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Inledning
Tobii S32 är en lättanvänd enhet med inspelat tal som spelar upp 
förinspelade ljudmeddelanden eller infraröda signaler (IR-signaler) och 
som du aktiverar genom att bara peka på bilder eller symboler i ett 
rutnät eller i en scen. Den innehåller ett avancerat överläggssystem 
och kan även användas för att styra lampor, mindre apparater, anpas-
sade leksaker, tv-apparater, videobandspelare och DVD-spelare. 

Tobii S32 finns tillgänglig i två olika modeller: Tobii S32 Touch och 
Tobii S32 Scan. 

• Tobii S32 Touch är utformad för personer som kan använda händerna och som inte tycker att det är svårt 
att peka på bilder och symboler. 

• Tobii S32 Scan är en modell med kontakter/skanning. Den är utformad för personer som har svårt att peka 
på bilder och symboler med händerna, men som i stället kan använda kontakter för att göra val i rutnät eller 
scener. Det finns många olika sorters kontakter tillgängliga, av olika tillverkare, från små kontakter där du 
trycker och släpper till ”buddy buttons” till sug- och blåskontakter. Skanning är en process där användaren 
använder en separat kontakt för att växla mellan bilder och symboler i rutnät eller scener, med ett klick i 
taget. Alla funktioner i S32 Touch är också tillgängliga i S32 Scan. 

Inledning
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Förpackningens innehåll
I Tobii S32-förpackningen medföljer följande:

• En Tobii S32 Touch/Scan
• 4 uppsättningar sidoskydd (en uppsättning är monterad på enheten)
• 6 fingerguider (en är monterad på enheten) för 1, 2, 4, 8, 16 och 32 knappar
• En USB-kabel (Mini-USB typ B till USB-typ A)
• En bärrem som kan förlängas till en axelrem
• En mjuk väska 
• 4 AA-batterier (1,5 volt)
• En Philips-skruvmejsel
• Ett Micro SD-kort 
• 12 förfabricerade exempelkort
• Användarhandbok för Tobii S32
• Dekal med snabbguide till Tobii S32 (Touch eller Scan) som kan fästas på baksidan av S32-enheten
• Tobii SymbolMate

 - Tobii SymbolMate-programvaran på CD ROM
 - Komma igång-guide för Tobii SymbolMate

Inledning
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Garanti och användning
Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder enheten. Garantin är bara giltig om enheten an-
vänds i enlighet med användarhandboken. Om S32-enheten plockas isär gäller inte garantin. Om S32-enheten 
används på annat sätt än vad som beskrivs i denna användarhandbok och om denna användning resulterar i 
någon typ av skada, ansvarar inte Tobii Technology för denna skada.

Support
Om du vill ha mer produktinformation och information om support kontaktar du din lokala återförsäljare el-
ler Tobii Support (telefonnummer, öppettider och e-postadresser finns på baksidan av användarhandboken). 
Du kan också besöka Tobiis community www.mytobiicommunity.com och webbplatsen för Tobiis hjälp-
medelsteknik www.tobii.com/assistive_technology.aspx.

Inledning
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Säkerhet och överensstämmelse
Tobii S32-enheten har testats och befunnits ligga inom gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med 
avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har satts för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i hemmiljö. 
Tobii S32 genererar, använder och kan utstråla elektromagnetisk energi, som kan orsaka skadlig interferens för 
radiokommunikation, särskilt om enheten inte används i enlighet med denna användarhandbok. Om interferens 
uppstår i radio- eller tv-kommunikationen stänger du av Tobii S32-enheten helt genom att ta bort batterierna. 
Om interferensen fortsätter efter att du har satt i batterierna igen, och därigenom aktiverat enheten, försöker 
du med en eller flera av följande åtgärder:

• Vrid eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

Förändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii Technology kan upphäva användarens behörighet att an-
vända utrustningen enligt FCC-reglerna.

Tobii S32 har testats och godkänts som en medicinsk utrustning enligt klass 1. För sådan här medicinsk elektrisk 
utrustning måste speciella föreskrifter uppfyllas avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), och den måste 
därför installeras och användas enligt informationen i den här användarhandboken.

Säkerhet och överensstämmelse
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Användning av andra kablar och tillbehör än de som tillhandahålls och integreras i enheten kan påverka EMC-pre-
standa.

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner 
Tobii S32 (Touch och Scan) är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren av Tobii 
S32 måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.

Emissionstest Enheten uppfyl-
ler

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-emissioner (FR = radiofrekvenser)
CISPR 11 Grupp 1

Tobii S32 använder endast RF-energi för interna funktioner. 
RF-emissionerna är därför mycket låga och det är inte troligt 
att någon interferens kan uppstå på närbelägen elektronisk 
utrustning.

RF-emissioner
CISPR 11 Klass B

Tobii S32 kan användas i alla typer av miljöer, inklusive 
hemmiljöer eller i miljöer där anslutning görs direkt till det 
allmänna elnätet som förser vanliga hushåll med lågspännings-
ström.

Harmoniska emissioner
IEC 61000-3-2

Inte tillämpligt

Spänningsvariationer/flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Inte tillämpligt

I enlighet med specifikationerna i tabell 4 i EN 60601-1-2 (2007) är det minsta rekommenderade avståndet för strå-
lande emissioner från Tobii S32 (Touch och Scan) till annan medicinsk utrustning 1 cm.

Säkerhet och överensstämmelse
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Rekommenderat avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och Tobii 
S32 (Touch och Scan). 

 Tobii S32 (Touch och Scan) är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. 
Användaren av Tobii S32 (Touch och Scan) kan hjälpa till att skydda utrustningen från elektromagnetisk interferens genom att 
upprätthålla ett minimiavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Tobii S32 (Touch och 
Scan) enligt rekommendationerna nedan, i förhållande till maximal utmatning från kommunikationsutrustningen.

Angiven maxnivå för utmatning 
från sändare

W

Avstånd i förhållande till sändarens frekvens

80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz

0,01 35 mm 7 cm

0,1 11 cm 22 cm

1 35 cm 70 cm

10 1,1 m 2,2 m

100 3,5 m 7 m

Säkerhet och överensstämmelse
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 
Följande är en beskrivning av och tillverkarens deklaration om elektromagnetisk immunitet för Tobii S32 (Touch och Scan).

Emissionstest Elektromagnetisk immunitet – beskrivning av funktion och uppfyllelse

Elektrostatisk urladdning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testnivå +/- 2, +/- 4 och +/- 6kV kontakturladdningar och +/- 2, +/- 4 och +/- 8 kV 
lufturladdningar.
Utrustningens funktion försämrades inte under testet.
Utrustningen uppfyller prestandakriterierna. 

Strålande elektromagnetiska fält i frek-
vensintervallet 80–2 500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testnivå 10 V/m med 80 % AM vid 1 kHz.
Utrustningens funktion försämrades inte under testet.
Utrustningen uppfyller prestandakriterierna. 

Magnetfält med nätfrekvens
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

Utrustningen innehåller inga delar som är känsliga för magnetfält. Produkten 
bedöms uppfylla standarden utan att testas.

Säkerhet och överensstämmelse
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 
Följande är en beskrivning av och tillverkarens deklaration om elektromagnetisk immunitet för Tobii S32 (Touch och Scan).

Emissionstest Elektromagnetisk immunitet – beskrivning av funktion och uppfyllelse

Elektrostatisk urladdning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testnivå +/- 2, +/- 4 och +/- 6kV kontakturladdningar och +/- 2, +/- 4 och +/- 8 kV 
lufturladdningar.
Utrustningens funktion försämrades inte under testet.
Utrustningen uppfyller prestandakriterierna. 

Strålande elektromagnetiska fält i frek-
vensintervallet 80–2 500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testnivå 10 V/m med 80 % AM vid 1 kHz.
Utrustningens funktion försämrades inte under testet.
Utrustningen uppfyller prestandakriterierna. 

Magnetfält med nätfrekvens
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

Utrustningen innehåller inga delar som är känsliga för magnetfält. Produkten 
bedöms uppfylla standarden utan att testas.
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Enligt testspecifikationerna som anges i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) ska inte Tobii S32 (Touch och Scan): 
• Uppvisa komponentfel
• Uppvisa ändringar i de programmerbara parametrarna
• Oavsiktligt återställas till fabriksinställningarna 
• Avge falsklarm
• Initiera någon oavsiktlig åtgärd, även om den åtföljs av larm

Med avseende på testspecifikationerna som anges i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) tillåts en paus eller ett avbrott 
av en avsedd åtgärd i Tobii S32 (Touch och Scan), även om den/det åtföljs av ett larm, då det inte är fråga om en 
säkerhetskritisk åtgärd.
Med avseende på testspecifikationerna som anges i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) gäller också att fel på ett visat nu-
meriskt värde som är tillräckligt stort för att påverka diagnos eller behandling inte är tillämpligt för Tobii S32 (Touch 
och Scan).

