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Välkommen till programvaran
Tobii Dynavox Compass!

Kommunikationsprogramvaran Compass är en forskningsbaserad kommunikationslösning för personer som inte har tillgång till
sin naturliga röst så att de kan delta fullt ut i vardagslivet.
Kommunikationspanelerna i Compass är utformade och testade med hänsyn till svagheterna och styrkorna hos personer med
autism, cerebral pares, stroke eller traumatisk hjärnskada, apraxi, Downs syndrom och ALS samt andra neurologiska, utvecklingsmässiga eller kommunikativa nedsättningar. Den tydliga Inställningsguiden hjälper dig att välja den mest lämpliga panelen
utifrån användarens ålder, tillstånd och förmåga.
Programvarans Compass flexibla och intuitiva design gör att användaren kan börja med en enkel grundläggande kommunikation
och sedan avancera i sin egen takt. Funktionerna kan utökas i takt med individuell förmåga och vana.
Programvaran Compass ger dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att välja bland flera paneler som är utformade av läkare för att möta de specifika behoven hos personer med
många olika kommunikationsbehov och färdighetsnivåer som använder olika manövermetoder.
Möjlighet att snabbt och enkelt byta färdighetsnivå inom en panel i takt med att användarens kommunikationsförmåga
utvecklas.
Kraftfulla redigeringsverktyg för att enkelt skräddarsy din kommunikationslösning, anpassa dina sidor eller till och med
skapa nya sidor!
Direkt åtkomst till myTobiiDynavox som är en molnbaserad webbplats där du kan hantera kontoinställningar, ladda upp
och dela sidor samt få klinisk och teknisk support samt kamratsupport – närsomhelst och varsomhelst!
Unik, forskningsbaserad nyckelordsstrategi som hjälper användaren att utveckla och använda en varierande och kreativ
kommunikation.
Ett stort utbud av förinställd kommunikation med symboler, bilder, ord och fraser för samtal i vardagen.
Inbyggda stöd som beteendestöd och skript för att hjälpa användaren att navigera bland dagliga aktiviteter och samtal.
Snabbord och snabbfraser som används för att smidigt delta i samtal.
Enkel åtkomst till färdiga meddelanden om användarens favoritaktiviteter.
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2

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com är din personliga webbplats för lagring och administration som du kan använda för att hantera din
Compass-programvara. Där kan du säkerhetskopiera, uppdatera och skräddarsy Compass samt dela sidor med hela ditt team
för kommunikationssupport.
Titta på hjälpvideoklipp och besöka onlinebiblioteket för att läsa artiklar i kunskapsdatabasen, få produkttips och göra anpassade sökningar, eller utforska community-delens frågor och svar.
myTobiiDynavox.comär molnbaserad och tillgänglig överallt via webben!

Figur 2.1 myTobiiDynavox
Gå till www.myTobiiDynavox.com för att registrera ett konto.
Genom ditt myTobiiDynavox-konto ingår du i ett lyhört community med läkare, tekniska experter och egna kamrater som du kan
be om hjälp och stöd.
När du har skapat ditt konto kan du använda det online för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladda upp, hämta och dela kommunikationssidor
Ladda ned röster
Hämta programvaruuppdateringar och nytt kommunikationsinnehåll
Hantera din användarprofil
Säkerhetskopiera och återställa paneler
Få åtkomst till support och verktyg för användning och behandling
Läsa och delta i diskussionsforum
Hitta teknisk support och dokumentationsresurser
Söka i kunskapsdatabasen
Titta på hjälpvideor
Få snabb åtkomst till hjälpvideoklippen och kunskapsdatabasen på myTobiiDynavox.com via hjälpmenyn i din
Compass-programvara. Öppna menyn Inställningar och välj Hjälp.
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3

Kunskapsdatabasen för
myTobiiDynavox

Denna användarmanual för Compass är endast en kort introduktion till programvaran. I användarnas community för
myTobiiDynavox finns ett stort och ständigt växande bibliotek med över 250 artiklar i kunskapsbasen som handlar om allt rörande Tobii Dynavox Compass-programvaran.
För att illustrera variationen bland artiklarna i kunskapsdatabasen följer en lista med ett urval av artiklar nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan jag justera antalet rader och kolumner inom ett ämne utan att byta nivå?
Kan jag lägga till en knapp för nyckelord i verktygsfältet?
Hur man rensar meddelandefönstret efter tal
Redigera ett ämneskollage
Navigeringsfältpanel – Lägga till ett nytt rutnätsämne
Hur döljer jag aktiva punkter på en Visual Scene-sida?
Hur öppnar jag whiteboarden med en knapp?
Hur redigerar jag snabbfraser?
Hur skapar jag ett nytt fonemundantag?
Hur lägger jag till en åtgärd till favoritkategorin?
Så här länkas en knapp till en sida
Så här arrangeras knappar på en sida eller en popup
Hur importerar jag en sida eller ett paket med sidor till en panel?
Så här tilldelas åtgärder
Så här förändrar du skärmtangentbordet
Hur ställer jag in skanningen av knapparna?
Navigeringsfältpanel – Så här skapar du en bildberättelse

Logga in på communityt för myTobiiDynavox för att få åtkomst till kunskapsdatabasen och svar på dina frågor, diskutera intressanta ämnen och gå med i en användargrupp som delar dina intressen.
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Komma igång

När du startar Compass-programvaran öppnas en panelguide som hjälper dig att välja den mest lämpliga panelen med hänsyn
till användarens ålder, tillstånd och färdighetsnivå. (Det finns en översikt över panelerna nedan – se 4.2 Compass-paneler, sida
13.)

4.1
1.

Öppna programvaran Compass för första gången
Välj Compass-ikonen på ditt skrivbord

Figur 4.1 Compass-Ikon på skrivbordet
Du uppmanas eventuellt att logga in på myTobiiDynavox.
Inställningsguiden öppnas.
2.

Välj den blå knappen Starta inställningsguiden.

Figur 4.2 Inställningsguiden
Panelinställningen öppnas.
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3.

Välj knappen Gå till ny panelguide . Panelguiden beskriver hur du väljer, ställer in och anpassar en lämplig panel.

Figur 4.3 Panelinställning
Stegen som ingår i Panelguiden varierar beroende på ditt val av panel.

4.

Välj Ålder, Kön och Tillstånd i de nedrullningsbara menyerna.

Figur 4.4 Guiden för ny panel
Baserat på dina uppgifter kommer Panelguiden att presentera två rekommenderade paneler.
Välj den blå knappen Jämför för att få en mer detaljerad beskrivning av varje panelrekommendation. Välj knappen Se mer för att se alla tillgängliga paneler.
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5.

Välj en panel genom att markera dess miniatyrbild på skärmen.

Figur 4.5 Välj en panel
En "om"-skärm öppnas och ger mer detaljerad information om den panel som du har valt.
6.

Om du bestämmer dig för att du vill använda den här panelen ska du markera gröna knappen Välj den här panelen.

Figur 4.6 "Om" panelskärmen
Du kan närsomhelst under inställningsprocessen välja knappen Tillbaka i det övre vänstra hörnet för att gå
tillbaka och ändra dina val.
Din panel installeras. Hur lång tid detta tar beror på vilken panel du väljer.
När panelen har installerats öppnas Guidens frågeformulär med frågor som är specifika för användaren:
•
•
•
•
•
•
•

Hur man använder symbolerna
Behov av hjälp för att kommunicera
Önskan att kommunicera
Förmågan att förstå samtal
Läs- och skrivkunnighet
Behov av sidorganisation
Besvara frågorna i Guidens frågeformulär efter bästa förmåga.

Dina svar på frågorna gör det möjligt för guiden att föreslå den färdighetsnivå för kommunikation som din användare borde börja på.

10
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OBS! Kom ihåg att du enkelt kan byta nivå närsomhelst. Avancera allt eftersom användaren blir skickligare på att kommunicera eller gå tillbaka om användaren verkar ha problem. Välj Nivåer i menyn Inställningar för att flytta snabbt mellan nivåer.
Skärmen Anpassa innehåll öppnas. Anpassningsalternativen för denna skärm varierar beroende på vilken panel du har
valt. Nedan, som exempel på de olika alternativen i varje panel visas fönstret Anpassa innehåll för panelerna All Access, Huvudsida och Navigeringsfält.
7.

Fortsätt att anpassa ditt innehåll genom att välja bland de alternativ som visas och sedan markera den gröna knappen
Nästa i skärmens nedre högra hörn för att öppna fliken Nästa på skärmarna Anpassa innehåll.

Figur 4.7 Anpassa skärminnehåll – All Access-panel

Figur 4.8 Anpassa skärminnehåll – Huvudsidepanel

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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Figur 4.9 Anpassa skärminnehåll – Navigeringsfältpanel
Med panelerna för All Access och Navigeringsfält kan du välja en manövermetod under
anpassningsprocessen.
När inställningen är klar öppnas en Grattis!-skärm.
8.

Från Grattis!-skärmen kan du:
•
•
•

Titta på orienteringsvideor. (Som standard är fliken Orientering öppen. Välj spela-knappen för att spela upp en
orienteringsvideo.)
Välj fliken myTobiiDynavox för information om webbplatsen myTobiiDynavox.com. (Se 2 myTobiiDynavox, sida 6.)
Välj fliken Resurserför att få se en lista över vilka resurser som finns tillgängliga på webbplatsen
myTobiiDynavox.com för att stödja din användning av programvaran Compass.

Figur 4.10 Gratulationsskärm
Välj knappen Börja kommunicera när du har tittat på videorna och lärt dig mer om webbplatsen
myTobiiDynavox.com. Du kan nu börja kommunicera med hjälp av din Compass-programvara!
Det är viktigt att du säkerhetskopierar din panel regelbundet. Se 17 Säkerhetskopiera och återställa, sida 79.

12

4 Komma igång

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

4.2

Compass-paneler

Programvaran Compass erbjuder en urval av paneler som ska passa din användares unika styrkor och behov på bästa sätt.

4.2.1

Navigeringsfältpanel
Denna panelen finns endast på engelska.

Navigeringsfältpanelen ger åtkomst till samtalsämnen på ett rullbart navigeringsfält och ytterligare verktyg på ett statiskt verktygsfält. Både navigator och verktygsfält är alltid synliga och ständigt tillgängliga. Användaren måste inte gå till en "hemsida" för
att växla mellan samtalsämnena, utan sveper bara genom en anpassad lista med ämnen. Navigeringsfältpanelen använder antingen en visual scene-layout med aktiva punkter eller en mer traditionell layout med rutnät. Innehållet i Navigeringsfältpanelen
anpassas utifrån färdighetsnivån. Med Navigeringsfältpanelen får användaren tillgång till en mängd integrerade kommunikationsverktyg som kan anpassas till alla åldrar och färdighetsnivåer.
Navigeringsfältpanelen rekommenderas för barn och vuxna. Den är lämplig för personer med god visuell organisationsförmåga
som vill ha enkel tillgång till sina samtalsämnen samt personer som kan använda en anpassad kommunikationsenhet eller datorplatta med fingret eller en pekpenna utan att behöva en fingerguide.
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4.2.2

Huvudsidans paneler
Denna panelen finns endast på engelska.

