i sidesættet All Access, side 52) i højre
side af meddelelsen.

Figur 7.10 Meddelelseshistorik valgt i sidesættet All Access
3.

52

Vælg det sted, som du vil have meddelelsen sendt til. (Eller vælg ikonet skraldespanden for at slette meddelelsen).
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8

Ordliste

De fleste dele af ordlisten er lagret i mapperne. Du kan ændre, kopiere, slette, ændre rækkefølgen på skærmen og tilføje nye ting
til din ordliste med menuen Ordliste.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg derefter Ordliste.

Figur 8.1 Menuen Ordliste
Vælg en af følgende mapper; Ordlister, Mine sætninger, eller Emner.

Figur 8.2 Menuen Ordliste - Ordlister (eksempel)
Bevæg dig igennem mapperne (anvend pile-knapperne øverst til venstre på skærmen for at gå op igennem lagene af mapper).
Vælg en mappe for at åbne den.
Når du finder den mappe eller den ting, du ønsker at ændre, skal du vælge Administrér i det øverste højre hjørne af skærmen.
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Hvis du tilføjer en ny mappe eller en nyt ord, skal du gå til det niveau, hvorpå du ønsker at tilføje mappen eller ordet og
dernæst vælge Administrér.

Figur 8.3 Redigér menuen Ordliste (eksempel)
Når du vælger knappen Administrér, vil en knaplinje fremkomme.

Figur 8.4 Knaplinje på skærmen Ordliste
Vælg det element, du ønsker at ændre. Vælg dernæst den relevante knap på knaplinjen.
•

Redigér - Panelet med Egenskaber for Ordliste åbnes som udgangspunkt på fanen Redigér.

Figur 8.5 Panelet Egenskaber for Ordliste
Indtast en ny etiket, gennemse for at finde et symbol og/eller tilføj eller tilpas meddelelsen.
Feltet Meddelelse vil ikke være til stede, når du redigerer en mappe.

Vælg fanen Egenskaber i panelet med Egenskaber for Ordliste for at ændre alder eller udviklingsniveau for det valgte
element.
•

54

Kopiér til - skærmen Vælg en mappe vil åbnes. Navigér igennem niveauerne for at finde den mappe, du ønsker at kopiere til.
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•
•

•

•

Rækkefølge - Brug de første knapper, venstre pil, højre pil, eller de sidste knapper øverst på skærmen for at ændre
rækkefølgen af det valgte element.
Ny mappe - Danner en ny mappe. Brug tastaturet på skærmen for at angive en etiket og et symbol til den ny mappe.
Vælg fanen Egenskaber i panelet med Egenskaber for Ordliste for at definere alder eller udviklingsniveau for den nye
mappe.
Nyt element - Danner et nyt element. Brug tastaturet på skærmen for at angive en etiket, et symbol og en meddelelse
til det nye element. Vælg fanen Egenskaber i panelet med Egenskaber for Ordliste for at definere alder eller udviklingsniveau for det nye element.
Slet element - Vælg

ikonet med skraldespanden, for at slette det valgte element.
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9

Udviklingsniveauer
Findes ikke med tysk sprogindhold.

Visse sidesæt har funktionen Udviklingsniveauer. Hvis dit sidesæt understøtter Niveauer, vil en knap være til stede i menuen
Indstillinger.
En af de mest spændende funktioner i Compass softwaren er, hvor nemt det er at gå fra et niveau til et andet, i takt med at brugerens kommunikationsevner forbedres.
Niveau-menuen giver dig mulighed for nemt og hurtigt at vælge mellem evneniveauer for at få de mest passende værktøjer, indhold og knapstørrelse. Niveau-menuen giver dig også adgang til oversigtsvideoer og lader dig konfigurere dine emner, tastaturlayout, Hurtigord osv.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg derefter Niveauer.

Figur 9.1 Niveau-indstillinger (NavBar sidesættet)
1.

Vælg et passende niveau fra fanerne Udviklingsniveau øverst på skærmen.
Vælg knappen Introduktion til niveauerøverst til venstre på skærmen for at se en video med mere information om niveauerne.

2.

Tilpas dine indstillinger under Konfigurér værktøjerne.
Du vælger ganske enkelt et værktøj og en dialogboks åbnes. Dialogboksene for Hurtigord og Emnerne for sidesættet
NavBar (Niveau 3) er illustreret i Figur 9.2 Indstillinger for Hurtigord på Niveau-siden (NavBar Sidesæt), side 56 og Figur 9.3 Indstillinger for Emner på Niveau-siden (NavBar Sidesæt), side 57.

Figur 9.2 Indstillinger for Hurtigord på Niveau-siden (NavBar Sidesæt)
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Figur 9.3 Indstillinger for Emner på Niveau-siden (NavBar Sidesæt)
Menuen Niveauer giver dig en mulighed for at konfigurere din Værktøjslinje.

3.

