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Tobii SymbolMate Getting Started Guide

Innholdet kan endres uten varsel. 

Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte 
versjoner av denne håndboken.

Håndbok, versjon 1.1
Mai 2010
Med enerett.
© Tobii Technology AB

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Technology. 
Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skrift-
lig forhåndstillatelse fra Tobii Technology.
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Viktig:

Ta sikkerhetskopi av alle datafiler iblant, også egne paneler. 
Mappen My SymbolMate Page Sets, som finnes i Mine 
dokumenter, bør kopieres og lagres på en annen datamaskin 
eller minneanordning av sikkerhetshensyn.

Denne håndboken inneholder begrenset informasjon. Det 
er flere opplysninger i Tobii SymbolMate brukerhåndbok. 
En søkbar hjelpefunksjon er tilgjengelig i programvaren. Velg 
Help > Tobii SymbolMate User’s Manual eller Help for 
Tobii SymbolMate.
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SymbolMate gjør at du kan skape papirbaserte aktiviteter til opplærings- og kommunikasjonsformål. Disse 
sidene kan brukes på en kreativ måte hjemme, på terapisenteret eller i klasserommet eller som grafisk 
overlegg på en kommunikasjonsenhet, f.eks. Tobii S32.

Velkommen til Tobii SymbolMate

1. Installere, starte og aktivere SymbolMate 

• Når CD-en er satt inn, skal den starte automatisk. Hvis ikke 
kan CD-en startes fra My Computer. Følg instruksjonene i 
installasjonsveiviseren. 

• Installer både SymbolMate-programmet og SymbolStix-
bilblioteket.

• Når installasjoner er ferdig og korrekt utført, blir snarveii-
konet plassert på skrivebordet. Dobbeltklikk på ikonet for å 
starte SymbolMate.

• Serienummeret ditt finnes på CD-boksen eller på arket 
med lisensopplysninger. For å flytte lisensen til en ny data-
maskin må du først deaktivere den gjeldende lisensen. 

• Hvis installasjonen lykkes, lønner det seg å undersøke om 
programvaren er oppdatert. Velg Hjelp > Se etter oppda-
teringer, og gjør dette regelmessig.
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2. Vinduet nytt panel

• SymbolMate åpnes i vinduet nytt panel. Her kan du begynne 
å opprette egne nye sider, se eksempelpaneler eller bruke 
en av enhets- eller aktivitetsmalene som finnes.

• De nye sider du oppretter eller malene du har redigert, kan 
skrives ut og brukes som papirbaserte ressurser eller leg-
ges inn i en kommunikasjonsenhet.

• Velg Fil > Ny eller Fil > Åpne for når som helst for å komme 
tilbake til vinduet nytt panel.

3a. Bruke en enhetsmal

• Det finnes maler for flere vanlige kommunikasjonsenheter. 
Fra vinduet nytt panel velg Enhetsmaler eller Tobii S32-
maler, finn enheten din eller tastekonfigurasjonen, og trykk 
OK. 

• Det finnes tomme knapper eller taster i de riktige posisjo-
nene for den valgte enheten din. Du kan nå lage egne sider 
på steder med forhåndsinnstilte knapper, skrive ut siden din, 
tilpasse størrelsen på den hvis nødvendig og sette den inn 
i enheten. 
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3b. Bruke aktivitetsmaler eller eksempelpanel

• Det finnes maler for flere aktiviteter, og de kan redigeres, 
skrives ut og tilpasses i størrelse hvis nødvendig. 

• For å få et eksempel på hvordan en aktivitetsmal kan redi-
geres, velg Aktivetsmaler > Treff > OK. Dette er en tom 
aktivitetsmal der du kan lege inn bilder av like objekter i hver 
kolonne. For å se en ferdig versjon gå tilbake til vinduet nytt 
panel, og velg Eksempelpanel > Treff > OK. Disse kan 
deles opp og brukes som kort eller som arbeidsark der det 
trekkes linjer mellom like objekter.
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4. Opprette et nytt panel

Du kan enkelt redigere og lagre alle eksisterende paneler 
og bruke dem som dine egne, eller du kan opprette nye sider 
som beskrevet under. 