Huvudsidans paneler innehåller en traditionell "master"- eller "huvud"-sida med länkar till ämnen och kommunikationsverktyg.
Huvudsidans paneler kan använda antingen visual scenes eller en layout med rutnät. De här panelerna har liknande design och
uppbyggnad jämfört med äldre Tobii Dynavox-enheter. Huvudsidans paneler kan anpassas för samtliga åldrar och färdighetsnivåer och är lämpliga för fingerguideanvändare.
Huvudsidans paneler rekommenderas för barn och vuxna. De är lämpliga för personer som gillar att använda en "rutnäts"-baserad uppbyggnad och vill organisera sina kommunikationsämnen utifrån en "huvudsida" samt personer som behöver en fingerguide för att förbättra direktvalens exakthet. Alternativa manövermetoder som skanning finns också tillgängliga.

4.2.3

Textbaserad panel
Denna panelen finns endast på engelska.

14
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Den textbaserade panelen erbjuder kommunikationssidor med enstaka ord och hela meddelanden indelade i Ämnen, Snabbord,
Tangentbord och andra kommunikationsverktyg. Den textbaserade panelen är utformad för läs- och skrivkunniga tonåringar och
vuxna, personer som utan större svårigheter kan läsa förprogrammerade ord och fraser samt personer som behöver en fingerguide för att göra direkta val med större noggrannhet. Alternativa manövermetoder som skanning finns också tillgängliga.

4.2.4

Panel för personer med stroke- och hjärnskador
Denna panelen finns endast på engelska.

Panelen för personer med stroke- och hjärnskador är den första allsidiga kommunikationspanelen utformad för att tillgodose de
unika språkbehoven hos personer med afasi. Omfattande forskning och fälttestning samt gedigen kunskap om kundernas situation gör panelen till den optimala lösningen för personer som på grund av stroke och hjärnskada eller av annan anledning drabbats av afasi eller har andra talsvårigheter. Panelen för personer med stroke- och hjärnskador ger åtkomst till en rullbar navigator
och ytterligare verktyg på ett statiskt verktygsfält. Båda är alltid synliga och ständigt tillgängliga. Användaren måste inte gå till en
"hemsida" för att växla mellan samtalsämnen. Det är bara att svepa genom en anpassad lista med ämnen. Med panelen för personer med stroke- och hjärnskador får användaren tillgång till en mängd integrerade kommunikationsverktyg.
Panelen för personer med stroke- och hjärnskador rekommenderas för vuxna, personer som har talsvårigheter (t.ex. afasi) orsakade av stroke eller traumatisk hjärnskada och personer som kan komma åt ett anpassat kommunikationsverktyg eller en datorplatta med fingret eller en pekpenna och inte behöver en fingerguide.
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4.2.5

WordPower-panelen
Denna panelen finns endast på engelska.

WordPower är en populär strategipanel för kärnord som kombinerar funktionerna för kärnordförråd, stavning och ordprediktion
för att skapa nya meddelanden. Strategipanelen är utvecklad av logopeden Nancy Inman som ett alternativ till traditionella tangentbord och rekommenderas till både barn och vuxna med varierande färdighetsnivåer. WordPower-panelen rekommenderas
till barn och vuxna som kan dra nytta av nyckelvokabulär och/eller stavning med ordprediktion. Flera alternativa manövermetoder
är tillgängliga. Kommunikationsdisplayer är textbaserade och tillgängliga med eller utan symbolstöd. Personer med varierande
kommunikationsförmåga har dragit nytta av denna panel. Styrning är möjlig med hjälp av en fingerguide, genom direkt val eller
annan styrning inklusive skanning.

4.2.6

All Access-panelen
Denna panel finns på engelska, nederländska, danska, norska, spanska och svenska.

All Access-panelen är främst utformad för att underlätta kommunikationen för dig som använder skanning, en huvudmus eller
andra alternativ till att peka med ett finger på skärmen. Denna unika panel har en omfattande vokabulär som kan anpassas till
den individuella kommunikativa förmågan och antalet knappar som ska vara tillgängliga samtidigt. All Access-panelen kan dessutom användas för att växla snabbt mellan olika sidor samt öppna enhetens volymkontroll och andra kontroller. Det går också att
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ändra inställningar och layout helt genom att välja en knapp. Panelen har innovativa funktioner som möjligheten att spara meddelanden på en sida och att snabbt återanvända och redigera använda meddelanden samt en guide för att välja den lämpligaste
manövermetoden. Även om personer som kan röra vid knapparna på skärmen inte är den primära målgruppen kan även dessa
uppskatta hur All Access-panelen är uppbyggd.

4.2.7

Navigatorpanel
Denna panel finns på engelska, nederländska, danska, norska, spanska och svenska.

Navigatorpanelen är utformad som ett stöd för läs- och skrivkunniga personer som framför allt vill använda ett tangentbord för
att kommunicera. Navigatorpanelen används för att göra kommunikationen effektivare genom att spara ämnesspecifika meddelanden, enkelt hämta och redigera redan använda meddelanden och kommunicera förprogrammerade fraser för olika miljöer. Panelen använder en rad nivåer för att introducera nya kommunikationsverktyg och andra funktioner som gör inlärningen och
användningen enklare. Navigatorpanelen kan styras på flera olika sätt, inklusive att man pekar på skärmen, skannar eller använder en huvudmus.

4.2.8

LiterAACy-panel
Denna panel finns endast på tyska.

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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LiterAACy lär ut läsning och skrivande på ett nytt sätt. LiterAACy kategoriserar orden efter den första bokstaven så att användare som kan första ljudet i ett ord snabbt kommer åt ordet. En användare kan få tillgång till i genomsnitt 3 000 ord på endast två
val. De snabba framgångarna motiverar användaren att lära sig läsa och skriva bättre. Genom att använda tydliga symboler, färgkodning enligt Fitzgerald-koden, avsiktligt dolda bokstäver och taluppspelning underlättas utvecklingen av läs- och skrivkunskaperna ytterligare.

4.2.9

Premiumpaneler

Utöver panelerna som erbjuds med programvaran Compass finns även premiumpanelerna Gateway och PODD.

4.2.9.1

Gateway-panelen
Denna panelen finns endast på engelska och tyska.

Gateway är skapad av logopeden dr Joan Bruno och innehåller enstaka ord som kan sättas ihop för att skapa längre meddelanden. Gateway har utvecklats under åren och återspeglar olika utvecklingsnivåer, kommunikationsstilar och teknologiska
förändringar.
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4.2.9.2

PODD-panelen
Denna panelen finns endast på engelska.

PODD är skapad av logopeden Gayle Porter och är ett sätt att organisera vokabulär med hela ord och symboler för att skapa
fördjupning och modellering. Den kan förmedla många olika meddelanden i varierande miljöer. Det finns PODD-paneler med flera alternativ för att uppfylla olika personers individuella samtals- och språkbehov.
PODD-panelen finns på både amerikansk och australiensisk engelska.
Mer information om dessa premium-paneler, inklusive uppgifter om priser och beställning finns på myTobiiDynavox.com.
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5

Menyn Inställningar – översikt

Programvaran Compass är lätt att anpassa och har kraftfulla redigeringsverktyg. Alternativ för anpassning och verktyg för att redigera och skapa sidor nås i menyn Inställningar.
Menyn Inställningar ger användaren åtkomst till sidbläddraren, redigeraren, sidskaparen, vokabulär, gränssnitt och verktygsfältet, röstinställningar, samtalshjälpmedel, inställningar för färdighetsnivåer, kameran och mediabiblioteket, fjärrstyrningen, manövermetoder, säkerhetskopiering och återställning samt länkar till hjälpdokumentation och videoklipp.

Figur 5.1 Menyn Inställningar
Tabellen nedan visar tillgängliga alternativ i menyn Inställningar. Som tidigare nämnt finns detaljerad information om varje enskilt alternativ.
Tabell 5.1 Menyn Inställningar
Sidbläddraren

Öppnar snabbt en sida i din panel. Sök efter en specifik sida med hjälp av namn, hantera dina
sidor, skapa, radera och navigera genom de olika lagren av mappar och förhandsvisa sidor innan du öppnar dem. (Se 10 Sidbläddraren, sida 57.)

Redigeraren

Öppnar Redigeringsverktygsfältet för att redigera (och skapa) sidor. (Se 12 Compass-redigeraren, sida 64.)

Sidskaparen

Skapa en helt ny sida, antingen från en mall eller utifrån en befintlig sidas layout. Efter att du har
valt en mall eller layout kommer Redigeringsverktygsfältet att öppnas och du kan anpassa din
nya sida med ditt eget innehåll. (Se 13 Skapa en sida, sida 72.)

Vokabulär

Din vokabulär (dina samtalsämnen, ordlistor och fraser) valdes när du använde inställningsguiden för att välja en panel och utgår ifrån dina uppgifter om ålder, kön, tillstånd och kommunikationsnivå. Du kan redigera, kopiera, ta bort eller ändra i vilken ordning de visas på skärmen och
lägga till nya vokabulärobjekt. (Se 8 Vokabulär , sida 52.)

Gränssnitt

Justera eller definiera hur vissa objekt ska visas på skärmen. Menyn Gränssnitt är indelad i flikar.
Varje fliks ruta innehåller en grupp med kontroller och alternativ, inklusive allmänna inställningar,
inställningar för meddelandefönster, knappinställningar samt inställningar för ålder och färdighetsnivå. (Se 6.3 Gränssnittsinställningar, sida 41.)

Manövermetod

Välj och anpassa en manövermetod. (Se 6.1 Manövermetod, sida 23.)

Verktygsfältsredigeraren

Anpassa verktygsfältet genom att lägga till en ny knapp eller mapp, redigera eller ta bort knappar eller mappar, dölja eller organisera om objekt i Verktygsfältet. (Se 6.4 Verktygsfältsredigeraren, sida 43.)

Röstinställningar

Välj och anpassa en talröst för programvaran Compass, ladda ned nya röster och hantera uttalsundantag. (Se 6.2 Röstinställningar, sida 37.)

Samtalshjälpmedel

Sammanställ en anpassad lista med förkortningsexpansioner och aktivera eller inaktivera ordprediktionsfunktioner och välj alternativ för meddelandehistorik. (Se 7.1 Förkortningsexpansioner, sida 46, 7.2 Ordprediktion, sida 48, och 7.3 Meddelandehistorik, sida 49.)
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Kamera

På enheter med en integrerad kamera kan du ta bilder som sparas i mediabiblioteket. (Kameramenyn tonas ned om enheten saknar integrerad kamera.) (Se 15 Kamera, sida 77.)

Mediabiblioteket

Använd Mediabiblioteket för att lagra och visa dina bilder och videor. (Se 16 Ditt mediabibliotek, sida 78.)

Säkerhetskopiering/
återställning

Skapa en säkerhetskopia som sparar dina anpassade inställningar. Återställ säkerhetskopiorna
som du har skapat. Säkerhetskopiera och återställ antingen lokalt eller till/från
myTobiiDynavox.com. (Se 17 Säkerhetskopiera och återställa, sida 79.)

Hjälp

Öppnar Hjälpmenyn med länkar till dokumentation, hjälpvideor och kunskapsdatabasen.

Nivåer

Beroende på vilken panel du använder kan knappen Nivåer (inställningar för färdighetsnivåer)
finnas i menyn Inställningar. Byt snabbt färdighetsnivå för att hitta de verktyg som passar bäst
samt innehålls- och rutnätsstorleken som passar din användares behov. (Se 9 Färdighetsnivåer, sida 55.)

Fjärrstyrning

Programvaran Compass kan fjärrstyra elektronisk utrustning från vissa enheter. (Se 14 Fjärrkontrollshanteraren, sida 73.)

Om den körs på öppna Windows-enheter finns det ett extra alternativ i Menyn Inställningar – Avsluta
stänger programvaran Compass och tar dig tillbaka till skrivbordet.