I takt med at du foretager ændringer i hver dialogboks, skal du vælge den grønne knap Gem for at lukke dialogboksen
og gemme dine ændringer.

4.

Når du er færdig, vælges den grønne knap Udført.
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10 Side-browser
Funktionen Side-browser er den hurtigste måde at finde en side for at åbne eller redigere den. Du kan søge efter en sides navn
eller gennemse mappen og se en forhåndsvisning af siden, inden den åbnes. Du kan også danne en ny side med Side-browser.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg dernæst Side-browser.

Figur 10.1 Side-browser (eksempel - NavBar sidesæt)
Ikonerne øverst til højre på skærmen (med cirkel omkring i Figur 10.1 Side-browser (eksempel - NavBar sidesæt), side 58 ) giver dig mulighed for at se siderne og mapperne i skemaoversigt (standardindstilling) eller som en liste.
Anvend pile-knappen øverst til venstre på skærmen (med cirkel omkring i Figur 10.1 Side-browser (eksempel - NavBar sidesæt), side 58) til at gå op igennem lagene af mapper. Vælg en mappe for at åbne den og se siderne. Vælg en side og et stort miniaturebillede af siden vil åbnes.

Figur 10.2 Valgte side i Side-browser
Du vælger ganske enkelt Åben for at åbne den valgte side eller Redigering for at åbne Redigerings-værktøjslinjen og redigere
siden. (Se 12 Compass Redigering, side 65.)
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11 Tilpasning af en genstand på en side
Du kan nemt tilpasse dine sider - tilpasse enhver genstand - inklusiv selve siden - for at ændre sidens egenskaber - dens symbol, etiket, lydsignal, layout, handlinger ved valg, osv.
1.

Vælg knappen Tilpas på skærmen
•

I alle sidesæt undtagen All Access og Navigator findes der en knap kaldet Tilpas i det øverste højre hjørne af skærmen. (Se Figur 11.1 Knappen Tilpas - Alle sidesæt undtagen All Access og Navigator, side 59.)

Figur 11.1 Knappen Tilpas - Alle sidesæt undtagen All Access og Navigator
•

I sidesættene All Access og Navigator findes knappen Tilpas i det nederste højre hjørne af skærmen. (Se Figur 11.2
Knappen Tilpas - All Access og Navigator sidesæt, side 59.)

Figur 11.2 Knappen Tilpas - All Access og Navigator sidesæt
Hvis Værktøjslinjen er deaktiveret, når du vælger at tilpasse en knap, vil en dialogboks åbnes med to valgmuligheder: Tilpas eller Indstillinger. Vælg Tilpas.
Du er nu i Tilpasningstilstand. En rød linje vil fremkomme i bunden af skærmen med beskeden "Tilpasningstilstand. Vælg
et element, du ønsker at tilpasse.")

Figur 11.3 Tilpasningstilstand
2.

Vælg det element på siden, der skal tilpasses. (Eller vælg selve siden).

Elementets panel med Egenskaber vil åbnes.
De følgende instruktioner er specifikke til tilpasning af en knap, eftersom det er den genstand på siden, der oftest tilpasses, men
alle sideelementer ændres på lignende måde - panelet med Egenskaber vil dog være forskelligt for hver genstand alt efter genstandens egenskaber.
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11.1 Tilpasning af en knap

Figur 11.4 Panelet Egenskaber for Knapper - Indholdsfane åben
Panelet Egenskaber for Knapper indeholder seks faner:

11.1.1

Indholdsfanen

I indholdsfanen kan du angive en etiket, en besked, et symbol og angive handlinger, der vil finde sted, når knappen vælges.
1.

2.

Etiket
Etiketten kan ses på selve knappen.
a.

Vælg feltet Etiket eller tastatur-ikonet til højre for etiket-feltet.

b.

Skriv den nye etiket med tastaturet på skærmen.

c.

Vælg Færdig på skærmtastaturet.

Meddelelse
Meddelelsen kan ikke ses på selve knappen. Meddelelser kan anvendes til længere og mere kompleks tekst. For eksempel hvis knappens etiket er "Adresse", så kunne meddelelsen være brugerens faktiske adresse. Når der anvendes meddelelser, skal du sørge for at tildele tilsvarende handlinger. De kan bruges med handlinger så som Indsæt Meddelelse
eller Udtal Meddelelse. (Se 4. Handlinger nedenfor.)
a.

Vælg feltet Meddelelse

b.

Vælg knappen Erstat.

c.

Skriv den nye meddelelse med tastaturet på skærmen.

d.

Vælg Færdig på skærmtastaturet.
Valg af knappen Nulstil vil få knappen til at nulstille meddelelsen, så den passer til teksten i etiket-feltet.

3.

Symbol
Symboler hjælper brugere med at skabe association til koncepter hurtigere og nemmere.

For at tildele eller ændre et symbol:

60

a.