• Fra vinduet nytt panel velg Tomt panel og så en layout med 
eller uten rutenett. Rutenettfrie (tomme) sider gjør at du 
kan plassere knapper hvor som helst på en side. Rutenett-
baserte sider låser knappene i en rutenettlayout selv om 
knappeposisjonene i rutenettet lett kan byttes.

• Hvis du velger en rutelyout, kan du spesifisere antall rader 
og kolonner. Klikk på en rutemal, og bruk deretter ned-
trekksalternativene under forhåndsvisningsvinduet til be-
stemme antall rader og kolonner. 

• Du kan legge til/fjerne rader og kolonner og endre avstan-
den mellom knappene når som helst i redigeringsprosess 
med verktøyene som vises her. 
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5. Redigeringsmodus og SymbolMate-verktøy

Redigeringsmodus er der du forhåndsviser, redigerer eller 
lager alle panelene dine.

1. Arbeidsområdet er der du ser sidene som du redigerer 
eller lager. Dra i kantlinjene for tilpasse størrelen på dette 
området.

2. Bildesøk er der du søker etter bilder til knappene dine. 
Legg ett hovedbilde eller flere bilder på knappene. 

Sidelisten har et minibilde av hver side i panelet.

3. Tilleggsfunksjoner som å legge til rader og kolonner, en-
dre knappestørrelse, skriftstørrelse samt utskrift og lagring 
er plassert her.

4. Verktøyene er plassert øverst til venstre i arbeidsområdet. 
Hold musen over hvert ikon for å se navnet på det. 

a. Peker-verktøy: Velg objekter på siden din med dette 
verktøyet.

b. Sette inn tekst-verktøyet: Velg knappen din, og der-
etter dette verktøyet.

c. Rediger bilde-verktøy: Velg knappen med det bildet 
eller symbolet du vil redigere, og deretter dette verk-
tøyet.

3
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d. Fargeplukker-verktøyet: Bruker en knapps farge-
mønster på eventuelle andre knapper. Velg verktøyet, 
deretter den knappen du vil kopiere, og fortsett å opp-
rette nye knapper.

e. Sett inn-knappen: Legg til en ny knapp på siden. 
Velg en form blant knappeformalternativene øverst i 
arbeidsområdet.

f. Sett inn mangekant-knappen: Tegn en knapp med 
hvilken som helst form, for eksempel rundt et bilde, for 
å opprette unike knapper.

g. Tilleggstekst: Legg til tekst hvor som helst på siden 
eller knappen.

h. Bilde: Legg til et bilde hvor som helst på siden eller 
knappen.

i. Linje: Tegn en linje med hvilken som helst farge eller 
bredde.

j. Dupliser objekter: Velg dette verktøyet, deretter en 
knapp du vil kopiere, og dra musen vekk fra knappen 
for å opprette duplikater.

k. Utseendeverktøylinje: Utseendet på knappene, in-
kludert posisjonen til teksten eller bildene på knappen, 
kan endres med disse knappene.
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Tobii S32 USB-grensesnitt

6. SymbolMate og Tobii S32

Tobii S32 er en brukervennlig innspilt taleenhet som spiller av 
forhåndsinnspilte lydmeldinger eller IR-signaler, som aktiveres 
ved å berøre bildene eller symbolene i et rutenett eller en 
scene. Den har et avansert overleggssystem og kan også 
brukes til å styre lys, små apparater, tilpassede leketøy, TV-er, 
videokassetter og DVD-er.

SymbolMate brukes til å opprette og redigere kortene og 
aktivtetene til Tobii S32 (Touch og Scan), den inkluderer maler 
til alle de ulike layoutene for fingerguider (1, 2, 4, 8, 16 og 32) 
samt en automatisk funksjon for å generere S32-strekkoder. 
Det er også gjennom SymbolMate at du kan konfigurere de 
forskjellige innstillingene i S32 og ta i bruk mange avanserte 
funksjoner for inn- og avspilling.

For å kople Tobii S32 (Touch eller Scan) til en datamaskin 
brukes den vedlagte tilkoplingskabelen (mini USB-type B til 
USB-type A). 