För att uppfylla kraven för en medicinsk utrustning enligt klass 1 måste datorn som S32 är ansluten till via USB-
kabeln (för användning tillsammans med Tobii SymbolMate) uppfylla IEC 60950, USB-kabeln ska inte vara anslu-
ten mellan datorn och S32 när S32 är ansluten till en användare (med kontakter, hörlurar eller anslutningskablar 
för leksaksgränssnitt).
För att uppfylla kraven för en medicinsk utrustning enligt klass 1 måste kontakterna som används i kombination 
med S32 Scan uppfylla isoleringskraven i IEC/EN 60601-1 som baseras på 15 V DC. Kontakterna måste vara 
ojordade.

Säkerhet och överensstämmelse
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För att uppfylla kraven för en medicinsk utrustning enligt klass 1 ska USB-gränssnittsporten i S32-enheten användas 
som en serviceport för att ge Tobii SymbolMate-programvaran kontroll över enheten, så att inställningar, omfor-
matering av SD-kort och synkronisering görs via programvaran. Den ska inte användas under normal användning av 
S32-enheten.

Tobii S32 har testats och godkänts enligt alla specifikationer och standarder som anges i avsnittet Tekniska speci-
fikationer i den här handboken – inkluderande men inte begränsat till standarden för medicinska enheter (klass 1/
typ B) och leksaksstandarden. I syfte att garantera en säker användning av S32-enheten finns det emellertid några 
säkerhetsvarningar som bör observeras:

Varningar
Skruva inte loss och ta inte bort locket till batterifacket om du inte byter batterier, sätter i SD-kortet eller ansluter 
”jumpern”. AA-batterierna, jumpern och SD-kortet däri kan utgöra en kvävningsrisk.

VARNING! Den medföljande bärremmen får inte användas av barn som är yngre än 3 år, den kan utgöra en stryp-
ningsrisk. 

Anslut inte Tobii S32 till några andra enheter än de som medföljer i förpackningen eller de som specifikt uppfyller 
Tekniska specifikationer i användarhandboken. Enheter som överstiger den specificerade, rekommenderade 
spänningen kan, om de ansluts till Tobii S32, orsaka allvarliga skador på enheten och kan vara farliga för användaren.

Säkerhet och överensstämmelse
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Om Tobii S32-enheten har utsatts för starkt solljus under en längre tid ska du vara försiktig när du hanterar enhe-
ten, för att undvika att bränna dig.

På grund av den låga men möjliga risken för fel, ska inte Tobii S32 användas som den enda enheten för ljudkommuni-
kation eller omgivningskontroll, vid nödfall och i farliga eller på andra sätt viktiga situationer.

Användare med mentala funktionshinder kan behöva personlig utbildning om användning av den här enheten av 
vårdgivare (eller andra lämpliga personer).

Säkerhet och överensstämmelse
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Ljudsäkerhet
Decibelområdet för Tobii S32 är enligt leksaksstandarden vid leverans. Med Tobii S32-enheten följer en ”jumper” 
som kan anslutas i batterifacket. Med jumpern kan du åsidosätta volyminställningarna för S32 och tillåta maximal 
volym från högtalarna. Observera att när ”jumpern” ansluts så kan enhetens volym överstiga nivån som rekommen-
deras av leksaksstandarden. När jumpern ansluts kan den här produkten producera ljud i decibelområden som kan 
orsaka hörselskador för personer med normal hörsel, även när de utsätts under en kort tidsperiod. 
Placera inte enhetens högtalare mot eller i närheten av örat under en längre tid (> 2 sekunder) oavsett om jumpern 
är ansluten eller inte.

Anslutning av ”jumpern” sker på användarens ansvar.

Säkerhet och överensstämmelse
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Vidta följande åtgärder för att skydda din hörsel:
• Begränsa tiden som du lyssnar med hög volym i hörlurarna.
• Undvik att höja ljudet för att stänga ute en bullrig omgivning.
• Sänk volymen på enheten om du inte hör vad personer i närheten säger till dig.

Så här får du en säker volymnivå:
1. Ställ in volymen lågt.
2. Öka sakta ljudet tills du hör tydligt och bra, utan distortion.

Säkerhet och överensstämmelse
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1 Enheten
Gränssnittsfunktioner och -portar





Tobii S32
Activity number: 246

Lampa för inspeln-
ing/fel

Lampa som visar 
aktivitet

IR-ingång Mikrofon Högtalare

Lägesknapp

Inspelningsknapp 

Lampa för IR-funktion och USB-
data

Fingerguide

Isatt kort
(under fingerguide)

En tangent

S32 Touch

USB-gränssnitt

IR-utgång

Fäste för bärremFäste för bärrem
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S32 Scan





Tobii S32
Activity number: 246

Lampa för inspeln-
ing/fel

Lampa som visar 
aktivitet

Portar för leksaks-
gränssnitt

IR-ingång Mikrofon Högtalare

Lägesknapp

Hörlursport

Inspelningsknapp 
Kontaktportar

Lampa för IR-funktion och USB-
data

Fingerguide

Isatt kort
(under fingerguide)

En tangent

USB-gränssnitt

IR-utgång

Fäste för bärremFäste för bärrem
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Detaljerad bild av knappar och portar
S32 Touch

Inspelningsknapp LägesknappOvansida:

Höger sida:

Vänster sida:

IR-diod (in) USB-gränssnitt IR-dioder (ut)

Kapitel 1      Enheten
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S32 Scan

Inspelningsknapp Hörlursport LägesknappOvansida:

Höger sida:

Vänster sida:

Kontaktportar

IR-diod (in) USB-gränssnitt IR-dioder (ut)Portar för leksaksgränssnitt

Kapitel 1      Enheten
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2 Komma igång
Börja med att sätta i SD-kortet och de medföljande batterierna. Du kan ansluta ”jumpern” om du vill möjliggöra 
högre volymer (se Säkerhet och överensstämmelse > Ljudsäkerhet).

Observera att du aldrig ska öppna batterifacket om du inte ska byta batterier, sätta i SD-kortet eller ansluta 
”jumpern”.

Kapitel 2      Komma igång
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Prova första gången
Prova Tobii S32 första gången!

Det finns ingen strömbrytare. När du har satt i batterierna och SD-kortet är Tobii S32 alltid på, redo att aktivera.

Så här provar du Tobii S32: 

1. Öppna batterifacket (se Komma igång > Öppna batterifacket).
2. Sätt i SD-kortet (se Komma igång > Sätta i SD-kortet).
3. Anslut ”jumpern” (se Komma igång > Ansluta ”jumpern” (valfritt)).
4. Sätt i batterierna (se Komma igång > Sätta i batterierna).
5. Sätt tillbaka locket till batterifacket (se Komma igång > Sätta i batterierna). 
6. Sätt i ett av de medföljande exempelkorten (se Komma igång > Sätta i kort).
7. Sätt en lämplig fingerguide på S32-enheten över exempelkortet (se Komma igång > Byta fingerguide).
8. Tryck på en tangent för att aktivera ett av de förinspelade ljuden från exempelkorten!

eller
8. Sätt in en kontakt i kontaktporten I och tryck på kontakten för att starta det förinställda skanningsläget, 

tryck en gång till för att aktivera önskad tangent och ett av de förinspelade ljuden från exempelkorten!

Kapitel 2      Komma igång
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Öppna batterifacket
Så här öppnar du batterifacket:

1. Ta bort skruven på locket till batterifacket med 
hjälp av en liten Philips-skruvmejsel.

2. Ta bort locket till batterifacket och lyft upp det 
från enheten.

Kapitel 2      Komma igång
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Sätt i SD-kortet
I batterifacket finns SD-korthållaren, under bilderna som visar hur batterierna ska placeras. Sätt i SD-kortet innan 
du sätter i batterierna.

Så här sätter du i det medföljande SD-kortet:
1. Ta ut SD-kortet ur plastfodralet.
2. Sätt i SD-kortet i SD-korthållaren. Kontrollera att ytan med metallkontakterna är riktad uppåt, mot dig. 
3. Tryck ned SD-kortet tills du hör ett klick och det snäpper fast (om du vill ta ut SD-kortet trycker du bara 

ned det igen).