Vælg den blå knap Vælg... ved siden af feltet Symbol. Symboler vil blive foreslået ud fra den valgte etiket, men du
kan søge efter andre symboler ved at anvende søgefeltet øverst på skærmen. Du skal blot vælge Søgefeltet og anvende tastaturet på skærmen til at skrive, hvad du leder efter.

b.

Vælg et symbol. Når et symbol er valgt, vil et blåt flueben fremkomme over symbolet. For at vælge et andet symbol,
skal du bare trykke på det. Det første valg vil automatisk blive fravalgt.
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Du kan også vælge fanen Billeder for at søge efter et billede eller en tegning, eller hvis din enhed har indbygget kamera, kan du tage et billede.

Figur 11.5 Vælg et Symbol
c.
4.

Vælg den grønne knap kaldet Vælg i det øverste højre hjørne af skærmen.

Handlinger
Handlinger får knapper til at gøre noget. Uanset om du ønsker at sige en etiket direkte fra en knap eller skrive tekst i et
meddelelsesvindue, så er du nødt til at tildele din knap en handling.

For at tildele en handling:
a.

Vælg feltet Handlinger. Funktionen Script-redigering åbnes.

b.

Vælg den handlingstype, du leder efter fra drop-down listen i det venstre panel af Script-redigering. For eksempel,
hvis du tildeler handlinger til en knap, skal du vælge Knapper fra listen. Dette vil vise dig en liste over populære
knap-handlinger.

Figur 11.6 Script-redigering - Drop-down liste
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c.

En liste over alle mulige handlinger vil fremkomme i panelet til venstre. For eksempel hvis du valgte Knapper, vil alle
knap-handlingerne vises med en kort beskrivelse af hver handling.
Vælg ikonet med blyanten ved siden af hver handling for at se variationer af denne handling.

d.

Vælg handlingen for at tildele den til din knap. Når du træffer dine valg, vil handlingerne, som er tildelt din knap, fremkomme som en liste i det højre panel.
For at slette handlinger skal du vælge handlingen i listen over tildelte handlinger og dernæst vælge det røde skraldespandsikon

e.

11.1.2

øverst på skærmen.

Når du har tildelt handlingerne, skal du vælge den grønne knap Udført i øverste højre hjørne af skærmen.

Fontfanen

Fontvalg findes for al tekst, inklusiv knapetiketer. Vælg fanen Font for at vælge fonttyper, stilarter, størrelser og farver.

Figur 11.7 Fontfanen

11.1.3

Layoutfanen

Layoutfanen giver dig mulighed for at ændre knaptypen og dens layout. Hvis du ønsker at ændre knaptypen, skal du anvende
drop-down-listen kaldet Knaptype til at vælge en ny knaptype:

Figur 11.8 Layoutfanen

11.1.3.1
•
•

•
•
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Knaptype

Standard - knapperne indeholder som regel en etiket, et symbol og har en handling.
Ordprædiktion - En ordprædiktions-knap forudser det næste logiske ordvalg og viser adskillige valgmuligheder til et
hurtigt valg. Anvendes typisk på tastatur- og stavesider. Disse knapper kan forbedre hastigheden af brugerens
kommunikation.
Gruppe - knapperne indeholder flere mindre knapper. Det kan ofte hjælpe brugere, der anvender scanningsstyremetoden, at bruge gruppeknapper til at lave hurtigere og nemmere valg.
Sætningsprædiktion - Kan sammenlignes med Ordprædiktion, men Sætningsprædiktion forudser logiske fraser.
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•

Tegnprædiktion - Kan igen sammenlignes med Ordprædiktion, men Tegnprædiktion forudser det næste logiske bogstav ud fra det bogstav eller sekvens af bogstaver, der allerede er skrevet.

Derudover er der adskillige layoutmuligheder (placering af symbol og etiket) til rådighed af hensyn til brugerens præferencer og
behov. Vælg knappen Symbollayout for at vælge et layout til knappen.

11.1.4

Stilfane

Der er mange stilarter at vælge imellem inklusiv former, fyldfarver, kantfarver og kant-bredde og -stil, graduering og
gradueringsfarve.
Svirp eller rul ned i menuen Stil for at se alle stilmulighederne.

Figur 11.9 Stilfane

11.1.5

Adgangsfane

Figur 11.10 Adgangsfane
For brugere af auditiv scanning er der felter til lydsignal og række/kolonne-signal. Række/kolonne-signalet bruges, hvis knappen
er den første knap i en række eller kolonne.
For at indtaste et lydsignal:
1.

Vælg Erstat.

2.

Skriv det nye lydsignal med tastaturet på skærmen.

3.

Vælg Færdig på skærmtastaturet.