5.1

. Detta

Öppna menyn Inställningar

Det finns två sätt att öppna menyn Inställningar på, beroende på huruvida verktygsfältet syns på skärmen eller inte:

5.1.1

Öppna menyn Inställningar om verktygsfältet är synligt

Välj knappen

5.1.2
1.

Inställningar i verktygsfältet. Menyn Inställningar öppnas.

Öppna menyn Inställningar om verktygsfältet inte är synligt
Välj knappen Modifiera i det övre högra hörnet av skärmen.

Figur 5.2 Modifiera-knappen

I panelerna All Access och Navigator finns knappen Modifiera i skärmens nedre högra hörn.
En dialogruta med två alternativ visas

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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2.

Välj knappen Inställningar. Menyn Inställningaröppnas.

När verktygsfältet är aktiverat syns alltid knappen Inställningar på skärmen. Se 6.4 Verktygsfältsredigeraren,
sida 43 för information om hur verktygsfältet aktiveras.

22

5 Menyn Inställningar – översikt

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

6
6.1

Anpassa programvaran Compass
Manövermetod

Programvaran Compass låter dig välja och raffinera den manövermetod som passar dina behov bäst.
Om du använder panelerna Navigator eller All Access väljer du manövermetod när du gör de första inställningarna för
att anpassa din panel.
För att titta på videoklipp som beskriver de olika manövermetoderna närmare ska du gå till myTobiiDynavox.comoch
välja videon Göra val (Manövermetoder). (Du kan snabbt få åtkomst till den här videon via Hjälp-menyn.
[Inställningar > Hjälp > Hjälpvideor.])
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21). Välj sedan Manövermetod.

Figur 6.1 Inställningar för manövermetod
Välj den manövermetod du vill använda.
Pekstyrning är den förvalda manövermetoden.

Manövermetoden Gaze Interaction finns enbart på Tobii Dynavox I-Series-enheter.

När du gör ett val i menyn Manövermetod visas knappen Inställningar (inringad i Figur 6.1 Inställningar för manövermetod,
sida 23). Välj knappen Inställningar för att öppna en meny där du kan anpassa inställningarna för den manövermetod du valt.

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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6.1.1

Inställningar för pekstyrning

Figur 6.2 Inställningsmeny för pekstyrning
För att välja pekstyrning markerar du kryssrutan för att aktivera svepning och sedan ett alternativ för visning av rullningslisten. Välj
en auditiv feedback. (Se 6.1.8 Auditiv feedback, sida 36.)

6.1.2

Inställningar för Peka och håll

Figur 6.3 Inställningsmeny för Peka och håll
För manövermetoden Peka och håll väljer du en håll- och en släpptid och sedan ett alternativ för visning av rullningslisten. Välj
en auditiv feedback. (Se 6.1.8 Auditiv feedback, sida 36.)
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6.1.3

Inställningar för Peka och släpp

Figur 6.4 Inställningsmeny för Peka och släpp
För manövermetoden Peka och släpp väljer du en håll- och en släpptid och sedan ett alternativ för visning av rullningslisten. Välj
en markeringsstil och -färg (se 6.1.7 Markeringsstil och -färg, sida 36) samt en auditiv feedback. (Se 6.1.8 Auditiv feedback,
sida 36.)

6.1.4

Skanningsinställningar

6.1.4.1

Skanningsinställningar – skanningstyp

Figur 6.5 Menyn Skanningsinställningar
Välj en skanningstyp, 1 kontakt autoskanning eller 2 kontakt stegvis skanning

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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6.1.4.1.1
1.

1 kontakt autoskanning

Välj den blå knappen Inställningar under 1 kontakt autoskanning. En dialogruta öppnas som gör att du ska kunna
välja skanningshastighet. (Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa hastigheten.)

Figur 6.6 Välj en skanningshastighet
2.

Välj fliken Överg. tid. En dialogruta öppnas som gör att du kan ställa in övergångstiden (paustiden mellan nivåerna i
skanningsmönstret). (Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa tiden.)

Figur 6.7 Välj en Övergångstid
3.

Välj fliken Skanna efter för att aktivera eller inaktivera skanningsalternativ.

Figur 6.8 Dialogrutan skanna efter
4.

26

Välj OK i dialogrutan Skanna efter för att gå tillbaka till menyn för skanningsinställningar.
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5.

I menyn Skanningsinställningar väljer du en kontakt för som talar om för programvaran att flytta
skanningsmarkeringen.

Figur 6.9 Välj en kontakt för 1 kontakt autoskanning
6.1.4.1.2
1.

Kontakt stegvis skanning

Välj 2 stegvis skanning i menyn för skanningsinställningar.

Figur 6.10 Välj en kontakt för 2 kontakt stegvis skanning
2.

Använd listrutan för kontakt 1 för att välja vilken tangent på tangentbordet som ska ge programvaran signal att flytta
skanningsmarkeringen.

3.

Använd listrutan för kontakt 2 för att välja den tangent på tangentbordet som ska talar om för programvaran att göra ett
val.
De förinställda tangenterna för detta är vänsterpilen för kontakt 1 och högerpilen för kontakt 2.

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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6.1.4.2
1.

Skanningsinställningar – skanningsmönster
Välj fliken Mönster i menyn Skanningsinställningar

Figur 6.11 Skanningsinställningar – mönsterfliken
2.

Välj ett skanningsmönster (rad/kolumn, kolumn/rad, eller linjär).

3.

Välj antalet genomgångar. Programvaran kan ställas in för att skanna på obestämd tid eller sluta skanna om det inte görs
något val efter att sidan har skannats ett visst antal gånger.

4.

För att starta om skanningen där ett val gjordes markerar du kryssrutan Aktiverad bredvid Skanna från det senaste
valet.

6.1.4.3
1.

Skanningsinställningar – gränssnitt
Välj fliken Gränssnitt i menyn för skanningsinställningar

Figur 6.12 Skanningsinställningar – gränssnittfliken
2.

Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Aktivera tillbaka om du vill att den skannade markeringen ska gå tillbaka till den tidigare nivån efter att ett val har gjorts.

3.

Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Aktivera återställ om du vill att den skannade markeringen ska initieras om efter att
ett val har gjorts.

4.

Välj kryssrutan Aktiverad bredvid Aktivera tillbaka/Återställ först om du vill flytta skanningsikonen till början av
skanningsmönstret.
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5.

För att öka storleken på varje objekt automatiskt när det skannas ska du välja kryssrutan Aktiverad bredvid Zoom.

6.

Välj markeringsstil och -färg. (Se 6.1.7 Markeringsstil och -färg, sida 36.)

7.

Välj alternativ bredvid Visning av rullningslist.

6.1.4.4
1.

Skanningsinställningar – sidor
Välj fliken Sidor i menyn Skanningsinställningar.

Figur 6.13 Skanningsinställningar – fliken Sidor
2.

Bredvid Verktygsfält för skanning kan du välja hur verktygsfältet ska skanna.

3.

Markera aktuell Aktiverad-kryssruta:
•
•
•

6.1.4.5

För att inkludera Modifiera-knappen i skanningsmönstret.
För att inkludera meddelandefönstret i skanningsmönstret.
För att inkludera tomma knappar i skanningsmönstret.

Skanningsinställningar – Auditiv feedback

Välj fliken Auditiv feedback i menyn Skanningsinställningar. För information om inställningar för auditiv feedback, se 6.1.8
Auditiv feedback, sida 36.
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6.1.4.6
1.

Skanningsinställningar ‒ hålltid
Välj fliken Hålltid i menyn Skanningsinställningar.

Figur 6.14 Skanningsinställningar ‒ fliken hålltid
2.

Ställ in hålltiden med pilknapparna.

Figur 6.15 Skanningsinställningar ‒ hålltid
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3.

Markera rutan bredvid ”Aktivera visuell feedback samtidigt som kontakten hålls in” för att visa en animering som illustrerar
den hålltid som krävs när kontakten är aktiverad.

Figur 6.16 Skanningsinställningar ‒ aktivera visuell feedback

Figur 6.17 Skanningsinställningar ‒ visuell feedback under skanningens hålltid

6.1.5

Gaze Interaction Settings
Gaze Interaction finns enbart på Tobii Dynavox I-Series-enheter.

Figur 6.18 Menyn Gaze Interaction Settings
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6.1.5.1

Gaze Interaction Settings – Se trackstatus

Öppnar fönstret Trackstatus där du kan verifiera att programvaran Gaze Interaction känner igen användarens ögon och att användaren sitter i rätt position framför enheten.

Figur 6.19 Trackstatusfönstret
De två punkter som representerar användarens ögon ska vara i mitten av fönstret. Det optimala avståndet från enheten uppnås
när den vita triangeln i avståndsmätaren till höger om fönstret är nära mitten, i det gröna.

6.1.5.2

Gaze Interaction Settings – starta en ny kalibrering

Öppnar en skärm som påbörjar kalibreringsprocessen. Programvaran kalibrerar automatiskt användarens spårning när han eller
hon följer målen på skärmen. När kalibreringen är slutförd kommer en dialogruta att öppnas med kalibreringsresultaten.

6.1.5.3

Gaze Interaction Settings – Pausa ögonstyrning

När denna funktion är aktiverad visas en Paus-ikon på skärmen. Användaren kan pausa Gaze Interaction och vila sina ögon.
Användare kan även lägga till egna knappar på sidor för att pausa och återuppta ögonstyrning med hjälp av åtgärderna Pausa ögonstyrning () och Återuppta ögonstyrning ().

6.1.5.4

Gaze Interaction Settings – Aktiveringsinställningar

Välj en aktiveringsmetod:
•

Fokuseringsinställningar
Med aktivering genom fokusering kan användaren välja genom att rikta blicken mot ett objekt under en viss tid
(fokuseringstid).
Markera Fokusering och välj sedan knappen Inställningar under Fokusering. Dialogrutan Fokuseringsinställningar öppnas. Välj en fokuseringstid.

•

Kontaktinställningar
Med aktivering genom kontakt kan användaren välja genom att trycka på en tillbehörskontakt eller en
tangentbordsknapp.
Markera Kontakt och välj sedan knappen Inställningar under Kontakt. En dialogruta öppnas.

•

–

Välj en aktiveringstid. Välj sedan OK.

–

Välj fliken Väntetid och välj tid mellan kontakterna. Välj sedan OK.

–

Välj fliken Kontakt och sedan en kontakt. (Om du inte använder kontaktportarna på enheten.) Välj sedan OK.

Inställningar för blinkning
Med aktivering genom blinkning kan användaren välja genom att blinka med ögonen under en viss tid (blinkningstid).
Markera Blinka och välj sedan knappen Inställningar under Blinka. En dialogruta öppnas.
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–

Välj den kortaste blinkningstiden. Välj sedan OK.

–

Välj fliken Max. tid och ange en maximal blinkningstid. Välj sedan OK.

6.1.5.5

Gaze Interaction Settings – Återkoppling

Välj fliken Återkoppling i menyn Gaze Interaction Settings. Välj vilken färg, storlek och typ återkopplingsmålet ska ha under
användningen.

Figur 6.20 Menyn Gaze Interaction Settings – Återkopplingsflik

6.1.5.6

Gaze Interaction Settings – Windows Control

Välj fliken Windows Control i menyn Gaze Interaction Settings för att ställa in läget för skrivbordsåtkomst.