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD
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Ansluta ”jumpern” (valfritt)
Till vänster om SD-korthållaren i batterifacket finns det tre pinnar, en är synlig. På de två nedersta pinnarna sitter en 
liten, svart plastkub, det är jumpern. När jumpern sitter på de två nedersta pinnarna, standardplatsen, är den inaktiv. 
Att ansluta jumpern innebär att du flyttar den till de två översta pinnarna.

Syftet med att ansluta jumpern är att åsidosätta volyminställningarna för S32 och tillåta maximal volym från hög-
talarna. Observera att när ”jumpern” används så kan volymen för enheten överstiga nivån som rekommenderas i 
leksaksstandarden (varningar och mer detaljerad information finns i Säkerhet > Ljudsäkerhet).

Så här ansluter du jumpern för att aktivera högre volym:
1. Lyft försiktigt jumpern från de två nedersta pinnarna, se till att du inte böjer pinnarna.
2. Placera jumpern på de två översta pinnarna. Volymsänkningen är nu åsidosatt.

Kapitel 2      Komma igång
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+
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Sätta i batterierna
Så här sätter du i batterierna och sätter tillbaka locket:

1. Sätt i fyra AA-batterier i det avsedda utrymmet, kontrollera att de positiva och negativa polerna pekar i den 
riktning som anges i batterifacket.

2. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast det.

+

-

AA

+

-

AA 4 X AA
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Byta sidoskydd
Så här tar du bort sidoskydden: 

1. Håll S32-enheten med framsidan uppåt och med handtaget bort från dig.
2. Fatta tag i den övre delen av det sidoskydd som du vill ta bort (delen närmast enhetens handtag) och dra 

utåt, bort från enheten.
3. När den övre delen har lossnat drar du sidoskyddet nedåt mot dig så att den nedre delen lossnar (den våg-

räta delen av det L-formade sidoskyddet).

Kapitel 2      Komma igång
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Så här sätter du på sidoskydden:
1. Håll S32-enheten med framsidan uppåt och med handtaget bort från dig.
2. Tryck fast den nedre delen av sidoskyddet (den vågräta delen av L-formen) på den nedre delen av S32-enhe-

ten. Den rektangulära utskjutande delen längst ned på enheten bör passa perfekt i hålet på sidoskyddet. 
3. Tryck fast resten av sidoskyddet så att det sitter väl på plats på S32-enheten. Det bör klicka på plats när den 

sitter ordentligt på.

Kapitel 2      Komma igång
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Byta fingerguide
Så här tar du bort fingerguiden:

1. Placera S32-enheten på en plan yta.
2. Tryck in de två frigörningsspärrarna som finns precis under fingerguiden på S32-enheten, så att fingerguiden 

lossnar.
3. Samtidigt som du trycker in frigörningsspärrarna lyfter du upp den nedre delen av fingerguiden, bort från 

S32-enheten. Använd de fyra fingergreppen inne i fingerguiden så att du får ett bra grepp.
4. Dra fingerguiden mot dig och lyft upp den från S32. 

x2

x4

Kapitel 2      Komma igång
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För en del användare är det enklare att släppa en spärr i taget och då frigöra ett nedre hörn i taget, i stället för att 
frigöra båda tillsammans, innan fingerguiden lyfts bort.

Så här sätter du på fingerguiden:
1. Placera S32-enheten på en plan yta.
2. Sätt i en långsida av fingerguiden i utrymmet för fingerguiden på S32-enheten. Kontrollera att de två flän-

sarna på den sidan placeras precis under ramen.
3. Tryck ned den sida av fingerguiden som är närmast dig tills du hör ett klick.

Kapitel 2      Komma igång
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Sätta i kort
Ett kort är ett vanligt papper, eller laminerat papper, med en streckkod högst upp och med symboler för olika funk-
tioner på strategiska platser. Symbolernas placering ska överensstämma med placeringen av de olika fingerguiderna 
och tangenterna. Använd antingen de medföljande exempelkorten för att testa att sätta i kort eller något annat S32-
kort som har skapats och skrivits ut på vanligt papper med Tobii SymbolMate-programvaran.

Så här sätter du i ett kort:

1. Ta bort fingerguiden enligt beskrivningen.
2. Skjut den övre kanten av kortet under S32-

enhetens ram, precis under de tre indika-
torlamporna, och lägg ner kortet ovanpå 
inställningsmenyn. Kontrollera att streckko-
den är vänd uppåt under ramen.

3. Sätt fast fingerguiden enligt beskrivningen.

Kapitel 3      Använda S32
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3 Använda S32
Inställningsmenyn

Du använder inställningsmenyn i Tobii S32 för att konfigurera och justera inställningarna för Tobii S32-enheten. 
Inställningsmenyn ser olika ut beroende på om du har en Tobii S32 Touch eller en Tobii S32 Scan.

1 2 3 4 5 6 87 1 2 3 4 5 6 87

Tobii S32 Touch Tobii S32 Scan

Kapitel 3      Använda S32
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På den här menyn kan du anpassa enheten efter dina individuella behov. Du kan se den när det inte finns något isatt 
kort eller någon fingerguide på enheten.

Det finns åtta olika nivåer för alla kontroller, du ökar genom att trycka på + och minskar genom att trycka på -. När 
du justerar nivå (till exempel för högtalarvolymen) kan du se aktuell nivå i raden med 1–8 gröna lampor högst upp 
på inställningsmenyn. När nivån ändras justeras lamporna därefter.

1 2 3 4 5 6 87

Kapitel 3      Använda S32
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Tobii S32 Touch

Knappar och kontroller – Touch

Kontroll för trycktid:
Använd den här kontrol-
len när du vill ange hur 
länge du ska trycka på en 
tangent för att aktivera 
tangentens ljud- eller IR-
inspelning. 

• Håll ned lägesknappen 
(med eller utan ett kort 
på plats) samtidigt som 
du trycker på + för att 
öka trycktiden eller på - 
för att minska trycktiden.

Kontroll för högtal-
arvolym: 
Använd den här kontrol-
len för att ange önskad 
högtalarvolym. 

• Håll ned lägesknappen 
(med eller utan ett kort 
på plats) samtidigt som 
du trycker på + för att 
öka volymen eller på - för 
att minska volymen.

Kapitel 3      Använda S32
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Knappsatslåset:
Med den här knappen låser du knappsatsen på S32 för 
att undvika att du trycker på en tangent av misstag.

• Håll ned lägesknappen (med eller utan ett kort på 
plats) samtidigt som du trycker på knappsatslåset för 
att låsa knappsatsen. Upprepa proceduren om du vill 
låsa upp knappsatsen.

Om du gör det här utan ett kort isatt märks inget för-
rän du sätter i ett kort.
När knappsatsen är låst blinkar lampan i knappsatslåset 
och den röda lampan när du försöker trycka på en 
tangent.

Observera att när du använder en av de här kontrollerna eller knapparna när kortet är på plats måste du hålla ned 
lägesknappen samtidigt som du trycker ned nyckelområdet på kortet precis ovanför motsvarande kontroll eller 
knapp på inställningsmenyn.

Lägesknappen är den grå knappen på höger sida av Tobii S32, ovanför den röda inspelningsknappen. 

Kapitel 3      Använda S32
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Tobii S32 Scan

Inställningsläget
Om du vill konfigurera och justera knapparna och kontrollerna på inställningsmenyn i Tobii S32 Scan måste du först 
öppna inställningsläget.

• Håll ned lägesknappen (utan ett kort isatt) samtidigt som du trycker ned den gröna pilknappen, 
 , så öppnas inställningsläget.

Om en uppspelningsprocess pågår (till exempel av en lång ljudinspelning) kan du inte öppna uppspelningsläget förrän 
uppspelningen är klar. Du kan alltid stoppa uppspelningen av en aktivitet genom att trycka ned och släppa upp läges-
knappen. Då kan du öppna inställningsläget.

Obs! Det finns tre funktioner som du kan öppna även om du inte är i inställningsläget. Du öppnar funktionerna 
genom att hålla ned lägesknappen samtidigt som du trycker på önskad knapp. Knapparna och kontrollerna är 
kontrollen för högtalarvolym, kontrollen för hörlursvolym och knappsatslåset (mer information finns i 
Knappar och kontroller – Scan).

Kapitel 3      Använda S32
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Knappar och kontroller – Scan
På inställningsmenyn för Tobii S32 Scan finns knappar och kontroller som liknar dem som beskrivits tidigare för 
Touch. Men hur du kommer åt knapparna och deras funktioner kan skilja sig åt något mellan de två modellerna och 
därför beskriver vi dem igen för Scan.

Knappsatslåset:
Med den här knappen låser du knappsatsen på S32 för 
att undvika att du trycker på en tangent av misstag.