Hvis du vil have at softwaren skal springe knappen over ved scanning, så skal du rydde afkrydsningsfeltet Kun berøring.
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11.1.6

Diverse-fanen

Figur 11.11 Diverse-fanen
For at skjule knappen vælges afkrydsningsboksen ved siden af Skjult.
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12 Compass Redigering
Compass Redigering giver dig mulighed for at redigere en side med dine egne specifikationer eller at oprette en helt nye side.
(Se 13 Oprettelse af en side, side 73).
Hvis du bare vil tilpasse en genstand på en side, for eksempel skifte symbol eller handling på en knap eller ændre en
genstands layout eller stil, se da 11 Tilpasning af en genstand på en side, side 59.
Vælg knappen Redigering i menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21). Redigeringsværktøjslinjen vil
fremkomme øverst på siden.
Redigeringsværktøjslinjen vil også åbnes automatisk, når du laver en ny side med Side-browser eller Ny side.

Redigeringsværktøjslinjen indeholder alle de værktøjer, du skal bruge til at danne eller redigere sider.

Figur 12.1 Redigeringsværktøjslinjen

12.1 Fil

Figur 12.2 Fil
Ny

Opret en ny side.

Ny fra skabelon

Opret en ny side fra en skabelon eller "synes om" en eksisterende side.

Gem

Gem alle ændringerne, du har lavet på den side, du har åben.

Åbn

Åbner menuen Vælg Side, så du kan åbne en ny side til redigering. (Når en ny side åbnes, vil
den nuværende åbne side blive lukket).

Fortryd

Fortryd alle ændringer, du har lavet til den nuværende åbne side, siden du sidst gemte den.

Sidestørrelse

Vælg en sidestørrelse (eller lav din egen brugerdefinerede sidestørrelse), der forudindstiller
placeringen af NavBar og Værktøjslinjen (venstre, højre, for neden eller gemt).

Makroer

Åbner Makro-redigering.

Foretrukne

Tilpas redigering af foretrukne

12.2 Redigér

Figur 12.3 Redigér
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Muligheden Redigér vil ændre sig alt efter valgte genstand(e) på siden. For eksempel, hvis fanekontrol er valgt, så vil der være
en mulighed for at tilføje en ny fane; hvis en standardknap er valgt, så vil der være muligheden for fyld. (Valgmulighederne vist i
Figur 12.3 Redigér, side 65 er for gruppe-knappen).
Fortryd

Fortryd den seneste ændring, du lavede. (Softwaren giver dig mulighed for at fortryde og annullere fortryd i flere niveauer).

Annullér Fortryd

Annullér fortryd af den seneste ændring, du lavede. (Softwaren giver dig mulighed for at fortryde og annullere fortryd i flere niveauer).

Slet

Permanent sletning af den valgte genstand fra siden.

Duplikering

Lav en kopi af den valgte genstand og placér den lige ved siden af den valgte genstand.

Klip

Fjern den valgte genstand(e) fra siden og gem den til clipboardet. så genstanden(e) kan blive
sat ind på siden igen eller på en anden side.

Kopier

Lav en kopi af den valgte genstand(e) fra siden og gem den til udklipsholderen. så genstanden
(e) kan blive sat ind på siden igen eller på en anden side.

Sæt ind

Sæt en genstand ind, der er blevet kopieret eller klippet.

Vælg moder

Foretag en ændring i udvalget, så det indeholder en "moder"-genstand for den genstand, der
oprindeligt blev valgt. For eksempel hvis en knap, der var i en gruppeboks, blev valgt, så er "moderen" til den knap selve gruppeboksen.

Vælg indhold

Vælg alt indhold (inklusiv etiket, symbol og alle genstande i en gruppeknap eller gruppeboks) i
den valgte genstand.

Ryd indhold

Fjern alt indhold (inklusiv etiket, symbol og alle genstande i en gruppeknap eller gruppeboks)
fra den valgte genstand.

12.3 Vælg

Figur 12.4 Vælg
Vælg

Vælg en enkelt genstand på siden (eller selve siden).

Vælg flere

Vælg flere genstande på siden. (Dette værktøj gengiver samme funktion som at holde tasten
Ctrl på tastaturet nede samtidigt med, at der klikkes på flere genstande med musen).

Fordél

Fordél kopier af en valgt genstand, så de laver et rektangulært skema.

Scanningsrækkefølge

Opsæt en rækkefølge for, hvordan genstandende på siden vil foretage scanninger.

Lås

"Lås" en genstand, så den ikke kan redigeres. Valg af værktøjet Lås vil placere et ikon med en
hængelås på hver genstand på siden (og på selve siden). Vælg hver genstand, du ønsker at
låse. Dens hængelås-ikon
vil ændres fra grøn til rød for at indikere, at det er låst. (For at
låse en genstand op skal du vælge værktøjet Lås igen og dernæst vælge den genstand, du ønsker at låse op).

Måling
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Angiver målene for den valgte genstand eller område.
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12.4 Knapper

Figur 12.5 Knapper
Standard

Indsæt en "standard"-knap (rektangulær).

Gruppe

Indsæt en gruppe-knap.
(En gruppe-knap er en knap, som du kan placere andre genstande i (en "flere-genstande"knap)).