Figur 6.21 Menyn Gaze Interaction Settings – Windows Control-flik
6.1.5.6.1

Gaze Selection

Med Gaze Selection i Windows Control kan användaren styra en dators Windows-operativsystem genom en urvalsmetod i två
steg som minskar risken för oönskade klick.
6.1.5.6.2

Mouse Emulation

I Mouse Emulation-läget kan användaren emulera och styra en vanlig datormuspekare på skärmen.
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6.1.5.7

Gaze Interaction Settings – Gaze Interaction-profil

Välj fliken Gaze Interaction-profil i menyn Gaze Interaction Settings.

Figur 6.22 Menyn Gaze Interaction Settings – Fliken Gaze Interaction-profil
Fliken Gaze Interaction-profil används för att växla mellan olika Gaze Interaction-profiler. Profiler kan skapas med programmet Gaze Interaction Settings på din dator.

6.1.5.8

Gaze Interaction Settings – Auditiv feedback

Välj fliken Auditiv feedback i menyn Gaze Interaction Settings. För information om inställningar för auditiv feedback, se
6.1.8 Auditiv feedback, sida 36.

6.1.6

Musinställningar

Figur 6.23 Menyn Musinställningar

6.1.6.1

Musinställningar – Välj med

6.1.6.1.1

Fokusering

Med aktivering genom fokusering kan användaren välja genom att hålla markören över ett objekt under en viss tid
(fokuseringstid).
1.

34

Välj Fokusering.

6 Anpassa programvaran Compass

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

2.

Välj den blå knappen Inställningar under Fokusering. En dialogruta öppnas så att du kan välja en fokuseringstid. (Använd uppåt- och nedåtpilarna för att anpassa tiden.)

Figur 6.24 Inställningar för fokuseringstid
6.1.6.1.2

Kontakt

Med aktivering genom kontakt kan användaren välja genom att trycka på en tillbehörskontakt eller en tangentbordsknapp.
1.

Välj Kontakt.

2.

Välj den blå knappen Inställningar under Kontakt.

Figur 6.25 Kontaktinställningar – Kontakt
3.

Välj en kontakt.

4.

Välj OK.

6.1.6.2

Musinställningar – Visning av rullningslist

Välj från visningsalternativen för rullningslisten.

6.1.6.3

Musinställningar – Markeringsstil och -färg

Välj en markeringsstil och -färg (Se 6.1.7 Markeringsstil och -färg, sida 36.)

6.1.6.4

Musinställningar – Auditiv feedback

Välj fliken Auditiv feedback i menyn Musinställningar. För information om inställningar för auditiv feedback, se 6.1.8 Auditiv
feedback, sida 36.
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6.1.7

Markeringsstil och -färg

Figur 6.26 Markeringsstil och -färg i menyn Musinställningar
1.

Använd listrutan Markeringsstil för att välja hur markerade objekt ska visas på sidan.

Markeringsstilar
1. Ingen markering
2. Kontur
3. Invertera
4. Fönster
2.

6.1.8

Välj Färg-knappen (inringad i Figur 6.26 Markeringsstil och -färg i menyn Musinställningar, sida 36). Dialogrutan
Färgväljare öppnas. Välj en markeringsfärg. (Du kan även skapa en standardfärg med hjälp av dialogrutan
Färgväljare.)

Auditiv feedback

En auditiv feedback är ett enskilt ord eller ett kort meddelande som spelas upp för att identifiera ett objekt när markören (eller
skanningsmarkeringen) sveper över objektet. Du kan välja en annan röst för auditiv feedback än den som röst som du använder
för vanlig kommunikation. Du kan aktivera eller inaktivera auditiv feedback, ställa in volym- och talnivå för rösten som du har valt
och förstärka ljudet.
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En flik för Auditiv feedback finns i inställningsmenyerna för samtliga manövermetoder.

Figur 6.27 Fliken Auditiv feedback i inställningsmenyn för Pekstyrning
På vissa enheter kan du välja mellan privat eller offentlig uppspelning av auditiv feedback.

Auditiv feedback är förinställd på objektets etikett.

1.

Välj kryssrutan bredvid Användning för att aktivera auditiv feedback.

2.

Välj en röst för auditiv feedback från listrutan Röst.
För information om hur man laddar ned röster från myTobiiDynavox.com, se 6.2 Röstinställningar, sida 37.

3.

Välj kryssrutan bredvid Röstförstärkning för att aktivera volymförstärkningen.
Om du hör att talet avbryts ska du inaktivera funktionen Röstförstärkning.

4.

Använd reglaget för Volym för att ställa in volymen mellan 0 och 100.

5.

Använd reglaget för Hastighet för att justera talhastigheten. Genom att dra reglaget från vänster till höger ökar
talhastigheten.
Välj knappen Tala till höger om Röstdemo för att provlyssna på rösten och talhastigheten som du har valt. Du kan ändra
rösten och öka eller sänka hastigheten för talet tills du är nöjd med dina val.
Standardtexten i kryssrutan Röstdemo är "Så här låter rösten nu." Du kan ändra texten i textrutan genom att
markera den och ange ditt eget meddelande.

6.2

Röstinställningar

Du kan välja och anpassa en talröst för programvaranCompass samt hantera uttalsundantag för ord som används ofta.
Du kan välja en annan talröst för auditiv feedback. (Se 6.1.8 Auditiv feedback, sida 36.)
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Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Röstinställningar.

Figur 6.28 Röstinställningar

6.2.1

Röst

Välj en talröst från listrutan Röst.

6.2.2

Ladda ned och hantera röster

Välj knappen Ladda ned och hantera rösterför att ladda ned röster från myTobiiDynavox.com och installera dem.
När du väljer knappen Ladda ned och hantera röster öppnas menyn Hantera röster.

Figur 6.29 Menyn Hantera röster

Välj en röst och sedan knappen
gen

Installera för att ladda ned och installera rösten eller välja ikonen Papperskor-

för att radera den.
Vissa röster är Förinstallerade och kan inte raderas.

38

6 Anpassa programvaran Compass

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

6.2.3

Hantera uttal

Talrösten kanske inte alltid säger orden på rätt sätt, särskilt i fråga om egennamn och vissa låneord. Du kan spara alternativ text
eller fonetiska stavningar av ord för att rätta till eventuella uttalsproblem.
1.

Välj knappen Hantera uttal i menyn Röstinställningar. Menyn Uttalsundantag öppnas.

2.

Välj knappen Hantera i det övre högra hörnet av skärmen.

3.

Välj antingen knappen Nytt textundantag eller knappen Nytt fonemundantag.

4.

En dialogruta öppnas. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva in den rätta stavningen av ordet och skriv därefter
den fonetiska stavningen (eller välj lämpliga fonem). Välj sedan Spara (ellerOK för fonem) för att stänga dialogrutan och
spara uttalsundantaget.

Figur 6.30 Dialogruta för textundantag

6.2.4

Markering

Du kan välja om huruvida du vill att texten i meddelandefönstret ska markeras eller inte när den uttalas. Du kan sedan välja en
markeringsstil och -färg.
Aktivera markering genom att välja rutan bredvid Markering.

Figur 6.31 Markering aktiverad
Välj sedan knappen Konfigurera för att öppna menyn Markering.

Figur 6.32 Menyn Markering
1.

Använd listrutan Markeringstyp för att välja det du vill markera när meddelandefönstret har valts
•
•

Markera ord – Varje ord markeras när det uttalas.
Markera ord och symbol – Varje ord och dess motsvarande symbol markeras när ordet uttalas.
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•
•
2.

Markera mening – Varje mening markeras när den uttalas.
Markera mening och ord – Varje mening markeras (med Markeringsstil 2) när den uttalas. Varje ord markeras
(med Markeringsstil 1) när det uttalas.

Använd listrutorna Stil 1 och Stil 2 för att välja hur markeringen ska göras när texten i meddelandefönstret uttalas.
Markeringsstil 2 gäller enbart om du väljer alternativet Markera mening och ord i listrutan
Markeringstyp.

Välj bland följande markeringsstilar:
•
•
•

Fyllningsfärg – Ordet (eller meningen) markeras med färgen som du väljer.
Konturfärg – Ordet (eller meningen) får en kontur med den färg som du väljer.
Invertera – Textfärgen och textens bakgrundsfärg byts. (Till exempel: om texten är svart och bakgrunden är vit blir
texten vit och bakgrunden svart.)
Textfärg – Texten i ordet eller meningen ändras till den valda färgen vid uttalandet.

•
3.

Välj en färg för Markeringsstilarna 1 och 2.
Välj färgknappen längst ut till höger i listrutan för Stil 1 (inringad i Figur 6.32 Menyn Markering, sida 39). Dialogrutan
Välj färg öppnas.

Figur 6.33 Dialogrutan Välj färg
a.

Välj en färg för markeringen.
Du kan välja en färg från listrutan Standardfärger i dialogrutan Välj färg eller använd reglagen för Röd,
Grön, Blå och Ogenomskinlighet för att skapa en standardfärg.

6.2.5

b.

Välj OKför att stänga dialogfönstret Välj färg och spara ditt färgval.

c.

Välj färgknappen till höger om listrutan för Stil 2. Upprepa steg a och b ovan för att välja en färg för Markeringsstil 2.

Röstförstärkning

Avmarkera rutan bredvid Röstförstärkning för att avaktivera röstförstärkningen.
Om du hör att talet avbryts ska du inaktivera funktionen Röstförstärkning.

6.2.6

Volym

Använd Volym-reglaget för att ställa in volymen mellan 0 och 100.

6.2.7

Hastighet

Använd reglaget för Hastighet för att justera talhastigheten. Genom att dra reglaget från vänster till höger ökar talhastigheten.

40

6 Anpassa programvaran Compass

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

6.2.8

Röstdemo

Välj knappen Tala till höger om Röstdemo för att provlyssna på rösten och talhastigheten som du har valt. Du kan ändra rösten
och öka eller sänka hastigheten för talet tills du är nöjd med dina val.

6.3

Gränssnittsinställningar

I menyn Gränssnittsinställningar kan du justera eller ange hur vissa objekt ska visas på skärmen. Menyn Gränssnittsinställningar är indelad i flikar där varje flikpanel har egna kontroller och alternativ.
Alternativen för gränssnittsinställningar varierar eventuellt beroende på vilken panel du använder. Navigeringsfältpanelen används här som ett exempel.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Gränssnitt. Menyn Gränssnittsinställningar öppnas till fliken Allmänna inställningar.

6.3.1

Allmänna inställningar

Figur 6.34 Gränssnittsinställningar – Allmänna inställningar
Välj Hemsida och Tangentbordssida. Lösenordsskydda sidredigering och åtkomst till menyn Inställningar och välj ett språk
samt en fönsterstil och ett fönsterspråk.
På Android-enheter finns även alternativet att låsa Android-verktygsfältet.

När du har anpassat de allmänna inställningarna väljer du den gröna knappen Klar längst upp till höger på skärmen.
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6.3.2

Inställningar för verktygsfält och navigator

Figur 6.35 Inställningar för gränssnitt – Inställningar för verktygsfält och navigeringsfält
Välj en plats för verktygsfältet och navigeringsfältet och aktivera eller inaktivera (dölj) verktygsfältet.

6.3.3

Inställningar för meddelandefönstret

Figur 6.36 Gränssnittsinställningar – Inställningar för meddelandefönster
Anpassa inställningarna för ditt meddelandefönster: använd symboler, automatiskt stor bokstav i början av en mening, automatiskt mellanslag mellan ord, använd en tjockare och mer synlig markör, rensa meddelandefönstret efter tal, tal samtidigt som ord
anges i meddelandefönstret, visa stavfel och välja en standardlayout för popups.
Välj knappen Bläddra för att öppna Sidbläddraren och sök efter en popup att använda för platser (i vissa paneler).
När du har anpassat inställningarna för meddelandefönstret väljer du den gröna knappen Klar längst upp till höger på skärmen.