• Håll ned lägesknappen (med eller utan ett kort på 
plats) samtidigt som du trycker på knappsatslåset för 
att låsa knappsatsen. Upprepa proceduren om du vill 
låsa upp knappsatsen.

Om du gör det här utan ett kort isatt märks inget för-
rän du sätter i ett kort.
När knappsatsen är låst blinkar lampan i knappsatslåset 
och de röda lamporna när du försöker trycka på en 
tangent.

Kapitel 3      Använda S32
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Knappar för att öppna 
och avsluta inställ-
ningsläget: 

• Håll ned lägesknappen 
(utan ett kort på plats) 
samtidigt som du trycker 
ned den gröna pilknappen 
så öppnas inställningslä-
get. Om du vill avsluta 
inställningsläget trycker 
du bara ned knappen 
med den röda pilen.

Kontroll för trycktid:
Använd den här kontrol-
len när du vill ange hur 
länge du ska trycka på en 
tangent eller en kontakt 
för att aktivera dess ljud- 
eller IR-inspelning.

• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt), tryck 
på + om du vill öka tryck-
tiden och på - om du vill 
minska trycktiden.

Kapitel 3      Använda S32
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Kontroll för högtal-
arvolym: 
Använd den här kontrol-
len för att ange önskad 
högtalarvolym. 

• Håll ned lägesknappen 
(med ett kort på plats) 
samtidigt som du trycker 
på + för att öka volymen 
eller på - för att minska 
volymen.

• I inställningsläget 
behöver du inte trycka på 
lägesknappen.

Kontroll för hörlurs-
volym: 
Använd den här kontrol-
len för att ange önskad 
hörlursvolym vid för-
handsgranskning av ljud. 

• Håll ned lägesknappen 
(med ett kort på plats) 
samtidigt som du trycker 
på + för att öka volymen 
eller på - för att minska 
volymen.

• I inställningsläget 
behöver du inte trycka på 
lägesknappen.

Kapitel 3      Använda S32
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Kontroll för skannings-
hastighet: 
Använd den här kontrollen 
för att ange med vilken hastig-
het som S32 skannar mellan 
olika önskade tangenter, 
rader eller kolumner. När du 
har justerat detta märker du 
förändringen på hur snabbt 
lamporna förflyttas från en 
tangent, rad eller kolumn till 
nästa. Påverkar bara skanning 
med en enkel kontakt. När 
du använder dubbla kontakter 
använder du en kontakt för 
att flytta mellan rader, kolum-
ner och tangenter och den 
andra kontakten för att göra 
val (inklusive att aktivera).
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt), tryck på 
+ om du vill öka skannings-
hastigheten och på - för att 
minska skanningshastigheten.

Enkel kontakt:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och 
tryck på den här knappen 
för att välja skanningsläge 
med en enkel kontakt. 

Glöm inte att sätta i kon-
takten när du har avslutat 
inställningsläget och satt i 
ett kort.

Dubbla kontakter:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och 
tryck på den här knappen 
för att välja skanningsläge 
med dubbla kontakter.

Glöm inte att sätta i 
kontakterna när du har 
avslutat inställningsläget 
och satt i ett kort. 
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Läget Stegvis skanning:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och 
tryck på den här knappen 
om du vill välja det skan-
ningsläge där du markerar 
en tangent i taget, hoppar 
från tangent till tangent, 
startar i det övre vänstra 
hörnet och flyttar åt 
höger och sedan nedåt 
till den första tangenten 
i den andra raden när du 
kommer till slutet av den 
första raden osv. 

Det första kontaktklicket 
startar den stegvisa skan-
ningen.
Det andra klicket stop-
par skanningen på den 
tangent som ska aktiveras 
(en tvåklickslösning med 1 
kontakt).

Läget Skanning av rad/
kolumn:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och tryck 
på den här knappen om du 
vill välja det skanningsläge 
där du markerar en hel rad 
i taget och startar högst 
upp och flyttar nedåt. Varje 
tangent i den raden markeras 
sedan, från vänster till höger. 

Det första kontaktklicket 
startar radskanningen, uppi-
från och ned. 

Med det andra klicket startar 
du kolumnskanningen i 
önskad rad, från vänster till 
höger.

Det tredje klicket stoppar 
skanningen på den tangent 
som ska aktiveras (en tre-
klickslösning med 1 kontakt). 

Kapitel 3      Använda S32
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Läget Skanning av 
kolumn/rad:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och tryck 
på den här knappen för att 
välja det skanningsläge där 
du markerar en hel kolumn i 
taget och startar från vänster 
och flyttar åt höger. Sedan 
markeras varje tangent i vald 
kolumn, uppifrån och ned. 

Det första kontaktklicket 
startar kolumnskanningen, 
från vänster till höger. 

Med det andra klicket startar 
du radskanningen i önskad 
rad, uppifrån och ned.

Det tredje klicket stoppar 
skanningen på den tangent 
som ska aktiveras (en tre-
klickslösning med 1 kontakt). 

Läget Slumpvis skan-
ning:
• Gå till inställningsläget 
(utan ett kort isatt) och tryck 
på den här knappen för att 
välja det skanningsläge där du 
markerar en tangent i taget 
och slumpvis flyttar runt 
mellan de olika tangenterna.

Det första kontaktklicket 
startar den slumpvisa skan-
ningen.

Det andra klicket stoppar 
skanningen på den tangent 
som ska aktiveras (en tvåk-
lickslösning med 1 kontakt).

När du använder dubbla kontakter görs ingen 
automatisk skanning i något läge, vilket innebär 
att du behöver kontaktklicka fler gånger. Den 
ena kontakten används för att flytta mellan rader, 
kolumner, tangenter och den andra kontakten för 
att göra val.
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Inspelning
Det finns två olika typer av inspelningsfunktioner på Tobii S32-enheten, både i S32 Touch och i S32 Scan: Spela in 
ljud, där ljudet spelas upp när du trycker på en tangent, och Spela in IR (infraröda signaler), som gör att S32 emule-
rar en fjärrkontroll och fungerar som en omgivningskontrollenhet.

Spela in ljud
När du spelar in ljud med S32 spelar du in en röst eller ett ljud från omgivningen och lägger till inspelningen på en 
enskild tangent (eller en grupp med tangenter) på S32-enheten. Du kan sedan spela upp inspelningen genom att 
trycka på tangenten.

För att du ska kunna spela in ljud till en tangent måste det sitta ett kort med en streckkod som skapats i Tobii Sym-
bolMate under fingerguiden. 

En ”tangent” i S32 är den rektangel eller fyrkant som skapas av fingerguiden och symbolen (eller det tomma utrym-
met) under den. Du trycker på tangenten eller väljer den genom kontaktskanning om du vill aktivera en inspelning 
(se Enheten > Gränssnittsfunktioner och -portar).
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Så här spelar du in ljud till en tangent:

1. Håll ned lägesknappen.
2. Håll ned inspelningsknappen.
3. Släpp lägesknappen.
4. Släpp inspelningsknappen.

 Tryck Tryck Släpp SläppLägesknapp Inspelningsknapp

Du har nu öppnat läget Spela in ljud och här ska den 
gröna indikatorlampan lysa och den röda inspelningslam-
pan blinka.
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5. Håll ned den tangent som du vill spela in ljud till.
6. Tala in något eller framkalla ljudet som du vill spela in. Håll ned tangenten under hela inspelningen.

När du är färdig med inspelningen och släpper tangenten spelas inspelningen upp direkt.

7. Tryck på lägesknappen igen så lämnar du läget Ljudinspelning och den röda lampan slutar att blinka. 

Om du väljer att inte avsluta läget Ljudinspelning kan du antingen spela in ljud igen till samma tangent du precis spelat 
in till genom att börja på steg 5 igen (då spelar du in över den gamla inspelningen och raderar den samtidigt) eller 
fortsätta att spela in ljud på någon av de andra tangenterna på knappsatsen.

Du måste avsluta läget Ljudinspelning för att kunna trycka eller kontaktklicka på tangenten du precis spelat in till och 
höra uppspelningen.

När du spelar in bör du vara inom 10 cm från mikrofonen för att få optimal ljudkvalitet.
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Spela in IR
IR, eller infrarött, är ett ljusspektrum som bland annat används för att skicka signaler trådlöst. Att spela in IR med 
S32-enheten innebär att IR-signaler spelas in från, till exempel, en fjärrkontrollenhet och att du använder inspel-
ningen på en tangent, så att en senare aktivering av tangenten gör att S32-enheten kan emulera fjärrkontrollenheten.