Ordprædiktion

Indsæt en ordprædiktions-knap.
(En ordprædiktions-knap forudser brugerens ordvalg, når en besked skrives i
meddelelsesvinduet).

Sætningsprædiktion

Indsæt en sætningsprædiktions-knap.
(En sætningsprædiktions-knap fungerer efter samme princip som ordprædiktions-knappen,
men forudser en hel frase).

Tegnprædiktion

Indsæt en karakterprædiktions-knap.
(En karakterprædiktions-knap fungerer efter samme princip som ordprædiktions-knappen, men
vil forudse næste karakter ud fra bogstavet eller sekvensen af bogstaver allerede valgt af
brugeren).

Hotspot (rektangulært)

Placér rektangulært hotspot
(Hotspots placeres som regel over dele af et billede eller visuelle scener på en side). Dernæst
programmeres hotspottet, således at når det vælges, vil en bestemt handling udføres).

Hotspot (usynligt)

Placér usynligt hotspot.
(Et usynligt hotspot kan have handlinger tilføjet til det, men det har ingen kant, farve, symbol, eller andre synlige karakteristika).

Fri-form knap

Tegn en knap i den udformning, du ønsker.
(Rør ved skærmen og bevæg din finger (eller musen, hvis du bruger redigerings-software) rundt
på siden, indtil knappen har den størrelse og udformning, du ønsker).

For at indsætte knappen på siden vælges det nødvendige knap-værktøj og dernæst vælges en placering på siden.
For at tegne knappen på siden, skal du røre skærmen og bruge din finger (eller musen, hvis du bruger redigerings-software) til
at tegne knappen.
For at ændre størrelsen på knappen skal du vælge den, og dernæst bevæge din finger (eller musen) hen over kanten eller hjørnet af knappen, indtil de dobbelte pile fremkommer. Træk i den indtil knappen har den størrelse og udformning, du ønsker.
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Når du har tegnet din knap, skal du vælge den, og dernæst vælge knappen Egenskaber i det øverste venstre hjørne af knappen.
(Se Figur 12.6 Egenskaber for Knap på Knappen, side 68.)

Figur 12.6 Egenskaber for Knap på Knappen
Panelet kaldet Egenskaber for Knapper vil åbnes. Anvend panelet Egenskaber for Knapper til at ændre en knap - angive etiket,
besked og et symbol for knappen, ændre dens udseende og angive handlinger. Se: 11 Tilpasning af en genstand på en side, side 59.

12.5 Etiket (genstande, der ikke er knapper)

Figur 12.7 Etiket (genstande, der ikke er knapper)
Etiket

Indsæt tekst hvor som helst på siden.

Symbol

Indsæt et symbol hvor som helst på siden.
Når du har indsat symbolet, vil en omgivende kasse (eller "placeholder") fremkomme på siden.
Vælg knappen Egenskaber i det øverste venstre hjørne af den omgivende kasse. Panelet kaldet
Symbolegenskaber vil åbnes og give dig mulighed for at vælge det ønskede symbol.

Meddelelsesvindue

Indsæt et meddelelsesvindue direkte på siden

Fane-kontrol

Indsæt fane-kontrol.
For at tilføje flere faner, vælg da fane-kontrol. Dernæst vælges Redigér > Ny Fane.

Gruppeboks

Indsæt en gruppeboks på siden.
(En gruppeboks fungerer som en "beholder" for grupper af knapper, tjek-knapper, radioknapper
eller andre genstande).

Skema med ordliste

Indsæt et skema med ordliste på siden.
Når du har indsat skemaet med ordlisten, vælg da knappen Egenskaber i det øverste venstre
hjørne af skemaet for at søge efter og vælge en ordlistekilde.

Video

Indsæt en videogenstand på siden.
Når du har indsat et videoobjekt, vælg da knappen Egenskaber i det øverste venstre hjørne af
genstanden for at vælge en video.

Linje

Indsæt linje på siden.
For at indsætte en linje på siden, skal du røre skærmen og bruge din finger (eller musen, hvis du
bruger redigerings-software) til at tegne linjen.
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Tekstboks

Indsæt en tekstboks på siden.
Tekstbokse minder om meddelelsesvinduer i og med de fremviser skriftlige beskeder indtastet
med tastaturet. De adskiller sig fra meddelelsesvinduer, fordi de anvendes til meget kort tekst kun et enkelt ord eller en linie med tekst.

Afkrydsningsboks

Indsæt en afkrydsningsboks eller en radioknap på siden.

Radioknap

Som udgangspunkt indeholder hver radioknap/afkrydsningsboks en ramme, hvori et symbol vil
fremkomme, når den vælges.
Radioknapper og afkrydsningsbokse har de samme egenskaber. Den største forskel mellem
dem er at for hver gruppe af radioknapper, kan kun et valg foretages.
Afkrydsningsbokse fungerer uafhængigt af hinanden og er nyttige, når flere forskellige valg
tillades.