6.3.4

Knappinställningar

Figur 6.37 Gränssnittsinställningar – Knappinställningar
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Användning av Track-knappen.
Animeringsfunktionen är inte tillgänglig just nu.

När du väljer Aktiverad och Visa användning visas antal gånger som en knapp har använts. (Se Figur 6.38 Visa användning
av knapp (exempel), sida 43.) Återställ knappens användningsräkning till noll genom att trycka på knappen Återställ data.

Figur 6.38 Visa användning av knapp (exempel)
När du har anpassat knappinställningarna väljer du den gröna knappen Klar längst upp till höger på skärmen.

6.3.5

Inställningar för ålder och färdighetsnivå

Figur 6.39 Gränssnittsinställningar – ålder och färdighetsnivå
Ändrar innehållet utifrån den ålder och färdighetsnivå som du har valt.
När du har anpassat inställningarna för ålder och färdighetsnivå väljer du den gröna knappen Klar längst upp till höger på
skärmen.

6.4

Verktygsfältsredigeraren

Du kan skräddarsy verktygsfältet - lägga till en ny knapp eller mapp, redigera eller ta bort knappar eller mappar, flytta dem upp
eller ner på verktygsfältet och dölja objekt på verktygsfältet.
Inställningarna för verktygsfältet varierar eventuellt beroende på vilken panel du använder. Navigeringsfältpanelen används här som ett exempel.
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Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Verktygsfältsredigeraren. Denna
meny visar alla knappar och mappar, både dolda och synliga, på verktygsfältet.

Figur 6.40 Konfigurera inställningar för verktygsfältet
VäljHantera i det övre högra hörnet av skärmen för att redigera verktygsfältet. Ett knappfält öppnas längst upp på menyn Konfigurera verktygsfält, där du kan redigera verktygsfältet.

Figur 6.41 Knappfältet i menyn Konfigurera verktygsfält
•

VäljNy knapp eller Ny mapp för att öppna ett dialogfönster och lägga till en ny knapp eller mapp

Figur 6.42 Ny knapp
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Figur 6.43 Ny mapp
•

För att redigera en mapp eller en knapp väljer du den (en blå bock markerar objektet) och sedanRedigera. Dialogfönstret Verktygsfältsknapp eller Verktygsfältsmapp öppnas så att du kan redigera objektet.

Figur 6.44 Redigera verktygsfältsobjekt
Om du väljer kommandot Öppna sida ska du även ange den sida som ska öppnas när knappen väljs.
–

För att flytta en verktygsfältsknapp eller -mapp väljer du den och sedan Flytta uppåt eller Flytta nedåt.

–

För att dölja en verktygsfältsknapp eller -mapp väljer du den och sedan Dölj.

–

För att visa ett dolt objekt väljer du det och sedan Visa.
Genom att välja ett dolt objekt i listan ändras knappen Dölj till Visa på knappfältet.

–

För att ta bort ett objekt väljer du det och sedan Papperskorgen

.

När du har anpassat inställningarna för verktygsfältet väljer du den gröna knappen Klar längst upp till höger på skärmen.
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7

Samtalshjälpmedel

Programvaran Compass erbjuder samtalshjälpmedel som kan hjälpa användare att kommunicera snabbare och effektivare.
Med både förkortningsexpansioner och ordprediktion kan du använda tangentbordet på skärmen för att endast skriva in ett fåtal
bokstäver i meddelandefönstret, så förutser programvaran olika ord.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Samtalshjälpmedel.

Figur 7.1 Inställningar för samtalshjälpmedel

7.1

Förkortningsexpansioner

Du kan göra din egen lista över förkortningar för ord som används ofta (t.ex. namn på vänner, familj, platser, husdjur, osv.).
För att du ska kunna använda de förkortningar som du skapar måste kryssrutan Expandera förkortningar automatiskt i avsnittet Expandera förkortningar automatiskt i menynSamtalshjälpmedel vara markerad.

7.1.1
1.

Lägga till en förkortningsexpansion
Välj knappen Hantera i avsnittet Expandera förkortningar automatiskt för att öppna menyn Förkortningsexpansioner .

Figur 7.2 Menyn Förkortningsexpansioner
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2.

Välj knappen Hantera. Ett knappfält öppnas.

3.

Välj knappen Ny så öppnas dialogrutan Redigera förkortningsexpansioner .

Figur 7.3 Ny förkortningsexpansion
4.

Använd systemtangentbordet i textrutan Förkortning för att skriva ett fåtal bokstäver som representerar ordet du förkortar. (Du kan t.ex. skriva "tr" för "troll".

5.

Skriv in hela ordet i textrutan Expansion.

6.

Välj Spara.

7.

Välj Klar i det övre högra hörnet av skärmen.

För att expandera förkortningen skriver du den bara i meddelandefönstret. Den expanderar automatiskt när du trycker på
mellanslag.
Observera att förkortningen måste anges i meddelandefönstret precis så som du skrev den när du skapade den. Om
du t.ex. skapade förkortningen "als" (utan mellanrum mellan bokstäverna), expanderas inte förkortningen om du skriver
"a l s" i meddelandefönstret.

7.1.2
1.

Redigera en Förkortningsexpansion:
Välj knappen Hantera i avsnittet Expandera förkortningar automatiskt för att öppna menyn
Förkortningsexpansioner.

Figur 7.4 Menyn Förkortningsexpansioner
2.

Välj knappen Hantera. Ett knappfält öppnas.
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3.

Markera förkortningsundantaget du vill redigera.

4.

Välj knappen Redigeraså visas dialogrutan Redigera förkortningsexpansion.

Figur 7.5 Redigera förkortningsexpansion:
5.

Gör dina ändringar i textrutan Expansion.

6.

Välj Spara.

7.

Välj Klar i det övre högra hörnet av skärmen.

7.2

Ordprediktion

Ordprediktion kan användas på alla sidor som har ett meddelandefönster och prediktionsknappar. När användaren skriver ett
meddelande förutser prediktionsfunktionen dina ordval och visar alternativa ord för snabbval. Dessa alternativa ord visas på
prediktionsknapparna.
Du kan aktivera och inaktivera prediktionsfunktionerna från menyn Samtalshjälpmedel.

Figur 7.6 Inställningar för ordprediktion i menyn Samtalshjälpmedel
1.
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Välj knappen Inställningar i avsnittet Prediktion i menyn Samtalshjälpmedel för att öppna menyn Prediktionsinställningar .
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Se till så att kryssrutan Aktiverad är vald. Ordprediktion är aktiverat som standard. Avmarkera kryssrutan för
att inaktivera automatisk ordprediktion.

Figur 7.7 Inställningar för prediktion
2.

Markera eller avmarkera följande kryssrutor i menyn Inställningar för samtalshjälpmedel för att aktivera/inaktivera följande
ordprediktionsfunktioner:
•
•

•
•
•
•

7.3

Visa symboler med prediktioner – Denna funktion är också aktiverad som standard. Avmarkera kryssrutan för
att dölja symboler.
Föreslå ord endast en gång – När kryssrutan Föreslå ord endast en gång är markerad har användaren bara
en chans på sig att välja ett ord i en prediktionsknapp. Om ett ord inte väljs kommer det ordet inte att föreslås igen
förrän användaren har skrivit färdigt skrivit ordet – genom att avsluta med en punkt eller ett mellanrum.
Kontextprediktion avstängd – När den här funktionen är aktiverad föreslår inte programvaran Compass olika ord
baserat på den inmatade meningens grammatik eller ordföljd.
Bokstavsprediktion – På ett tangentbord där denna funktion är aktiverad föreslås inte bokstäver som inte är ett alternativ baserat på den inmatade bokstaven eller bokstavskombinationen.
Föreslå inte ord på knappar – När denna funktion är aktiverad föreslås inte ett ord som redan visas på en knapp
på den aktuella sidan.
Aktivera prediktionsinlärning – Med prediktionsinlärning kan Compass programvaran lära sig ord som används
ofta och lägga till dessa ord som prediktionsalternativ.

Meddelandehistorik
Verktygsfältet för meddelandehistorik fungerar för närvarande endast i panelerna Navigator och All Access.

Meddelandehistoriken lagrar allt som talats eller angivits i meddelandefönstret. Meddelandehistoriken kan användas för att upprepa ett meddelande eller spara meddelandet under ett ämne eller en annan sida samt för att skriva ett mejl.
Du kan välja hur länge (en vecka till för alltid) som meddelanden sparas i meddelandehistoriken.
Du kan söka i meddelandehistoriken med nyckelord. Enskilda objekt kan tas bort från meddelandehistoriken och du kan också
rensa hela historiken.
Meddelandehistorikens inställningar väljs i menyn Samtalshjälpmedel.
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Du öppnar din meddelandehistorik med Meddelandehistorik i verktygsfältet på panelerna Navigator och All Access.

Figur 7.8 Inställningar för meddelandehistorik i menyn Samtalshjälpmedel

7.3.1
1.

Inställningar för meddelandehistoriken
Välj knappen Inställningar i avsnittet Meddelandehistorik i menyn Samtalshjälpmedel. Menyn Inställningar för
meddelandehistoriken öppnas.

Figur 7.9 Inställningar för meddelandehistoriken
2.

För att använda meddelandehistoriken för frasprediktion väljer du kryssrutan Aktiverad bredvid Använd historik för
frasprediktion.

3.

Välj hur lång tid du vill spara meddelandehistoriken – från sju dagar till för alltid.

4.

För att rensa din meddelandehistorik väljer du Rensa. En bekräftelsedialogruta öppnas. Välj Ja i dialogrutan för att rensa
din meddelandehistorik.

5.

Välj OK för att spara dina inställningar för meddelandefönstret.

7.3.2
1.

Få åtkomst till meddelandehistorik
Välj meddelandehistorik i ditt verktygsfält (endast panelerna All Access och Navigator).
Du kan söka i meddelandehistoriken efter ett specifikt meddelande. Knappen Sök är inringad i Figur 6.38 Visa
användning av knapp (exempel), sida 43.
Den här funktionen är förprogrammerad i panelerna All Access och Navigator. I andra paneler måste du programmera en knapp med aktiviteter för att öppna meddelandehistoriken.
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2.

Välj Skicka till ikon (inringad i Figur 7.10 Meddelandehistorik vald i All Access-panelen, sida 51) till höger om
meddelandet.

Figur 7.10 Meddelandehistorik vald i All Access-panelen
3.

Välj den målsida som du vill skicka meddelandet till. (Eller välj Papperskorgen för att ta bort meddelandet.)
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8

Vokabulär

De flesta vokabulärobjekten ligger i mappar. Du kan redigera, kopiera, ta bort eller ändra i vilken ordning de visas på skärmen
och lägga till nya vokabulärobjekt via menyn Vokabulär.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Vokabulär.

Figur 8.1 Menyn Vokabulär
Välj mappen Ordlistor, Mina fraser eller Ämnen.

Figur 8.2 Vokabulärmeny – ordlistor (exempel)
Navigera genom mapparna (använd pilknappen uppe till vänster på skärmen för att gå upp genom lagren av mappar.) Välj en
mapp för att öppna den.
När du hittar den mapp eller det föremål du vill redigera väljer du Hantera i övre högra hörnet av skärmen.
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Om du lägger till en ny mapp eller ett nytt objekt navigerar du till den nivå som du vill lägga till mappen eller objektet
på och väljer Hantera.

Figur 8.3 Hantera Vokabulärmenyn (exempel)
När du väljer knappen Hantera öppnas ett knappfält.