Funktionen Spela in IR gör att S32 kan användas som en omgivningskontrollenhet som trådlöst styr apparater som 
har en IR-mottagare, från tv-apparater och videobandspelare till stereoapparater, luftkonditioneringsenheter och 
enklare IR-leksaker.

Så här spelar du in en IR-signal till en tangent:

1. Kopiera proceduren för att trycka ner och släppa knappar som beskrivs för inspelning av ljud: Håll ned läges-
knappen, håll ned inspelningsknappen, släpp lägesknappen, släpp inspelningsknappen.

2. Tryck på inspelningsknappen en andra gång.
3. Släpp inspelningsknappen.
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Lägesknapp Inspelningsknapp
Tryck Tryck Släpp Släpp

Tryck Släpp

Du har nu öppnat läget Spela in IR, och här ska de röda 
och gula indikatorlamporna blinka.

4. Håll ned tangenten som du vill spela in IR-signalen till. Den gröna indikatorlampan (lampan längst till höger) 
tänds och två toner hörs.

5. Peka enheten som producerar IR, t.ex. fjärrkontrollen, mot området runt IR-dioden (in) på ovansidan av 
S32-enheten. 

Observera att du inte behöver peka exakt, det räcker att du pekar i närheten av IR-dioden (in). Det finns ett 15-gra-
ders funktionsområde på var sida av IR-dioden (in).
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IR-diod (in)

Om du har svårt att röra dig och inte når att peka enheten som producerar IR mot dioden, kan du vända S32-enhe-
ten 180° så att IR-dioderna är vända mot dig.

6. Håll ned den knapp på enheten som producerar IR som du vill spela in till på S32-enheten (till exempel 
strömbrytaren på en fjärrkontroll för tv). Om S32-enheten nu har spelat in IR-signalen hörs en tydlig ton 
och den gröna indikatorlampan släcks. 
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Om IR-inspelningen inte har lyckats hörs en lägre ton, en felsignal, och den gröna indikatorlampan släcks. Då kan du 
gå tillbaka till steg 4 och göra ett nytt försök, du är fortfarande i läget Spela in IR. Om problemet kvarstår kontrol-
lerar du att du pekar enheten som producerar IR mot rätt sida av S32-enhetens ovansida (sidan med två dioder och 
en USB-port) och att du pekar enheten mot IR-dioden (in). Du bör även kontrollera batterierna i enheten som du 
vill spela in från (om den har batterier). Om batterierna är svaga skickar du ut en svag IR-signal som är svår att läsa.

7. Tryck på lägesknappen igen så lämnar du läget Spela in IR och den gula och den röda lampan slutar att blinka.

Om du väljer att inte avsluta läget Spela in IR kan du antingen spela in en IR-signal igen till samma tangent du pre-
cis spelat in till genom att starta på steg 4 (då spelar du in över den gamla inspelningen och raderar den samtidigt) 
eller fortsätta att spela in IR-signaler på någon av de andra tangenterna på knappsatsen.

Du måste avsluta läget Spela in IR för att kunna trycka eller kontaktklicka på tangenten du precis spelat in till och 
på sätt aktivera den.

På grund av det extremt breda spektret av IR-signaler och deras användning i olika enheter som producerar IR 
kanske S32-enheten inte känner igen vissa IR-signaler.
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Uppspelning
Uppspelning med Tobii S32 innebär att du aktiverar en tangents eller en kombination av tangenters inspelade ljud 
eller inspelade IR-signaler.
Du kan spela upp de olika inspelningarna (ljud och IR-signaler) på flera olika sätt med hjälp av tangenterna på knapp-
satsen på S32-enheten, beroende på om du använder Tobii S32 Touch eller Tobii S32 Scan.

Tobii S32 Touch

Om du vill spela upp en inspelning, ljud eller IR-signaler, 
måste du fysiskt trycka ned en enskild tangent på knapp-
satsen.

Trycktid
Du kan ställa in hur länge du ska trycka på en tangent 
för att den ska spela upp ljudet eller IR-signalen som du 
tidigare spelat in till tangenten.





Tobii S32
Activity number: 246

Du ställer in trycktiden med kontrollen för trycktid som finns på inställningsmenyn för S32-enheten, under kortet 
och fingerguiden (mer specifik information om att använda kontrollen för trycktid finns i Använda S32 > Inställ-
ningsmenyn > Tobii S32 Touch > Knappar och kontroller – Touch).
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Så här spelar du upp ljud och IR:
1. Ställ in trycktiden med kontrollen för trycktid på inställningsmenyn (det här behöver du inte göra varje gång, 

när du har hittat en trycktid som du gillar behöver du inte ändra på den).
2. Sätt i ett förinspelat kort i S32 Touch, antingen ett av de förinspelade exempelkorten med symboler och 

inspelningar eller ett kort som skapats i SymbolMate som du själv har spelat in på (information om hur du 
sätter i kortet finns i Skötsel > Sätta i kort).

3. Om du använder de förinspelade exempelkorten trycker du på önskad tangent/symbol och lyssnar på ljudin-
spelningen i högtalaren. Om du använder ett eget kort trycker du på tangenten som du spelat in ljud till och 
lyssnar i högtalaren, eller trycker på tangenten som du spelat in IR till för att skicka IR-signalen.

Tobii S32 Scan
Om du vill spela upp en inspelning, ljud eller IR-signaler, måste du aktivera en enskild tangent. Med S32 Scan kan du 
aktivera en tangent på två olika sätt:

1. Du måste trycka ned en enskild tangent på knappsaten fysiskt (som på S32 Touch).
eller

2. Du måste välja en enskild tangent på knappsatsen genom att skanna med en enkel kontakt eller med dubbla 
kontakter (det finns fyra olika skanningsmetoder att välja mellan) och sedan aktivera tangenten genom att 
kontaktklicka (klicka med en kontakt med hjälp av en av många klickmetoder). 
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Touch-metoden
Du kan alltid spela upp en inspelning genom att fysiskt trycka på tangenten som du har spelat in ljudet eller IR-signa-
len till. Du gör på samma sätt som med S32 Touch (följ instruktionerna i Använda S32 > Uppspelning > Tobii 
S32 Touch ). Touch-metoden är alltid aktiv, även när du använder en skanningsmetod med kontakter.

Skillnaden mellan S32 Scan och S32 Touch i det här fallet är hur du kommer åt kontrollen för trycktid. Med S32 Scan 
måste du först öppna inställningsläget för att få åtkomst till knapparna på inställningsmenyn, bland annat kontrollen 
för trycktid. När du är klar med justeringen ska du även avsluta inställningsläget (mer information finns i Använda 
S32 > Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > Inställningsläget och Använda S32 > Inställningsmenyn > 
Tobii S32 Scan > Knappar och kontroller – Scan > Kontroll för trycktid).

Förhandsgranska genom kort tryck
I S32 Scan finns det en extra funktion som gör att du kan ”trycka kort” på en tangent eller en kontakt för att akti-
vera en förhandsgranskning i hörlurarna av det inspelade ljudet. 

Använd den här funktionen om du vill höra vad som sägs när du trycker på en tangent innan det hörs högt i högta-
larna, där alla i omgivningen kan höra. 
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Så här använder du funktionen:
1. Öka trycktiden i inställningsläget med kontrollen för trycktid till en nivå som är högre än 1 (mer information 

finns i Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > Inställningsläget och Inställningsmenyn > Tobii S32 
Scan > Knappar och kontroller – Scan > Kontroll för trycktid).

2. Avsluta inställningsläget, sätt i ett kort och en fingerguide (information om hur du gör finns i Skötsel > 
Sätta i kort och Skötsel > Byta fingerguide ).

3. Sätt i hörlurarna i hörlursporten som sitter mellan inspelnings- och lägesknapparna.
4. Tryck ned och släpp snabbt den tangent som du vill förhandsgranska via hörlurarna. Om du vill aktivera 

tangentens ljudinspelning i högtalarna trycker du på samma tangent men håller ned den lite längre.

Beroende på vilka inställningar du väljer kan det vara liten skillnad mellan trycktiden för att aktivera förhandsgransk-
ning av ljud via hörlurarna och trycktiden för att aktivera ljudmeddelandet via högtalarna, så detta kan kräva lite 
övning.

Skanningsmetoder
Det finns fyra olika skanningsmetoder för S32 Scan och du kan använda en enkel kontakt eller dubbla kontakter, 
alla används för att aktivera uppspelningen av en enskild tangent på knappsatsen som har ett ljud eller en IR-signal 
inspelad på den.