For at indsætte en genstand på siden, vælges det nødvendige værktøj og dernæst vælges en placering på siden.
For at tegne en genstand på siden, skal du røre enhedens skærm og bruge din finger (eller musen) til at tegne genstanden.
For at ændre størrelsen på en genstand, skal du vælge den, og dernæst bevæge din finger (eller musen) hen over kanten eller
hjørnet af genstanden, indtil de dobbelte pile fremkommer. Træk i den indtil genstanden har den størrelse og udformning, du
ønsker.
Når du har tegnet din genstand, skal du vælge den, og dernæst vælge knappen Egenskaber i det øverste venstre hjørne. (Se Figur 12.8 Knappen Egenskaber på Fanekontrol, side 69.)

Figur 12.8 Knappen Egenskaber på Fanekontrol
Genstandens panel med Egenskaber vil åbnes. Brug panelet med Egenskaber til at tilpasse genstanden. Se: 11 Tilpasning af
en genstand på en side, side 59.

12.6 Layout

Figur 12.9 Layout
Layout-mulighederne vil ændre sig alt efter valgte genstand(e) på siden. (Valgmulighederne vist i Figur 12.9 Layout,
side 69 er til to knapper - med etiketer - valgt).
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12.6.1

Arrangér

Figur 12.10 Arrangér
Arrangér genstande på siden. (Genstande på en side lægges i lag og kan være oven på hinanden).
•
•
•
•

Ryk op - flyt den valgte genstand et lag op.
Ryk forrest - flyt den valgte genstand op, så den er den forreste genstand på siden.
Ryk ned - flyt den valgte genstand et lag ned.
Ryk bagerst - flyt den valgte genstand tilbage, så den er den bagerste genstand på siden.

12.6.2

Justér

Figur 12.11 Justér
Tilpas den relative position af flere genstande på en side, ved at justere dem i forhold til den primære genstands placering.
Hvis du har flere genstande på en side, er den "primære" genstand den genstand, der viser knappen Egenskaber.

12.6.3

Centreret

Figur 12.12 Centreret
Centrér de valgte genstande på siden horisontalt, vertikalt eller både horisontalt og vertikalt.

70

12 Compass Redigering

Tobii Dynavox Compass Brugervejledning v.2.2 - da-DK

12.6.4

Størrelse

Figur 12.13 Størrelse
Lav om på størrelsen af alle de valgte genstande. Den resulterende størrelse er baseret på den primære genstand - den genstand, der viser knappen Egenskaber. (Det vil sige, at alle genstande ændrer størrelse, så de passer til den primære genstand i
størrelsen).
•
•
•
•
•
•

Samme bredde - Tilpas bredden af de valgte genstande, så de har samme bredde.
Samme højde - Tilpas højden af de valgte genstande, så de har samme højde.
Samme størrelse - Tilpas størrelsen af de valgte genstande, så de har samme størrelse.
Tilpas efter moder - Tilpas størrelsen af de valgte genstande, så de har samme størrelse som moderen, men uden at
de ændrer form.
Tilpas skema - Tilpas størrelsen af de valgte genstande, så de passer ind i baggrundsskemaets linjer.
Put ind i moder - Tilpas størrelsen og formene af de valgte genstande, så de udfylder deres modergenstand.
Hvis der kun er valgt én genstand på siden, er de tilgængelige valgmuligheder i menuen kaldet Størrelse: Fuld
bredde, Fuld højde og Fuld størrelse. (Den valgte genstand vil udfylde sidens bredde, højde eller udfylde hele
siden).

12.6.5

Alfabetisk rækkefølge

Figur 12.14 Alfabetisk rækkefølge
Arrangér placeringen af genstande på en side i alfabetisk rækkefølge - ud fra deres etiketer.

12.6.6

Byt

Figur 12.15 Byt
Byt om på placeringen af to valgte genstande. (Indholdet i genstandene vil blive hos deres oprindelige genstand).
Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis der er valgt to genstande på siden.
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12.6.7

Afstand

Figur 12.16 Afstand
Justér afstanden horisontalt og vertikalt mellem tre eller flere valgte genstande på siden.
(Denne valgmulighed i menuen er kun tilgængelig, hvis der er valgt mindst tre genstande på siden).

12.7 Afslut

Figur 12.17 Afslut
Lukker Redigerings-værktøjslinjen.
(En bekræftelse vil fremkomme og spørge, om du ønsker at gemme ændringerne af siden).
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13 Oprettelse af en side
Lav en helt ny side - enten fra en skabelon (inklusiv tom skabelon) eller ud fra layoutet fra en eksisterende side. Du kan tilpasse
dine nye sider med dit eget indhold; ordliste, symboler, mediefiler, etc.
Du kan også danne en ny side direkte fra Compass Redigering. (Se 12 Compass Redigering, side 65.)

Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg dernæst Ny side.

