Tobii Dynavox Snap Scene
Snabbstartsguide
Pathways
Ladda ned Tobii Dynavox Pathways-appen till din iPad för att visa videoklipp och läsa artiklar som lär dig de forskningsbaserade
strategierna för att använda Snap Scene tillsammans med ditt barn. Med Pathways lär du dig att använda metoder som kan förbättra språk- och kommunikationsförmågan betydligt. Alla instruktionsfilmer i Pathways finns även på myTobiiDynavox.com

Spela upp scener
Du och ditt barn kan välja scener från scenlistan och sedan interagera med de scenerna. När ett interaktivt område väljs i en
scen, en så kallad hotspot, så spelas en ljudinspelning upp och du kan se textetiketten till hotspoten. Interaktionen mellan ljud
och textetikett kan anpassas.
Svaret på interaktionen i scenen bestäms av de inställningar som är aktiverade samt av det innehåll (ljudinspelning
och textetikett) som är kopplat till varje hotspot. Visa hotspotetiketter är som standard inställt på Animera.

Figur 1 Spela upp en scen

Använd maskinvarans och operativsystemets ljudreglage för att justera volymen på din enhet.

Skapa en ny scen
1.

Välj Visa verktyg.
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Använd navigationskolumnen till vänster på skärmen för att interagera med en annan scen. Välj en kategori i den blå kolumnen
och därefter en scen i den rosa kolumnen. Svep uppåt och nedåt för att bläddra i kolumnerna, vid behov.

2.

Välj den kategorimapp som du vill skapa din nya scen i.

Figur 2 Välj kategori
3.

Tryck på knappen Ny scen (+). Fotoläget öppnas.

Figur 3 Knappen Ny scen
Lägg till ett foto till din scen genom att ta ett nytt foto eller välja en bildfil som du har sparat lokalt på din dator.
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4.

a.

Ta foto ‒ Ta ett foto med den kamera som är aktiv för tillfället. När du väljer detta alternativ visar sökaren på skärmen
bilden som tas.

Figur 4 Fotoläge ‒ Ta foto
b.

Byt kamera ‒ Om din enhet har både en bakåtriktad och en framåtriktad kamera kan du trycka på knappen Byt kamera för att välja den andra kameran på din enhet. När du ser önskad bild i sökaren på din skärm trycker du på
knappen Ta foto för att ta bilden.
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Figur 5 Fotoläge ‒ Byt kamera

c.

Välj foto ‒ För att välja en bildfil som sparats lokalt på din enhet trycker du på knappen Välj foto. Bläddra bland
mapparna med uppåtpilen eller knappen Fil. Välj bildfil och tryck sedan på den gröna knappen Godkänn.

Figur 6 Fotoläge ‒ Välj foto
d.

Om du vill avsluta fotoläget utan att skapa en scen väljer du Avsluta fotoläge.
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5.

Använd reglaget längst ner på fotot för att ställa in fotots skala. Dra reglageknappen mot + för att zooma in och mot - för
att zooma ut. På iPad kan du nypa bilden för att zooma.

Figur 7 Fotoläge ‒ Skalverktyg
6.

Dra bilden för att centrera den.

7.

När du har ställt in fotots skala och centrerat det trycker du på Godkänn för att spara. För att ta om ett foto eller välja en
annan bildfil väljer du Ta om eller Tillbaka. Välj Avsluta fotoläge för att avsluta fotoskärmen utan att spara.

Redigera en scen
1.

Välj Visa verktyg.

2.

Välj den scen du vill redigera.

3.

(Valfritt) Lägg till eller redigera scenens namn genom att välja och sedan skriva i textfältet längst upp på skärmen.

Figur 8 Verktygsfält
4.

Använd verktygen i verktygsfältet för att ändra din scen.

Redigera din scen med verktygen i verktygsfältet: Spela upp, Hotspot och Rita.

.1

Spela upp hotspot

Använd verktyget Spela upp för att se hur en hotspot svarar när den väljs.
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Redigeringsverktyg

.2

Skapa och redigera en hotspot

Skapa en ny hotspot med verktyget Hotspot för att rama in ett objekt eller ett område i scenen. En hotspot är ett valbart område i en scen som kan spela upp en ljudinspelning eller visa en textetikett när det väljs.

När du har skapat en hotspot (eller valt en befintlig hotspot), kan du ge hotspoten en etikett och göra en ljudinspelning.

Figur 9 Hotspotalternativ

.2.1

Lägg till en hotspotetikett

1.

Välj Lägg till etikett.

2.

Välj i textfältet och skriv sedan en etikett.

.2.2
1.

Hotspot ljudinspelning
Välj Spela in ljud. Inspelningen börjar direkt (en röd cirkel blinkar).

Figur 10 Spela in ljud
2.

När du är klar med inspelningen trycker du på den fyrkantiga knappen för att stoppa inspelningen.

3.

Tryck på triangeln (spela upp) för att lyssna på din ljudinspelning.

Om du vill göra en ny inspelning till en hotspot som redan har ett ljud trycker du på ikonen radera bredvid knappen
Spela upp för att ta bort den befintliga inspelningen och väljer sedan Spela in ljud för att skapa en ny inspelning.

Figur 12 Radera ljud
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Figur 11 Förhandsgranskning av ljud

.2.3

Radera en hotspot

1.

Använd verktyget Hotspot för att välja en hotspot.

2.

Välj Radera hotspot.

.3

Rita

Använd verktyget Rita för att fritt skapa linjer var som helst i scenen.

Figur 13 Rita-verktyg
•
•
•

Det finns sex olika linjefärger att välja mellan.
Verktyget Radera används för att ta bort delar av dina teckningar på ett kontrollerat sätt.
Knappen Rensa tar bort alla teckningar ur din scen.

Figur 14 Scen med teckningar
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