När du ska välja skanningsmetod och välja mellan att använda en enkel kontakt eller dubbla kontakter måste du 
först öppna inställningsläget så att du får tillgång till rätt knappar och kontroller på inställningsmenyn. När du har 

Kapitel 3      Använda S32



61

Användarhandbok för Tobii S32

gjort dina val avslutar du inställningsläget innan du sätter i kortet. Sätt sedan på en fingerguide och starta vald skan-
ningsmetod för att aktivera uppspelning (se Använda S32 > Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > Inställ-
ningsläget).
Information om knapparna och kontrollerna på inställningsmenyn som gör att du kan välja skanningsmetod, skan-
ningshastighet, trycktid och antal kontakter samt en beskrivning av alla dessa finns i Använda S32 > Inställnings-
menyn > Tobii S32 Scan > Knappar och kontroller – Scan.

Så här spelar du upp ljud och IR:
1. Öppna inställningsläget.
2. Ställ in trycktiden för tangenten/kontakten med kontrollen för trycktid på inställningsmenyn.
3. Välj mellan att skanna med en enkel kontakt med knappen Enkel kontakt och dubbla kontakter med knap-

pen Dubbla kontakter.
 - Om du väljer en enkel kontakt väljer du hur snabbt skanningen ska ske mellan tangenterna, raderna och 

kolumnerna med kontrollen för skanningshastighet. 
 - När du använder dubbla kontakter använder du en kontakt för att flytta mellan tangenter, rader och 

kolumner och den andra kontakten för att göra val (inklusive att aktivera), därför görs ingen automatisk 
skanning, och det finns inget behov av att justera kontrollen för skanningshastighet. 

4. Välj önskad skanningsmetod: läget Stegvis skanning, läget Skanning av kolumn/rad, Skanning av rad/kolumn 
eller läget Slumpvis skanning.

5. Avsluta inställningsläget.

6. Använd kontakten eller kontakterna för att navigera till önskad tangent
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Automatisk förhandsgranskning av ljud
Det finns en funktion för automatisk förhandsgranskning av ljud på S32 Scan som är aktiverad som standard för alla 
skanningsmetoder. 

Automatisk förhandsgranskning av ljud liknar funktionen Förhandsgranska genom kort tryck som är tillgänglig när 
du använder Touch-metoden för uppspelning på S32 Scan (se Använda S32 > Uppspelning > Tobii S32 Scan > 
Touch-metoden > Förhandsgranska genom kort tryck). Funktionen gör att du kan höra en kort förhands-
granskning av en tangents inspelade ljud i hörlurarna innan du aktiverar tangentens ljudmeddelande i högtalarna 
genom att kontaktklicka. 

Så här använder du funktionen:
1. Välj ett skanningsläge i inställningsläget (mer information finns i Använda S32 > Inställningsmenyn > 

Tobii S32 Scan > Inställningsläget och Använda S32 > Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > 
Knappar och kontroller – Scan).
 - I läget Stegvis skanning är automatisk förhandsgranskning av ljud alltid aktiverad.
 - I läget Skanning av rad/kolumn är automatisk förhandsgranskning av ljud bara aktiverad när du har kon-

taktklickat första gången för att välja en rad. Det här gör att du kan höra en automatisk förhandsgransk-
ning av de olika tangenterna i önskad rad.

 - I läget Skanning av kolumn/rad är automatisk förhandsgranskning av ljud bara aktiverad när du har kon-
taktklickat första gången för att välja en kolumn. Det här gör att du kan höra en automatisk förhands-
granskning av varje tangent i önskad kolumn.

 - I läget Slumpvis skanning är automatisk förhandsgranskning alltid aktiverad.
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2. Avsluta inställningsläget, sätt i ett kort och sätt på en fingerguide (information om hur du gör finns i Skötsel 
> Sätta i kort och Skötsel > Byta fingerguide).

3. Sätt i hörlurarna i hörlursporten, som sitter mellan inspelnings- och lägesknapparna.
4. Använd kontakten eller kontakterna för att skanna mellan de olika tangenterna. En kort förhandsgranskning 

av varje inspelat ljud hörs i hörlurarna när en tangent där det finns inspelat ljudmaterial markeras. Kontakt-
klicka under eller efter förhandsgranskningen om du vill aktivera det inspelade ljudet i högtalaren. 

Avbryta uppspelning eller skanning
Du kan avbryta alla typer av uppspelning (av ljud eller IR) och skanningsprocessen när som helst genom att trycka 
på lägesknappen. Lägesknappen är den grå knappen på höger sida av Tobii S32 (Touch och Scan), ovanför den röda 
inspelningsknappen. 
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Aktivitetsnivåer
En aktivitetsnivå i S32 beskriver hur många olika kombinationer av inspelningar (ljud eller IR-signaler) som du kan 
spela in och spara till enskilda kort. Varje aktivitet har en egen streckkod. 

Det finns 192 ”lediga” aktivitetsnivåer på S32 och 63 förinställda aktivitetsnivåer (både på S32 Touch och Scan). En 
”ledig” nivå är tillgänglig för alla användare och en förinställd nivå är förprogrammerad av enhetens tillverkare (Tobii 
Technology), och den förinställda nivån är inte tillgänglig för slutanvändaren.

Det här innebär att en användare kan lagra olika kombinationer av inspelningar på 192 olika kort, med upp till cirka 
60 timmars ljud, innan minnet är fullt.
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Leksaksgränssnitt (endast S32 Scan)

Tobii S32 Scan har två portar för leksaksgränssnitt som gör att 
du kan emulera två separata kontakter och på så sätt aktivera 
leksaker som har ett ”leksaksgränssnitt” med egna aktiverings-
lägen: tryck för att aktivera, aktivera medan du håller nere, 
tidsstyrd aktivering, tryck en gång för att starta, tryck en gång 
till för att stoppa.

Portar för leksaksgränssnitt

Leksaksgränssnittet är ett relä som gör att du kan stänga av eller sätta på en leksak genom att använda anslutnings-
kabeln (medföljer vanligtvis leksaken) för att åsidosätta eller koppla förbi strömmen från leksakens batterier.

I användarhandboken för den kontaktaktiverade leksaken finns information om fjärrkontroll av leksaken.

Specifik information om att använda aktiveringslägena för leksaksgränssnittet på en S32 Scan-tangent samt konfigu-
reringsinformation om portar för leksaksgränssnitt finns i användarhandboken för SymbolMate.

Anslut bara 3,5 mm kontakten från leksakens anslutningskabel i Tobii S32-enhetens portar för leksaksgränssnitt. 
Anslut inte kontakten i någon av S32-enhetens andra 3,5-mm portar.
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Ansluta till en dator

Om du vill ansluta Tobii S32 (Scan eller Touch) till en dator 
använder du den medföljande anslutningskabeln (Mini-USB typ 
B till USB typ A). 

USB-gränssnitt
Anslut änden med mini-USB-kontakten till S32-enhetens USB-gränssnitt och andra änden med USB-kontakten av 
standardstorlek i datorns USB-gränssnitt.

Gränssnittet mellan Tobii S32 och datorn styrs av den medföljande programvaran, Tobii SymbolMate. I Användar-
handboken för Tobii S32 > Tobii SymbolMate och Användarhandbok för SymbolMate finns all informa-
tion om de funktioner som är tillgängliga när du använder Tobii S32 tillsammans med Tobii SymbolMate.

Koppla ifrån alla kontakter, hörlurar och anslutningskablar för leksaksgränssnitt från S32-enheten innan du ansluter 
den till en dator via USB-gränssnittet. När S32-enheten är ansluten via USB svarar inte S32 på användarindata på 
själva enheten. Enheten styrs via Tobii SymbolMate.
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4 Tobii SymbolMate
Tobii SymbolMate är den medföljande programvaran som 
används för att skapa korten för Tobii S32 (Touch och Scan). 
Tobii SymbolMate innehåller mallar för alla olika fingerguidelay-
outer och en automatisk funktion för att skapa S32-streckko-
der.

Med Tobii SymbolMate har du fullständig tillgång till hela 
SymbolStix©-biblioteket med symboler som du kan använda 
för att skapa symbolbaserade kort och aktiviteter för S32-
enheten.

Det är också via Tobii SymbolMate (från SymbolMate version 
1.1 och senare) som du kan konfigurera olika avancerade funk-
tioner för S32. Funktioner som kombinationstangenter (snart 
tillgängliga som en kostnadsfri uppdatering), tangentkluster 
och funktionsköer (mer information om de här funktionerna 
och exempel finns i Användarhandbok för Tobii S32 > 
Exempelkort).
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Med Tobii SymbolMate kan du även säkerhetskopiera ljud- och IR-filerna som du har spelat in med hjälp av S32-
enheten, återställa S32-enheten till fabriksinställningarna och skapa och lagra aktiviteter för flera S32-användare.