Figur 13.1 Ny side
Ikonerne øverst til højre på skærmen (med cirkel omkring i Figur 13.1 Ny side, side 73 ) giver dig mulighed for at se siderne og
mapperne i skemaoversigt (standardindstilling) eller som en liste.
Vælg fra en række skabeloner (tom eller efter aktivitetstype eller instruktions-område), eller vælg fanen Synes om side for at lave en ny side, som anvender layoutet af den eksisterende side. Du kan også anvende feltet Søg for at finde en side, du vil bruge
som skabelon.
Anvend pile-knappen øverst til venstre på skærmen (med cirkel omkring i Figur 13.1 Ny side, side 73) til at gå op igennem lagene af mapper. Vælg en mappe for at åbne den og se siderne. Vælg en side og vælg dernæst Opret i det øverste højre hjørne
af skærmen. En dialog vil fremkomme - navngiv siden og gennemse for at finde en placering til den.
Redigeringsværktøjslinjen vil åbnes. Brug Redigeringsværktøjslinjen til at placere en ny genstand på en side, ændre størrelsen,
kopiere, slette, flytte rundt osv. (se 12 Compass Redigering, side 65). Vælg Egenskabs-knappen
i det øverste venstre
hjørne af den valgte genstand for at åbne dens panel med Egenskaber og tilpasse genstanden; symbol, etiket, meddelelse, layout, handlinger når den vælges, farve osv. (se 11 Tilpasning af en genstand på en side, side 59).
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14 Administrering af fjernbetjeninger
På visse enheder har Compass softwaren evnen til at sende og modtage infrarøde (IR) signaler, så enheden kan fungere som
en fjernbetjening for elektronisk udstyr så som radioanlæg, kabel-tv, fjernsyn, DVD-afspillere og IR-aktiverede telefoner.
På din enhed:
1.

Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg derefter Fjernbetjeninger.

Figur 14.1 Knappen Fjernbetjeninger i menuen Indstillinger

2.

Under Administrering af fjernbetjeninger vælges Administrer.
Knaplinjen for Fjernbetjeninger åbnes.

3.

Vælg Ny.
Dialogboksen Redigér Fjernbetjening åbnes.

Figur 14.2 Knaplinje for Fjernbetjeninger
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4.

Vælg tekstfeltet Fjernbetjeningsnavn og brug skærmtastaturet til at navngive din fjernbetjening.

Figur 14.3 Dialogboksen Redigér Fjernbetjening
5.

Vælg Rediger Kommando i dialogboksen Redigér Fjernbetjening.

6.

På Siden med kommandoer vælges Administrer.

7.

Vælg Ny.
Dialogboksen Ny Kommando åbnes.

Knaplinjen med Kommandoer åbnes.

Figur 14.4 Knaplinje med Kommandoer
8.

I dialogboksen Ny Kommando vælges tekstfeltet Kommandonavn.
Anvend skærmtastaturet til at indtaste navnet på den kommando, du gerne vil tilføje.

Figur 14.5 Dialogboksen Ny kommando
9.

Vælg Lært, og vælg dernæst OK.
Dialogboksen Optag kommando vil åbnes.

10. Læs instruktionerne i dialogboksen Optag kommando og placér din enhed og fjernbetjening som angivet.
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Når du er klar, vælg Optag.

Figur 14.6 Dialogboksen Optag kommando
11. Følg instruktionerne på skærmen for at optage kommandoen.

Figur 14.7 Tryk på knappen på fjernbetjeningen
12. Statusmeddelelsen i dialogboksen Optag kommando vil angive, om din kommando blev optaget korrekt.
a.
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Hvis den blev optaget korrekt, tryk da på OK.
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b.

Hvis den ikke blev optaget korrekt, tryk da på Optag igen og gentag trin 12.

Figur 14.8 Kommando optaget korrekt.
13. Den kommando, du oprettede, burde fremkomme i listen i dialogboksen Kommandoer. Vælg navnet på den kommando,
du lige oprettede.
Dialogboksen Indlært kommando åbnes.
14. Peg din enhed mod det elektroniske udstyr, du ønsker at kontrollere og vælg Test.

Figur 14.9 Test kommando
15. Hvis din test er gennemført korrekt, vælg da OK.
Dialogboksen Test af indlært kommando lukkes.
16. Gentag trinnene for enhver anden kommando, du ønsker at tilføje til fjernbetjeningen.
17. Når du er færdig med at tilføje kommandoer til fjernbetjeningen, vælg da Udført.
Du kan nu kontrollere din nye fjernbetjening fra kontrolsiden i dit sidesæt.
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15 Kamera
Hvis din Compass er på en enhed, der har indbygget kamera, vil kameramodulet være aktiveret.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Vælg derefter Kamera.

Figur 15.1 Kamera
1

Åbner mediebiblioteket og hvis der er taget et billede, gemmer den også dette billede.

2

Skifter mellem det bagudvendte kamera og det forudvendte kamera.