Plugg inn og velg SymbolMate-ikonet på skrivebordet for å 
åpne SymbolMate.
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6.1 Tobii S32-enheter

Ved å velge Tobii S32-enheter fra vinduet Nytt panel kan du 
se de Tobii S32-enhetene som du har registrert på din ver-
sjon av Tobii SymbolMate. Her kan du se hvilken enhet som er 
koplet til datamaskinen din, og velge hvilken enhet som skal 
redigeres og synkroniseres.

• Dobbeltklikk på den enheten du velger, eller klikk på OK for 
å vise og redigere kortene og aktivitetene til den spesielle 
S32-enheten og for å justere enhetens innstillinger og syn-
kronisere SymbolMate med din S32. 

• Hvis dette er første gang du kopler en S32 til datamaskinen 
din og SymbolMate, vil du se en stjerne og et grønt punkt. 
Et grønt punkt over enheten betyr at den er tilkoplet, et rødt 
puntkt betyr at den er frakoplet. Når du dobbelklikker for å 
åpne enheten, blir du bedt om å gi den et navn.

• Hvis S32-enheten er tikoplet via USB-kabelen, vil Symbol-
Mate automatisk se gjennom innholdet i enheten før den 
åpner redigeringsmodus for S32-aktiviteter.
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Synkronisert Ikke synkronisert

6.2 Tobii S32-aktiviteter

I redigeringsmodus for Tobii S32-aktiviteter er aktivitetene 
for den valgte S32-enheten oppført under fanen for Tobii 
S32-aktiviteter. Det er mange egne knapper som skal gjøre 
det lettere å bruke Tobii S32 og SymbolMate sammen.

a. Legg til ny aktivitet: Velg å opprette en ny S32-aktivitet 
eller å importere en eksisterende S32-aktivitet (med en-
heten tilkoplet).

b. Fjern aktivitet: Velg denne for å slette en aktivitet per-
manent. 

c. Synkroniser: Velg å synkronisere en valgt S32-aktivitet 
med S32-enheten eller å synkronisere alle tilgjengelige 
aktiviteter. Hvis du har foretatt endringer i en aktivitet med 
S32-enheten da den var frakoplet, kan du velge enten 
å synkronisere endringene tilbake til SymbolMate (bruk 
enhetsversjonen) eller å erstatte disse endringene med 
den siste synkroniserte versjonen av aktiviteten fra Sym-
bolMate til S32 (bruk lokal versjon).

Lokal aktivitet slettet av en 
annen SymbolMate-bruker 
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Tobii S32 tasteverktøylinje

a

Tobii S32 tasteverktøy

6.3 S32 tasteverktøy

Valg av Tobii S32 tasteverktøy fra verktøyene for Valg og inn-
hold i Redigeringsmodus for Tobii S32-aktiviteter åpner 
Tobii S32 tasteverktøylinje og plasserer et S32-tasteverktøy 
over den åpne aktiviteten.

Når du høyreklikker over en av tastene i rutenettet, får du en 
nedtrekksmeny med de samme verktøyene og funksjonene 
som S32 tasteverktøylinje.

S32 verktøy for tasteverktøylinje

a. Grupper valgte taster: Gjør at du kan gruppere (eller 
klynge) ulike taster sammen slik at hvis du legger et opp-
tak på en av tastene i gruppen, blir det også plassert på 
de andre tastene. Gruppene vises med ulike fargeover-
legg på tasteverktøyet. Bruk Shift- eller Control-tasten når 
du klikker for å velge flere taster (som for normale Win-
dows-funksjoner).
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b

d
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b. Splitt gruppe: Gjør at du kan splitte opp en gruppe i de 
opprinnelige tastene. Opptaket som er koplet til alle tas-
tene i gruppen, vil nå fremdeles være på hver av tastene i 
den tidligere gruppen, men du kan redigere dem enkeltvis.

c. Lyd til høyttaler: Åpner en dialog som gjør at du kan bla 
gjennom og velge en lydfil fra datamaskinen og ta den opp 
på en tast (eller gruppe), eller å ta den opp direkte på 
tasten med datamaskinens mikrofon.