I Komma igång-guide för Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senare) och Användarhandbok för Tobii 
SymbolMate (version 1.1 eller senare) finns mer information om hur du använder Tobii SymbolMate tillsammans 
med Tobii S32. 
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5 Exempelkort
I S32 ingår 12 exempelkort på vilka det finns förtryckta symboler och förinspelade ljudklipp. Det finns två exempel-
kort för varje fingerguidelayout/knappkonfiguration: 1, 2, 4, 8, 16 och 32.
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Syftet med exempelkorten är att du lätt ska förstå Tobii S32 direkt när du öppnar förpackningen och ge dig en för-
handsgranskning av några av de olika möjligheter som du får när S32 används i kombination med Tobii SymbolMate 
(se Användarhandbok för Tobii S32 > Tobii SymbolMate).

Fyra exempelkort som det är bra att titta lite närmare på är exempelkorten med aktivitetsnumren 245, 253, 255 
och 256.
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Aktivitetsnummer 245

På det här exempelkortet används funktionen tangentk-
luster som är tillgänglig via Tobii SymbolMate.

När du har satt i exempelkortet och trycker på gro-
dorna och paddorna så hörs samma ljud från dem som 
ser likadana ut. 

Funktionen för tangentkluster gör att du kan spela in 
en ljudfil till en tangent och länka andra tangenter på 
knappsatsen till den första tangentens ljudfil. 

Det här sparar tid, eftersom du bara behöver koppla 
eller spela in önskad ljudfil en gång till en tangent. Ljudet 
är sedan tillgängligt för många andra tangenter.
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Aktivitetsnummer 253 och 255

På de här exempelkorten används funktionen kombinationstangenter som är tillgänglig via Tobii SymbolMate. Med 
hjälp av den här funktionen kan du spela in, eller överföra, mer än en ljudfil till en enstaka tangent. Dessutom gör 
funktionen att du kan använda en andra tangent i kombination med den första och styra vilken av inspelningarna 
som ska spelas upp från den första tangenten.

Ett bra sätt att illustrera den här funktionen är att använda flaggor och språk, precis som vi har gjort med de två 
exempelkorten ovan.

Funktionen 
Kombinations-

tangenter 
kommer snart
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Sätt till exempel i exempelkortet med aktivitetsnummer 253. När du bara trycker på bilderna för djuren hörs varje 
djurs läte eller ljud. Hunden skäller, tuppen gal osv. Men om du först trycker på en flagga och sedan på en bild av ett 
djur så hörs djurets namn på önskat språk (språket representeras av nationsflaggorna, den amerikanska och den 
brittiska flaggan för engelska, den svenska flaggan för svenska osv.)

Samma gäller för exempelkortet med aktivitetsnummer 255. För det här kortet gäller dock att alla tangenter har 
en ljudinspelning på engelska som standard. Tryck på den mexikanska flaggan i det övre vänstra hörnet innan du 
trycker på en tangent så är inspelningen för symbolen på spanska i stället.
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Aktivitetsnummer 256

På det här exempelkortet används funktionen funk-
tionskö som är tillgänglig via Tobii SymbolMate (funk-
tionskö finns också på exempelkortet med aktivitets-
nummer 255).

När du har satt i exempelkortet trycker du på två 
tangenter efter varandra. Ljudmeddelandena för varje 
tangent placeras i en kö och spelas upp i ordningsföljd 
utan att du behöver trycka på den andra tangenten 
igen när inspelningen för den första tangenten är klar.

På det här kortet har funktionskön angetts till bara 2 
tangenter (endast två ljudinspelningar i rad placeras 
i kö och spelas upp), men i SymbolMate kan du ange 
en siffra mellan 1 och 6 för enskilda paneler, där 1 är 
standardinställningen. 

Resten av exempelkorten är exempel på olika sorters kort som kan skapas med Tobii SymbolMate för olika syften 
och användningar. 
Inspelningarna på exempelkorten är inte låsta, så du kan spela över dem om du vill. Tänk bara på att när du har 
spelat över informationen på en tangent på ett exempelkort så raderas inspelningen från S32-enhetens minne. 
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Ersätta och återställa exempelkort

PageSetCentral
Om du har ändrat exempelkorten och vill ersätta originalen kan du hämta ersättningskort från Tobiis webbplats 
PageSetCentral, på www.pagesetcentral.com. 

Tobii SymbolMate
Med Tobii SymbolMate kan du återställa hela S32 till fabriksinställningarna (radera allt och ersätta inspelningarna 
för exempelkorten), eller så kan du bara återställa inspelningarna för exempelkorten utan att det påverkar andra 
inspelningar. 

Använd fönstret Enhetsinställningar för Tobii S32 i Tobii SymbolMate (version 1.1 och senare) som du öppnar 
via inställningsikonen, . Mer detaljerade instruktioner finns i Komma igång-guide för Tobii SymbolMate 
(version 1.1 eller senare) och Användarhandbok för Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senare).
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6 Skötsel
Temperatur och luftfuktighet

Allmän användning
Tobii S32 bör förvaras i en torr miljö i rumstemperatur. Rekommenderat temperaturområde och luftfuktighets-
värde för enheten är följande:

• Temperatur: 0 °C till 40 °C
• Luftfuktighet: Max 70 % (ingen kondens på enheten)

Transport och lagring
Vid transport och lagring är rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten följande:

• Temperatur: -20 °C to 70 °C
• Luftfuktighet: 20 % till 70 % (ingen kondens på enheten)

Tobii S32 är inte vattentät och inte vattentålig. Enheten bör inte förvaras under mycket fuktiga eller på annat sätt 
våta förhållanden. Doppa inte enheten i vatten eller i någon annan vätska. Se till att inte spilla vätska på enheten.
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Rengöring
Rengör Tobii S32 och tillbehören med en fuktig trasa. Använd inte korrosiva rengöringsmedel. Smuts och spill ska 
torkas bort direkt.

Vi rekommenderar att enheten rengörs varje månad.

Förvara enheten i väskan som medföljer som skydd.

Kort och fingerguider
Korten bör lamineras så att de är skyddade eller förvaras i ett plastfodral eller i en plastmapp.

Fingerguiderna kan diskas i maskin.

Det bör alltid sitta en fingerguide på S32-enheten för att skydda området under ramen från damm.
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Batterier
Tobii S32 använder fyra AA-batterier, 1,5 volt. När du byter batterier bör du alltid sätta i nya batterier, att blanda 
gamla och nya batterier kan påverka enhetens prestanda.

En del litiumjonbatterier i AA-storlek ger en spänning på upp till 3,5 volt, och dessa batterier kan skada S32-enhe-
ten. Använd bara AA-batterier som producerar 1,5 volt (volttalet står oftast på batterihöljet).

Om du väljer att använda laddningsbara batterier i S32-enheten ska du säkerställa att de alltid laddas enligt instruk-
tionerna som medföljer batterierna.

Laddningsbara batterier har en högre självurladdning än standardbatterier som inte är uppladdningsbara (de tappar 
spänning och laddar ur snabbare än standardbatterier). Det innebär att du måste ladda dem regelbundet, oftare än 
du behöver byta batterier som inte är uppladdningsbara.

Tack vare en mycket effektiv användning av energi i S32-enheten kan batterierna räcka i många månader, beroende 
på batteriernas kvalitet och tillverkare. Det är viktigt att du byter ut batterierna när de har laddat ur, att lämna 
gamla batterier i enheten kan leda till rost och läckage och kan skada enheten.

Följ lokala föreskrifter för kassering av batterier.
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Kassera S32-enheten
Kassera inte Tobii S32-enheten i hushållssoporna eller i kontorssoporna. Följ lokala föreskrifter för kassering av 
elektrisk och elektronisk utrustning.
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7 Felsökning
När jag trycker på tangenterna spelas inte inspelningen upp.

Har du satt i batterierna och SD-kortet enligt instruktionerna i kapitlet Komma igång? Om du har gjort det 
kan problemet bero på följande:

1. Knappsatsen kan vara låst. 
Håll ned lägesknappen (med eller utan isatt kort) och tryck på knappsatslåset på inställningsmenyn för att låsa 
upp. Om ett kort är isatt och du inte kan se inställningsmenyn håller du ned lägesknappen och trycker ned 
tangenten i det nedre vänstra hörnet av kortet som är placerat över knappsatslåset (mer information finns i 
Använda S32 > Inställningsmenyn).

2. Du har ställt in en rätt lång trycktid för S32-enheten, och du trycker inte tillräckligt länge på tangenten.

Håll tangenten nedtryckt i cirka 10 sekunder och se om inspelningen spelas upp i högtalaren. 