3

Vælges for at tage et billede. Når du har taget et billede, vil knappen Tag billede ændres til Nyt billede. Vælges
Nyt billede, vil det nuværende billede gemmes i dit mediebibliotek og et nyt billede tages.
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16 Dit Mediebibliotek
Mediebiblioteket fremviser alle dine billeder og videoer. Videoer og alle billeder, du tager med din enhed, vil blive gemt i mapperne under fanerne Billeder og Videoer.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Dernæst vælges Mediebibliotek.

Figur 16.1 Mediebibliotek (Eksempel - Billeder)
Når du vælger en mappe under fanen Billeder og dernæst vælger et specifikt billede, vil en billedvisning, der fylder hele skærmen, fremkomme.

Figur 16.2 Billedfremviser
Anvend knapperne Forrige og Næste øverst på skærmen for at gå igennem alle billederne i mappen.
Vælg fanen Videoer for at åbne dit videobibliotek. Vælg en videomappe og vælg dernæst den videofil, du ønsker at afspille.
Dernæst trykkes på Åben i dialogboksen kaldet Valgmuligheder.
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17 Sikkerhedskopi og Gendannelse
Når du har gennemført Konfigurationsguiden, har du gemt mange indstillinger for sidesættene, ordlister, mediebibliotek, information til Ekstra tempo, indstillinger for valgmetoder osv. En sikkerhedskopi gemmer disse brugerdefinerede indstillinger, dine
redigerede sider og data så som ordlister.
Det er vigtigt, at du danner en sikkerhedskopi med jævne mellemrum.
Åben menuen Indstillinger. (Se 5.1 Åben Menuen Indstillinger, side 21.) Dernæst vælges Backup/Gendan.

Figur 17.1 Indstillinger for Backup/Gendan
Du kan tage en sikkerhedskopi og gendanne dine sidesæt enten lokalt eller til myTobiiDynavox.com.
En mikro-USB-adapter kan være nødvendig for at lave en sikkerhedskopi og gendanne lokalt på visse enheder.

17.1 Gem sikkerhedskopi på myTobiiDynavox.com
1.

Vælg knappen Gem backup påmyTobiiDynavox.

2.

Hvis du bliver bedt om det, skal du logge ind på din konto ved at indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

3.

Indtast et navn (og en beskrivelse [valgfrit]) til din backupfil i tekstboksen, (Det er en god idé at inkludere datoen i
filnavnet).

4.

Vælg OK.

17.2 Gem sikkerhedskopi lokalt
Du kan gemme en sikkerhedskopi lokalt på din harddisk eller en USB-enhed.
1.

Vælg knappen Foretag lokal backup.

2.

På den skærm, der åbnes, vælges en destinationssti (filen backup er som udgangspunkt den valgte mappe til sikkerhedskopier). Brug pileknapperne øverst til venstre på skærmen til at gå igennem lagene i stierne. Vælg den sti, backup-filen skal gemmes i.

3.

Vælg den grønne knap Vælg i det øverste højre hjørne af skærmen.

4.

Indtast et navn til din backupfil i tekstboksen, Det er en god idé at inkludere datoen i filnavnet.

5.

Vælg OK.
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17.3 Gendan fra myTobiiDynavox.com
1.

Vælg knappen Gendan fra myTobiiDynavox.

2.

Hvis du bliver bedt om det, skal du logge ind på din konto ved at indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

3.

Dernæst vil skærmen Vælg Backup-fil åbnes. Vælg den backup-fil, du vil gendanne fra. Om nødvendigt brug pileknapperne øverst til venstre på skærmen til at gå igennem lagene i stierne. Dernæst vælges den grønne knap Vælg i det øverste højre hjørne af skærmen.

4.

Vælg OK. Der vises en procesbar.
Valg af denne mulighed vil nulstille enheden og overskrive al brugerdata, indstillinger og indhold.

17.4 Gendan lokalt
1.

Vælg knappen Gendan lokalt. Skærmen Vælg Backup-fil åbnes og viser alle sikkerhedskopierne i mappen Backups.

2.

Find den fil, du vil gendanne fra. Om nødvendigt, brug pileknapperne øverst til venstre på skærmen til at gå igennem lagene i stierne. Vælg din backup-fil eller find filen på din USB-enhed.

3.

Vælg den backup-fil, du vil gendanne fra. Vælg dernæst den grønne knap kaldet Vælg i det øverste højre hjørne af
skærmen.

4.

Vælg OK. Der vises en procesbar.
Valg af denne mulighed vil nulstille enheden og overskrive al brugerdata, indstillinger og indhold.

17.5 Guide til nye sidesæt
Guide til nye sidesæt vil tage dig igennem de nødvendige trin for at vælge de korrekte sidesæt.

17.6 Administrér log-ind
Log ud/log ind på din myTobiiDynavox konto.
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Support til din Tobii Dynavox enhed
Få hjælp på internettet
Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores
support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.
Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe
dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