Figur 8.4 Knappfält på Vokabulärskärmen
Markera objektet du vill modifiera. Välj sedan knappen du vill använda på knappfältet.
•

Redigera – Vokabuläregenskapsrutan öppnas till fliken Redigera.

Figur 8.5 Vokabuläregenskapsruta
Ange en ny etikett, bläddra efter en symbol och lägg till eller ändra meddelandet.
Fältet Meddelande syns inte när du redigerar en mapp.

Välj fliken Egenskaper i vokabuläregenskapsrutan för att ändra ålder och färdighetsnivå för det objekt du redigerar.
•
•
•

Kopiera till – Skärmen Välj en mapp öppnas. Navigera genom nivåerna för att hitta den mapp som du vill kopiera till.
Ordna – Använd knapparna Först, vänster-/högerpilen eller Sist överst på skärmen för att ändra ordningen på det
valda objektet.
Ny mapp – Skapa en ny mapp. Använd skärmtangentbordet för att ange en etikett och symbol för den nya mappen. Välj
fliken Egenskaper i vokabuläregenskapsrutan för att ange ålder och färdighetsnivå för den nya mappen.
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•

Nytt objekt – Skapa ett nytt objekt. Använd skärmtangentbordet för att ange en etikett, symbol och meddelande för det
nya objektet. Välj fliken Egenskaper i vokabuläregenskapsrutan för att ange ålder och färdighetsnivå för det nya
objektet.

•

Ta bort objekt – Välj
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papperskorgen. För att radera valda objekt.
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9

Färdighetsnivåer
Är inte tillgänglig för det tyska språkinnehållet.

En del paneler har funktionen Färdighetsnivåer. Om din panel stöder Färdighetsnivåer finns det en nivåknapp i
inställningsmenyn.
En av programvarans mest imponerande egenskaper Compass är att det går så lätt att höja färdighetsnivån när användarens
kommunikationsförmåga förbättras.
I menyn Nivåer kan du enkelt och snabbt välja bland olika färdighetsnivåer för att få lämpligast möjliga verktyg, innehåll och
knappstorlek. Menyn Nivåer ger även åtkomst till översiktsvideor och låter dig konfigurera samtalsämnen, tangentbordslayout,
snabbord, osv.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Nivåer.

Figur 9.1 Nivåinställningar (panel för navigeringsfält)
1.

Välj en lämplig nivå från flikarna Färdighetsnivå överst på skärmen.
Välj knappen Intro till nivåer uppe till vänster på skärmen och titta på videoklipp för mer information om
nivåer.

2.

Anpassa dina inställningar under Konfigurera verktyg.
Välj ett verktyg så öppnas en dialogruta. Dialogfönster för Snabbord och ämnen för navigeringsfältets panel (nivå 3) visas i Figur 9.2 Snabbordsinställningar på nivåsidan (navigeringsfältets panel), sida 55 och Figur 9.3 Ämnesinställningar
på nivåsidan (navigeringsfältets panel), sida 56.

Figur 9.2 Snabbordsinställningar på nivåsidan (navigeringsfältets panel)
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Figur 9.3 Ämnesinställningar på nivåsidan (navigeringsfältets panel)
Menyn Nivåer kan också användas för att anpassa ditt verktygsfält.

3.

När du gjort ändringar i en dialogruta väljer du den gröna knappen Spara för att stänga dialogrutan och spara dina
ändringar.

4.

När du är klar väljer du den gröna knappen Klar i övre högra hörnet av skärmen.
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10 Sidbläddraren
Sidbläddraren är det snabbaste sättet för att hitta en sida att öppna eller redigera. Du kan söka efter en sida via dess namn, eller leta genom mapparna och se förhandsbilder av sidor innan du öppnar dem. Du kan även skapa en ny sida med
Sidbläddraren.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Sidbläddraren.

Figur 10.1 Sidbläddraren (exempel – Navigeringsfältets panel)
Med ikonerna längst upp till höger på skärmen (inringade i Figur 10.1 Sidbläddraren (exempel – Navigeringsfältets panel), sida
57) kan du visa sidorna och mapparna i ett rutnät (standard) eller i en lista.
Använd pilknappen uppe till vänster på skärmen (inringad i Figur 10.1 Sidbläddraren (exempel – Navigeringsfältets panel), sida
57) för att gå upp genom lagren av mappar. Välj en mapp för att öppna den och visa sidorna inuti. Välj en sida så öppnas en stor
miniatyrbild av sidan.

Figur 10.2 Vald sida i Sidbläddraren
Välj Öppna för att öppna den valda sidan eller Redigeraren för att öppna Redigeringsverktygsfältet och redigera sidan. (Se 12
Compass-redigeraren, sida 64.)
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11 Modifiera ett objekt på en sida
Du kan enkelt anpassa dina sidor – modifiera objekt – inklusive själva sidan – för att ändra dess egenskaper – symbol, etikett,
auditiv feedback, layout, utförda åtgärder när det väljs, osv.
1.

Välj knappen Modifiera på skärmen.
•

På alla paneler utom All Access och Navigator finns knappen Modifiera längst upp i skärmens högra hörn. (Se Figur
11.1 Knappen Modifiera – Alla paneler utom aAll Access och Navigator, sida 58.)

Figur 11.1 Knappen Modifiera – Alla paneler utom aAll Access och Navigator
•

På panelerna All Access och Navigator finns modifieringsknappen längst ner i skärmens högra hörn. (Se Figur 11.2
Modifieringsknappen – Panelerna All Access och Navigator, sida 58.)

Figur 11.2 Modifieringsknappen – Panelerna All Access och Navigator
Om verktygsfältet är inaktiverat och du väljer knappen Modifiera öppnas en dialogruta med två alternativ: Modifiera eller Inställningar. Välj Modifiera.
Nu öppnas modifieringsläget (ett rött streck visas längst ner på skärmen med meddelandet, "Modifieringsläge. Välj ett
objekt att modifiera").

Figur 11.3 Modifieringsläge
2.

Välj objektet på sidan som ska modifieras. (Eller välj själva sidan.)

Objektets egenskapsruta öppnas.
Instruktionerna som följer gäller specifikt för att modifiera en knapp, eftersom det är det objekt på sidan som oftast modifieras,
men alla sidobjekt modifieras på ett liknande sätt – egenskapsrutan för varje objekt kan dock variera beroende på objektets
egenskaper.
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11.1 Modifiera en knapp

Figur 11.4 Knappegenskapsrutan – öppna fliken Innehåll
Knappegenskapsrutan innehåller sex flikar:

11.1.1

Fliken Innehåll

På fliken Innehåll kan du tilldela en etikett, ett meddelande, en symbol och tillämpa åtgärder som ska utföras när den knappen
väljs.
1.

2.

Etikett
Etiketten visas på knappens framsida.
a.

Välj fältet Etikett eller tangentbordsikonen till höger om etikettfältet.

b.

Skriv den nya etiketten med skärmtangentbordet.

c.

Välj Klar på skärmtangentbordet.

Meddelande
Meddelandet visas inte på knappens framsida. Meddelanden kan användas för en längre eller mer komplex textrad. Om
exempelvis knappens etikett är "Adress" kan meddelandet vara användarens adress. Kom ihåg att tilldela motsvarande
åtgärder när du använder meddelanden. Det kan användas med åtgärder som Infoga meddelande eller Läsa upp meddelande. (Se4. Åtgärder nedan.)
a.

Välj fältet Meddelande

b.

Välj knappen Ersätt.

c.

Skriv det nya meddelandet med skärmtangentbordet.

d.

Välj Klar på skärmtangentbordet.
Genom att välja Återställ kommer knappen att återställa meddelandet för att matcha texten i etikettfältet.

3.

Symbol
Symboler hjälper användare att associera begrepp snabbare och enklare.

För att tilldela eller ändra en symbol:
a.

Välj den blå knappen Välj... bredvid fältet Symbol. Symboler baserade på etiketten du angav föreslås men du kan
söka efter andra symboler via sökfältet överst på skärmen. Bara välj fältet Sök och använd skärmtangentbordet för
att skriva in vad du söker efter.

b.

Välj en symbol. När en symbol är vald visas en blå bock ovanför den. För att välja en annan symbol är det bara att
välja en ny. Det första valet avmarkeras automatiskt.
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Du kan även välja fliken Bilder för att bläddra fram en bild eller en ritning eller, om din enhet har en integrerad kamera, ta en bild med kameran.

Figur 11.5 Välj en symbol
c.
4.

Välj den gröna knappen Välj i det övre högra hörnet av skärmen.

Åtgärder
Åtgärder får knapparna att göra någonting. Vare sig du vill få en etikett uppläst direkt från en knapp eller skriva text i ett
meddelandefönster måste du tilldela åtgärder till din knapp.

För att tilldela åtgärder:
a.

Välj fältet Åtgärder. Skriptredigeraren öppnas.

b.

Välj åtgärdstyp i panelens listruta till vänster i Skriptredigeraren. Om du t.ex. tilldelar åtgärder till en knapp väljer
du Knappar från listan. Då visas en lista med populära knappåtgärder.

Figur 11.6 Skriptredigeraren – listruta
c.

En lista över tillgängliga åtgärder visas i fönstret till vänster. Om du t.ex. valde Knappar visas knappåtgärder med
en kort beskrivning av varje åtgärd.
Välj pennan bredvid en åtgärd för att se variationer på åtgärden.
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d.

Välj den åtgärd du vill tilldela till din knapp. Medan du gör dina val visas åtgärder som tilldelats din knapp i en lista i
rutan till höger.
För att ta bort en åtgärd väljer du den i listan över tilldelade åtgärder och väljer den röda papperskorgen
upp på skärmen.

e.

11.1.2

längst

När du har tilldelat alla åtgärder väljer du den gröna knappen Klar i övre högra hörnet av skärmen.

Fliken Teckensnitt

Det går att välja olika teckensnitt för all text, inklusive knappetiketter. Välj fliken Teckensnitt för att välja typ, stil, storlek och färg
på teckensnittet.

Figur 11.7 Fliken Teckensnitt

11.1.3

Fliken Layout

På fliken Layout kan du ändra en knapps typ och layout. Om du vill ändra knapptyp använder du listrutan Knapptyp för att välja
en ny knapptyp:

Figur 11.8 Fliken Layout

11.1.3.1
•
•

•
•
•

Knapptyp

Standard – Knappar innehåller för det mesta en etikett, en symbol och har tilldelats åtgärder.
Ordprediktion – En ordprediktionsknapp förutser nästa logiska ordval och visar olika alternativ för snabbval. Knapparna
är lämpliga för användning på tangentbord och stavningssidor och kan avsevärt öka en användares
kommunikationshastighet.
Grupp – Knappar innehåller flera, mindre knappar. Gruppknappar hjälper ofta de som använder skanning som manövermetod att välja enklare och snabbare.
Frasprediktion – Precis som med ordprediktion förutser frasprediktionsknappar logiska fraser.
Teckenprediktion – Precis som med ordprediktion förutser teckenprediktionsknappar nästa logiska bokstav baserat
på den inmatade bokstaven eller bokstavskombinationen.

Dessutom kan de många layoutalternativen (placering av symbol och etikett) tillgodose många olika önskemål och behov. Välj
knappen Symbollayout för att välja en layout för knappen.
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11.1.4

Fliken Stil

Det finns många olika stilar att välja bland, däribland olika former, fyllningsfärger, ramfärger, kantbredd och stil, toning och
toningsfärg.
Svep eller rulla nedåt i menyn Stil för att se alla olika stilar.