I Tobii S32 Scan finns det en funktion som gör att du kan ställa in trycktiden (hur länge en tangent eller kontakt 
måste tryckas ned innan inspelningen spelas upp via högtalaren eller aktiveras genom IR-dioderna). 
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Ljudinspelningen spelas upp, men i hörlurarna som en förhandsgranskning som aktiveras genom kort tryck (se 
Använda S32 > Uppspelning > Tobii S32 Scan > Förhandsgranska genom kort tryck).

Öppna inställningsmenyn och sänk trycktiden till 1 med kontrollen för trycktid om du vill att ljudet ska spelas 
upp i högtalaren direkt när du trycker på en tangent, utan någon förhandsgranskning genom kort tryck i hörlu-
rarna (se Använda S32 > Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > Knappar och kontroller – Scan).

3. Är S32-enheten ansluten till en dator via USB-kabeln? 
Du kan inte aktivera tangenter med enheten när du är ansluten till en dator, alla funktioner styrs då av den med-
följande programvaran Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

4. Kontrollera att volymen inte är så låg att den inte hörs. 
Höj volymen (se Använda S32 > Inställningsmenyn).

När jag trycker på en kontakt efter att ha satt in den i kontaktporten startar inte uppspelningen, 
och när jag släpper kontakten så fortsätter skanningen.

1. Du har antagligen angett en ganska lång trycktid, och du trycker inte tillräckligt länge på kontakten.
Håll kontakten nedtryckt i cirka 10 sekunder och se om ditt skanningsval aktiveras eller om inspelningen spelas 
upp i högtalaren.
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I Tobii S32 Scan finns det en funktion som gör att du kan styra trycktiden (hur länge du ska trycka ned en tang-
ent eller kontakt innan inspelningen spelas upp via högtalaren eller aktiveras genom IR). 

Öppna inställningsmenyn och sänk trycktiden till 1 med kontrollen för trycktid om du vill att ditt skanningsval 
ska aktiveras direkt när du trycker (se Använda S32 > Inställningsmenyn > Tobii S32 Scan > Knappar 
och kontroller – Scan).

2. Är S32-enheten ansluten till en dator via USB-kabeln? 
Du kan inte aktivera tangenter med enheten när du är ansluten till en dator, alla funktioner styrs då av den med-
följande programvaran Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

Vart tog min inspelning vägen? Jag spelade in ett ljud men när jag försöker lyssna på det finns det 
inget ljud där!

Du har antagligen inte tryckt på lägesknappen när du var klar med inspelningen. När du har gjort en inspelning 
till en tangent i läget Ljudinspelning måste du trycka på lägesknappen för att avsluta läget Ljudinspelning innan du 
kan trycka (eller kontaktklicka) på tangenten för att aktivera inspelningen. 

Om du har gjort din första inspelning och är kvar i läget Ljudinspelning och trycker på samma tangent igen för 
att lyssna på inspelningen spelar du över din första inspelning med en kort inspelning av ingenting.
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Det är så här du ersätter en dålig inspelning innan du lämnar läget Ljudinspelning. Du kan alltid spela in till en an-
nan tangent innan du lämnar läget Ljudinspelning utan att det påverkar den första inspelningen.

Kom ihåg att alltid trycka på lägesknappen när du är klar med inspelningarna, då sparas de och är redo att akti-
veras (se Använda S32 > Inspelning).

Jag kan inte stoppa uppspelningen av inspelningen.

Du kan stoppa all uppspelning (ljud eller IR) och skanningsprocessen när som helst genom att trycka på läges-
knappen (se Använda S32 > Uppspelning > Avbryta uppspelning eller skanning).

Ljudet på inspelningen är inte bra.

Om ljudet på inspelningen inte är bra kanske du inte har varit tillräckligt nära mikrofonen under inspelningen. 

Gör ett nytt försök och var högst 10 cm från mikrofonen den här gången.
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Jag har spelat över exempelkorten, kan jag återställa originalinspelningarna?

Exempelkorten kan ersättas eller återställets via Tobiis webbplats PageSetCentral och genom den medföljande 
programvaran Tobii Symbolmate (se Exempelkort > Ersätta och återställa exempelkort).

Jag har provat allt och S32-enheten fungerar ändå inte som den ska.

Först av allt bör du läsa igenom den här användarhandboken noggrant, det finns ett antal funktioner som skapats 
för vissa typer av användare som kan uppfattas som att enheten inte fungerar korrekt. Mer information finns i 
de olika avsnitten av användarhandboken och i det här felsökningsavsnittet.

Om allt annat misslyckas och innan du kontaktar återförsäljaren kan du prova att ta bort ett av batterierna (på 
så sätt stänger du av enheten helt) och vänta ett par minuter innan du sätter tillbaka det. Då startar enheten om 
och det kan möjligen lösa problemet. Du förlorar ingen information som har sparats.

I Inledning > Support och på baksidan av handboken finns lokal supportinformation. Innan du kontaktar Tobii 
Support ber vi dig att kontakta din lokala återförsäljare.
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Specifikationer
Funktioner

S32 Touch
USB-port
Kontroll för trycktid
Kontroll för
högtalarvolym
Omgivningskontroll
Knappsatslås
Spela in ljud
Spela in IR-signaler
Spela upp ljud
Spela upp IR
ID, intelligent kort

Kombinationstang-
enter 
(kommer snart)*
Tangentkluster*
Tidsstyrda funktioner*
Funktionskö*
På/Av-funktioner*
Aktivera medan du 
håller nere*

S32 Scan
Hörlursport för förhands-
granskning
Portar för leksaksgränssnitt
Kontaktportar
USB-port
Omgivningskontroll
Kontroll för trycktid
Kontroll för högtalarvolym
Kontroll för hörlursvolym
Kontroll för skanningshastighet
Enkel kontakt
Dubbla kontakter
Läget Stegvis skanning
Läget Skanning av rad/kolumn

Läget Skanning av kolumn/rad
Läget Slumpvis skanning
Knappsatslås
Spela in ljud
Spela in IR-signaler
Spela upp ljud
Spela upp IR
ID, intelligent kort
Kombinationstangenter (kom-
mer snart)*
Tangentkluster*
Tidsstyrda funktioner*
Funktionskö*
På/Av-funktioner*
Aktivera medan du håller nere*

Funktioner med en asterisk (*) är bara tillgängliga om du 
använder Tobii S32 och SymbolMate (version 1.1 och senare) 
tillsammans.
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Tekniska specifikationer

Fingerguider Layouter för 1, 2, 4, 8, 16, 32 tangenter

Dimensioner (B x H x D)
31 cm x 24,8 cm x 3 cm

Vikt (inklusive batterier och fingerguide) 840 g

Högtalare 1 mono

Mikrofon 1

Optimalt avstånd för inspelning < 15 cm

Batterier 4 AA-batterier

Batteriernas livslängd (beroende på batteritillverkare) Månader 

Inspelning ~ 60 timmar

Aktivitetsnivåer 192 lediga nivåer/63 förinställda nivåer

Identifiering av aktivitetsnivå Streckkod på kort, streckkodsläsare på S32

Kort (B x H): Kan skrivas ut av SymbolMate på ett pap-
per i A4- eller Letter-storlek med hash-rader. 27,0 cm x 16,4 cm
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Omgivningskontroll IR (infraröd) med Tirda™-krets 

SD-kort 2 GB

Port (S32 Touch) 1 x Mini-USB-port typ B

Portar (S32 Scan)

1 x Mini-USB-port typ B

1 x 3,5 mm hörlursport

2 x 3,5 mm portar för leksaksgränssnitt

2 x 3,5 mm kontaktportar

Manövermetod (S32 Touch) Knappsats (Touch)

Manövermetod (S32 Scan)
Knappsats (Touch)

Automatisk skanning (1 kontakt)

Stegskanning (2 kontakter)

Skanningsmönster (S32 Scan) Linjär, rad/kolumn, kolumn/rad, slumpvis

Skanningshastighet (S32 Scan) 8 hastigheter

Montering 75 mm x 75 mm VESA-montering

Leksaksgränssnitt (maxvärden) 24 V / 500 mA

Sidoskydd 4 (svart, blå, grön, röd)
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Överensstämmer med

Standarden för medicinska enheter (klass 1/typ B)

US Standard Consumer Safety Specification on Toy 
Safety ASTM F963-08 /Leksaksstandarden (SS-EN 

71-1:2005+A6:2008)

US Federal Hazardous Substances Act 16 CFR 
1500.44

CPSC 16CFR 1303, bly i höljen

RoHS-kompatibel

Digital enhet av klass B/FCC, avsnitt 15
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