Figur 11.9 Fliken Stil

11.1.5

Fliken Styrning

Figur 11.10 Fliken Styrning
Om du använder auditiv skanning finns det fält för auditiv feedback och rad-/kolumn feedback. Rad-/kolumnfeedback används
om knappen är den första knappen i raden eller kolumnen.
För att ange auditiv feedback:
1.

Välj Ersätt.

2.

Skriv in den nya auditiva feedbacken med skärmtangentbordet.

3.

Välj Klar på skärmtangentbordet.

Avmarkera kryssrutan Peka bara om programvaran ska hoppa över knappen när den skannar.
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11.1.6

Fliken Övrigt

Figur 11.11 Fliken Övrigt
För att dölja en knapp markerar du kryssrutan bredvid Dold.

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

11 Modifiera ett objekt på en sida

63

12 Compass-redigeraren
Med Compass-redigeraren kan du redigera en sida enligt dina egna specifikationer eller skapa en helt ny sida. (Se 13 Skapa en
sida, sida 72).
Om du bara vill modifiera ett objekt på en sida, t.ex. ändra symbolen eller åtgärden på en knapp eller ändra ett objekts
layout eller stil, se 11 Modifiera ett objekt på en sida, sida 58.
Välj knappen Redigeraren i menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21). Redigeringsverktygsfältet visas längst upp på sidan.
Redigeringsverktygsfältet öppnas även automatiskt när du skapar en ny sida i Sidbläddraren eller Sidskaparen.

Redigeringsverktygsfältet innehåller alla de verktyg du behöver för att skapa och redigera sidor.

Figur 12.1 Redigera verktygsfältet

12.1 Arkiv

Figur 12.2 Arkiv
Ny

Skapa en ny sida.

Ny från mall

Skapa en ny sida från en mall eller "som" en befintlig sida.

Spara

Spara alla ändringar du har gjort i den sida som är öppen.

Öppna

Öppnar menyn Välj sida för att öppna en ny sida att redigera. (Om du öppnar en ny sida stängs
den sida som är öppen.)

Återställ

Avbryter alla ändringar du har gjort i den öppna sidan sedan senaste sparningen.

Sidstorlek

Välj en sidstorlek (eller skapa en egen sidstorlek) som är anpassad till navigerings- och verktygsfältets position (vänster, höger, högst upp, längst ned eller avstängd).

Makron

Öppnar Makroredigeraren.

Inställningar

Ändra redigerarens inställningar
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12.2 Redigera

Figur 12.3 Redigera
Alternativen under Redigera varierar beroende på vilket/vilka objekt som valts på sidan. Om t.ex. en flikkontroll är vald finns det
ett alternativ för att lägga till en ny flik. Om en standardknapp väljs finns det olika markeringsalternativ. (Alternativen som visas i
Figur 12.3 Redigera, sida 65 är för en gruppknapp.)
Ångra

Ångrar den senaste ändringen du gjorde. (I programvaran går det att ångra och göra om flera
gånger.)

Gör om

Gör om den senaste ändringen du gjorde. (I programvaran går det att ångra och göra om flera
gånger.)

Ta bort

Tar bort det valda objektet från sidan permanent.

Duplicera

Kopiera det valda objektet och infoga kopian precis intill det valda objektet.

Klipp ut

Ta bort valt/valda objekt från sidan och spara till klippbordet så att objektet/en kan klistras in på
sidan igen eller på en annan sida.

Kopiera

Gör en kopia av valt/valda objekt och spara till klippbordet så att kopian kan klistras in någon
annanstans på sidan eller på en annan sida.

Klistra in

Klistra in ett objekt som har klippts ut eller kopierats.

Välj överordnad

Ändra valet så att det innehåller det "överordnade" objektet till det ursprungligen valda objektet.
Om t.ex. en knapp i en gruppruta har valts är knappens "överordnade" objekt grupprutan.

Välj innehåll

Välj allt innehåll (inklusive etikett, symbol och alla objekt i en gruppknapp eller gruppruta) i det
valda objektet.

Rensa innehåll

Ta bort allt innehåll (inklusive etikett, symbol, auditiv feedback och alla objekt i en gruppknapp
eller gruppruta) från det valda objektet.

12.3 Välj

Figur 12.4 Välj
Välj

Välj ett enda objekt på sidan (eller välj själva sidan).

Välj flera

Välj flera objekt på sidan. (Detta verktyg fungerar på samma sätt som när man håller in Ctrlknappen på ett tangentbord och klickar på flera objekt med en mus.)

Spreja

Spreja ut kopior av ett valt objekt för att göra ett rutnät.

Skanningsordning

Ange i vilken ordning objekten på sidan ska skannas.
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Lås

"Lås" ett objekt så att det inte kan redigeras. När låsverktyget väljs placeras låsikoner på objekten på sidan (även på själva sidan). Välj varje objekt som du vill låsa. Låsikonen
ändras
från grön till röd för att visa att det är låst. (För att låsa upp objektet väljer du låsverktyget igen
samt det objekt du vill låsa upp.)
Ger måtten för det valda objektet eller området.

Mått

12.4 Knappar

Figur 12.5 Knappar
Standard

Infogar en "standard"-knapp (rektangulär).

Grupp

Infogar en gruppknapp.
(En gruppknapp är en knapp i vilken du kan infoga andra objekt [en "flerobjektsknapp"])

Ordprediktion

Infoga en ordprediktionsknapp.
(En ordprediktionsknapp förutser användarens ordval när ett meddelande skrivs i
meddelandefönstret.)

Frasprediktion

Infoga en frasprediktionsknapp.
(En frasprediktionsknapp fungerar på samma sätt som en ordprediktionsknapp, men förutser istället en fras.)

Teckenprediktion

Infoga en teckenprediktionsknapp.
(En teckenprediktionsknapp fungerar på samma sätt som en ordprediktionsknapp, men förutser
istället nästa tecken baserat på bokstaven eller bokstavskombinationen som du har valt.)

(Rektangulär) aktiv
punkt

(Osynlig) aktiv punkt

Infoga en rektangulär aktiv punkt
(Aktiva punkter infogas vanligen över delar av bilder eller visuella scener på en sida. Sedan programmeras den aktiva punkten så att en åtgärd utförs när den väljs.)
Infoga en osynlig aktiv punkt.
(En osynlig aktiv punkt kan ha åtgärder tilldelade, men den har ingen ram, färg, symbol eller
andra synliga kännetecken.)

Friformsknapp

Rita en knapp i vilken form du vill.
(Tryck på skärmen på din enhet och rör fingret [eller musen om du använder redigeringsprogrammet] på sidan tills knappen har den storlek och form du vill ha.)

För att infoga en knapp på sidan väljer du bara lämpligt knappverktyg och därefter en position på sidan.
För att rita en knapp på sidan trycker du på skärmen på din enhet och använder fingret (eller musen om du använder redigeringsprogrammet) för att rita knappen.
För att ändra storlek på knappen väljer du den och rör fingret (eller musen) över kanten eller hörnet på knappen tills du ser en
dubbelpil. Dra tills knappen har den storlek och form du vill ha.
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När du har ritat knappen väljer du den och väljer sedan knappen Egenskaper i det övre vänstra hörnet av knappen. (Se Figur
12.6 Knappen Egenskaper på knapp, sida 67.)

Figur 12.6 Knappen Egenskaper på knapp
Knappegenskapsrutan öppnas. Använd knappegenskapsrutan för att modifiera en knapp – tilldela en etikett, symbol och ett
meddelande till knappen, ändra dess utseende, samt tillämpa åtgärder. Se 11 Modifiera ett objekt på en sida, sida 58.

12.5 Etikett (objekt som inte är knappar)

Figur 12.7 Etikett (objekt som inte är knappar)
Etikett

Infoga text var som helst på sidan.

Symbol

Infoga en symbol var som helst på sidan.
När du har infogat en symbol visas en avgränsningsruta (eller "platshållare") på sidan. Välj knappen Egenskaper i det övre vänstra hörnet på avgränsningsrutan. Symbolegenskapsrutan öppnas och låter dig välja vilken symbol du vill ha.

Meddelandefönster

Infoga ett meddelandefönster på sidan.

Flikkontroll

Infoga en flikkontroll.
För att lägga till ytterligare flikar, välj flikkontrollen. Välj sedan Redigera > Ny flik.

Gruppruta

Infoga en gruppruta på sidan.
(En gruppruta fungerar som "behållare" för grupper av knappar, kryssrutor, alternativknappar eller andra objekt.)

Vokabulärrutnät

Infoga ett vokabulärrutnät på sidan.
När du har infogat vokabulärrutnätet väljer du knappen Egenskaper i övre vänstra hörnet av rutnätet för att leta efter och välja en vokabulärkälla.

Video

Infoga ett videoobjekt på sidan.
När du har infogat videoobjektet väljer du knappen Egenskaper i övre vänstra hörnet av objektet
för att leta efter och välja en video.

Linje

Infoga en linje på sidan.
För att rita en linje på sidan trycker du på skärmen och använder fingret [eller musen om du använder redigeringsprogrammet] för att rita linjen.
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Textruta

Infoga en textruta på sidan.
Textrutor liknar meddelandefönster på så sätt att de visar textmeddelanden som skrivs med tangentbordet. De skiljer sig dock från meddelandefönster genom att textrutor används för kortare
text – endast ett ord eller en textrad.

Kryssruta

Infoga en kryssruta eller alternativknapp på sidan.

Alternativknapp

Som standard innehåller varje alternativknapp/kryssruta en ram där en symbol visas när den
väljs.
Alternativknappar och kryssrutor delar samma egenskaper. Den stora skillnaden mellan dem är
att endast ett val tillåts i varje grupp av alternativknappar.
Kryssrutor däremot fungerar oberoende av varandra och är användbara när flera val tillåts.

För att infoga en knapp på sidan väljer du bara lämpligt verktyg och därefter en position på sidan.
För att rita objektet, peka på skärmen på din enhet och använd ditt finger (eller musen) för att rita det.
För att ändra storlek på objektet väljer du det och rör fingret (eller musen) över kanten eller hörnet på objektet tills du ser en dubbelpil. Dra tills objektet har den storlek och form du vill ha.
När du har ritat objektet väljer du det och sedan knappen Egenskaper i det övre vänstra hörnet. (Se Figur 12.8 Knappen Egenskaper i Flikkontroll, sida 68.)

Figur 12.8 Knappen Egenskaper i Flikkontroll
Objektets Egenskapsruta öppnas. Använd Egenskapsrutan för att modifiera objektet. Se 11 Modifiera ett objekt på en sida, sida
58.

12.6 Layout

Figur 12.9 Layout
Alternativen under Layout varierar beroende på vilket/vilka objekt som valts på sidan. (Alternativen som visas i Figur
12.9 Layout, sida 68 gäller för två knappar, med etiketter, som valts.)
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12.6.1

Arrangera

Figur 12.10 Arrangera
Arrangera objekt på sidan. (Objekt på en sida ligger i lager och kan överlappa varandra.)
•
•
•
•

Flytta framåt – Flytta upp det valda objektet ett lager.
Flytta längst fram- Flytta det valda objektet längst upp på sidan.
Flytta bakåt – Flytta ned det valda objektet ett lager.
Flytta längst bak – Flytta det valda objektet längs ner på sidan.

12.6.2

Justera

Figur 12.11 Justera
Justera de relativa positionerna på flera valda objekt på sidan genom att justera de valda objekten på sidan utifrån det primära
objektets position.
Om du har valt flera objekt på en sida är det "primära" objektet det som visar knappen Egenskaper.
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12.6.3

Centrera

Figur 12.12 Centrera
Centrera de valda objekten på sidan horisontellt, vertikalt, eller både och.

12.6.4

Storlek

Figur 12.13 Storlek
Ändra storlek på alla valda objekt. Den resulterande storleken utgår från det primära objektet - det objekt som visar knappen
Egenskaper. (Alla valda objekt får med andra ord samma storlek som det primära objektet.)
•
•
•
•
•
•

Samma bredd – Ändra så de valda objekten får samma bredd.
Samma höjd – Ändra så de valda objekten får samma höjd.
Samma storlek – Ändra så de valda objekten får samma storlek.
Överordnads storlek – Ändra så de valda objekten får samma storlek som sitt överordnade objekt, men har kvar sin
form.
Anpassa till rutnät – Ändra storlek på de valda objekten så de passar i bakgrundens rutnätslinjer.
Överordnads storlek och form – Ändra storlek och form på de valda objekten så de fyller sina överordnade objekt.
Om endast ett objekt på en sida är valt är de tillgängliga alternativen i menyn Storlek: Full bredd, Full höjd, och
Full storlek. (Det valda objektet fyller sidans bredd, höjd eller hela sidan.)
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12.6.5

Alfabetisera

Figur 12.14 Alfabetisera
Justera de relativa positionerna på valda objekt på en sida alfabetiskt, utifrån deras etiketter.

12.6.6

Byt position

Figur 12.15 Byt position
Byt position på två valda objekt. (Objektens innehåll stannar i ursprungsobjekten.)
(Detta alternativ finns endast om två objekt på sidan är valda.)

12.6.7

Mellanrum

Figur 12.16 Mellanrum
Justera det horisontella och vertikala mellanrummet för tre eller fler valda objekt på sidan.
(Detta menyalternativ finns endast om tre eller fler objekt på sidan har valts.)

12.7 Avsluta

Figur 12.17 Avsluta
Avslutar redigeringsverktygsfältet.
(En bekräftelsedialogruta frågar dig om du vill spara ändringar på sidan.)

Tobii Dynavox Compass Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

12 Compass-redigeraren

71

13 Skapa en sida
Skapa en helt ny sida, antingen från en mall (inklusive en tom mall) eller utifrån en befintlig sidas layout. Du kan anpassa dina nya
sidor med ditt eget innehåll – vokabulär, symboler, mediafiler, osv.
Du kan även skapa en ny sida direkt från Compass-redigeraren. (Se 12 Compass-redigeraren, sida 64.)

Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Sidskaparen.

Figur 13.1 Sidskaparen
Med ikonerna längst upp till höger på skärmen (inringade i Figur 13.1 Sidskaparen, sida 72) kan du visa sidorna och mapparna i
ett rutnät (standard) eller i en lista.
Välj bland ett antal mallar (tomma, efter aktivitetstyp eller instruktionsområde) eller välj fliken Som sida för att skapa en ny sida
utifrån en befintlig sidas layout. Du kan även använda textfältet Sök för att hitta en sida du skulle vilja använda som mall.
Använd pilknappen uppe till vänster på skärmen (inringad i Figur 13.1 Sidskaparen, sida 72) för att gå upp genom lagren av
mappar. Välj en mapp för att öppna den och visa sidorna inuti. Välj en sida och sedan Skapa i det övre högra hörnet av skärmen.
En dialogruta öppnas. Namnge sidan och bläddra efter en plats för den.
Redigeringsverktygsfältet öppnas. Använd Redigeringsverktygsfältet för att placera nya objekt på sidan, byta storlek, duplicera,
ta bort, arrangera om objekt osv. (Se 12 Compass-redigeraren, sida 64.) Välj
knappen Egenskaper i det övre vänstra hörnet på ett valt objekt för att öppna dess egenskapsruta och anpassa objektet – symbol, etikett, meddelande, layout, utförda åtgärder när det väljs, färg, osv. (Se 11 Modifiera ett objekt på en sida, sida 58.)
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14 Fjärrkontrollshanteraren
På vissa enheter har programvaran Compass förmågan att skicka och ta emot infraröda (IR) signaler så att enheten kan fungera
som en fjärrkontroll för elektronisk utrustning som stereoanläggningar, digitalboxar, TV-apparater, DVD-spelare och telefoner
med IR-funktion.
På din enhet:
1.

Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Fjärrkontroller.

Figur 14.1 Knappen Fjärrkontroller i menyn Inställningar

2.

Välj Hantera i Fjärrkontrollshanteraren.
Knappfältet för fjärrkontroller öppnas.

3.

Välj Ny.
Dialogrutan Redigera fjärrkontroll öppnas.

Figur 14.2 Knappfältet för fjärrkontroller
4.

Välj textfältet Namn på fjärrkontroll och ange ett namn på din fjärrkontroll med hjälp av skärmtangentbordet.

Figur 14.3 Dialogrutan Redigera fjärrkontroll
5.

VäljRedigera kommandon i dialogrutan Redigera fjärrkontroll.
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6.

Välj Hantera på sidan Kommandon.

7.

Välj Ny.
Dialogrutan Nytt kommando öppnas.

Knappfältet för Kommandon öppnas.

Figur 14.4 Knappfältet för Kommandon
8.

I dialogrutan Nytt kommando väljer du textfältet Kommandonamn.
Använd skärmtangentbordet för att ange namnet på kommandot du vill lägga till.

Figur 14.5 Dialogrutan Nytt kommando
9.

Välj Inlärt och välj sedan OK.
Dialogrutan Spela in kommando öppnas.

10. Läs instruktionerna i dialogrutan Spela in kommando och placera din enhet och fjärrkontroll enligt dessa.
Välj sedan Spela in.

Figur 14.6 Dialogrutan Spela in kommando
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11. Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandot.

Figur 14.7 Tryck på knappen på fjärrkontrollen
12. Statusmeddelandet i dialogrutan Spela in kommando anger om ditt kommando har spelats in.
a.

Om det lyckades trycker du på OK.

b.

Om det inte lyckades trycker du på Spela in igen och upprepa steg 12.

Figur 14.8 Kommandot spelades in.
13. Kommandot du skapade bör visas i listan i dialogrutan Kommandon. Välj namn på kommandot du just skapade.
Dialogrutan Inlärt kommando öppnas.
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14. Rikta enheten mot den elektroniska utrustning du vill styra och välj Test.

Figur 14.9 Testa kommando
15. Om ditt test lyckas väljer du OK.
Testdialogrutan Inlärt kommando stängs.
16. Upprepa stegen för varje kommando som du vill lägga till på fjärrkontrollen.
17. När du har lagt till alla kommandon till fjärrkontrollen väljer du Klar.
Nu kan du styra din nya fjärrkontroll från fjärrkontrollsidan i din panel.
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15 Kamera
Om din Compass-programvara körs på en enhet med en integrerad kamera kommer kameramodulen att aktiveras.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Kamera.

Figur 15.1 Kamera
1

Öppnar ditt mediabibliotek och om du har tagit en bild så sparas även den bilden.

2

Växlar från bakåtvänd till framåtvänd kamera.

3

Välj att ta en bild. När en bild är tagen uppdateras knappen Ta bild till Ny bild. Välj Ny bild igen för att spara
den aktuella bilden till ditt mediabibliotek och ta en ny bild.
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16 Ditt mediabibliotek
I mediabiblioteket kan du titta på alla dina bilder och videor. Videor och bilder som du tar med din enhet visas i mappar under flikarna Bilder och Videor.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Mediabibliotek.

Figur 16.1 Mediabibliotek (Exempel – Bilder)
När du väljer en mapp under fliken Bilder och sedan väljer en specifik bild öppnas en bildvisare i helskärm.

Figur 16.2 Bildvisare
Använd knapparna Föregående och Nästa längst upp på skärmen för att bläddra genom alla bilder i mappen.
Välj fliken Videor för att öppna ditt videobibliotek. Välj en videomapp följt av videofilen du vill spela upp. Välj sedanÖppna i dialogrutan Alternativ.
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17 Säkerhetskopiera och återställa
När du har slutfört Inställningsguiden har du sparat flera inställningar för panelen, vokabulären, mediabiblioteket, information
om samtalshjälpmedel, inställningar för urvalsmetod osv. En säkerhetskopia sparar dessa anpassade inställningar, dina redigerade sidor och data som till exempel vokabulär.
Det är viktigt att du säkerhetskopierar regelbundet.
Öppna menyn Inställningar. (Se 5.1 Öppna menyn Inställningar, sida 21.) Välj sedan Säkerhetskopiering/återställning.

Figur 17.1 Inställningar för Säkerhetskopiering/återställning
Du kan säkerhetskopiera och återställa din panel antingen lokalt eller till myTobiiDynavox.com.
För vissa enheter krävs eventuellt en mikro-USB-adapter för att säkerhetskopiera och återställa lokalt.

17.1 Säkerhetskopiera till myTobiiDynavox.com
1.

Välj knappen Säkerhetskopiera till myTobiiDynavox.

2.

Logga in på ditt konto genom att ange ditt användarnamn och lösenord vid behov.

3.

Ange ett namn (och beskrivning [valfritt]) för säkerhetskopian i textrutan. (Det är en bra idé att ta med datumet i
filnamnet.)

4.

Välj OK.

17.2 Lokal säkerhetskopia
Du kan säkerhetskopiera på din lokala hårddisk eller till ett USB-minne.
1.

Välj knappen Lokal säkerhetskopia.

2.

I skärmen som öppnas väljer du en destinationskatalog (säkerhetskopior är den förinställda mappen för säkerhetskopior).
Använd pilknappen uppe till vänster på skärmen för att gå upp genom katalognivåerna. Välj en katalog att spara säkerhetskopian i.

3.

Välj den gröna knappen Välj i det övre högra hörnet av skärmen.

4.

Ange ett namn på säkerhetskopian i textrutan. Det är en bra idé att ange datumet i filnamnet.

5.

Välj OK.
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17.3 Återställ från myTobiiDynavox.com
1.

Välj knappen Återställ från myTobiiDynavox.

2.

Logga in på ditt konto genom att ange ditt användarnamn och lösenord vid behov.

3.

Skärmen Välj säkerhetskopia öppnas. Välj den säkerhetskopia du vill återställa. Om det behövs kan du använda pilknappen i skärmens övre vänstra hörn för att gå upp genom lagren av kataloger. Välj sedan den gröna knappen Välj i övre
högra hörnet av skärmen.

4.

Välj OK. En förloppsindikator visas.
Om du väljer detta alternativ återställs enheten och alla användardata, inställningar och allt innehåll skrivs över.

17.4 Lokal återställning
1.

Välj knappen Lokal återställning. Välj säkerhetskopia öppnas och visar alla säkerhetskopior i mappen
Säkerhetskopior.

2.

Leta fram den säkerhetskopia du vill återställa. Använd pilknappen uppe till vänster på skärmen för att gå upp genom lagren av kataloger vid behov. Välj din säkerhetskopia eller leta fram säkerhetskopian på USB-minnet.

3.

Välj den säkerhetskopia du vill återställa. Välj sedan den gröna knappen Välj i övre högra hörnet av skärmen.

4.

Välj OK. En förloppsindikator visas.
Om du väljer detta alternativ återställs enheten och alla användardata, inställningar och allt innehåll skrivs över.

17.5 Guiden för ny panel
Öppna Guiden för ny panel. Den ger dig anvisningar för att steg för steg välja en lämplig panel.

17.6 Hantera inloggning
Logga in på/ut från ditt myTobiiDynavox-konto.
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respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet
Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst
lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