d. Lyd til hodetelefon (gjelder bare Tobii S32 Scan): Åp-
ner en dialog som gjør at du kan bla gjennom og velge 
en lydfil fra datamaskinen eller å ta opp direkte på tas-
ten med datamaskinens mikrofon for å opprette lydfil som 
kan høres gjennom hodetelefonene før opptaket sendes 
gjennom høyttalerne i S32. Standardinnstillingen er det 
samme lydopptaket som du tidligere spilte inn på tasten.

e. Velg Leketøyskontroll (gjelder bare Tobii S32 Scan): 
Åpner en dialog som gjør at du kan velge å stille inn et ut-
gangssignal (tilsvarer et klikk med en bryter) som sendes 
gjennom den ene eller den andre av lektøyskontrollpor-
tene til Tobii S32 Scan.

f. Fjern tilordnet IR-signal: Gjør at du kan fjerne et tidligere innspilt infrarødt signal (IR-signal) fra en 
tast for å frigjøre den for en lydfil (IR-signaler kan bare spilles inn på taster på selve S32-enheten se 
Tobii S32 brukerhåndbok > Bruke S32 > Spille inn > Spille inn IR).
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Aktiveringsmodus

Når du redigerer tastene i en aktivitet med tastverktøyet, er 
det fire aktiveringsmodi å velge blant for hver tast. De beste-
memr hvordan tasten eller bryteren må trykkes for å aktivere et 
opptak på S32.

• Trykk for å aktivere: Dette er standardmodus for lydopp-
tak. Det betyr at for å aktivere en tast, trenger du bare å 
trykke på tasten eller bryteren, og opptaket aktiveres.

• Hold for å aktivere: Hvis du velger dette, må du holde tasten inne på S32 eller den tilkoplede bryteren for å aktivere opptaket. 
Opptaket spilles bare av mens du holder den inne og stopper når du slipper den.

• Trykk for å starte og stoppe: Denne modusen betyr at opptaket aktiveres når du trykker på tasten eller bryteren første gang, 
mens avspillingen stopper når du trykker på den igjen (spesielt nyttig ved lange opptak, f.eks. sanger).

• Tidsstyrt aktivering: Med denne modusen kan du velge hvor lenge du vil at en avspilling av et opptak skal være aktivt etter 
at du trykker på tasten eller bryteren. De tilgjengelige intervallene er 5, 10, 20, 30 og 60 sekunder.

Tasteverktøyet som ligger over aktiviteten, svarer til de forskjellige tastene til S32 og er ikke direkte forbundet med bildene du 
velger å bruke på tastene.

Husk at opptakene som er tilordnet tastene til en aktivitet med de forskjellige tasteverktøyene, bare bestemmer hva som skal 
spilles av når du trykker på tastene til Tobii S32 etter at du har satt den samme synkroniserte og utskrevne aktiviteten inn i den. 
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Etter synkronisering lagres informasjonen i S32 og hentes frem av strekkoden på den utskrevne aktiviteten. 

De bildene du velger å bruke på en gitt aktivitet, har i seg selv ingen betydning for noen av opptakene som du tilordner tastene. For 
eksempel: Hvis du legger et bilde av et hus på en tast og ved hjelp av tasteverktøyene, spiller inn ordet “hus” på den samme 
tasten, vil den tasten alltid spille av ordet “hus”, selv om du endrer bildet til en katt. For å endre opptaket av “hus” må du velge 
Tobii S32-tasteverktøyet for å åpne tasteverktøyet og bruke verktøy for å tilordne lyd til en tast for å spille inn ordet “katt”. 
Først da, etter synkronisering og utskrift, vil S32 spille av det endrede aktivitetsopptaket.

6.4 Innstillinger

I Redigeringsmodus for Tobii S32-aktiviteter kan du endre 
og justere innstillingene for en tilkoplet Tobii S32. Velg tann-
hjulsknappen nederst i venstre hjørne i SymbolMate-vinduet 
eller velg Verktøy > Enhetsinnstillinger for Tobii S32 for å 
åpne vinduet Enhetsinnstillinger for Tobii S32.

Du får tilgang til fire faner i vinduet Enhetsinnstillinger for 
Tobii S32: Generelt, Volum, Scan og Touch.
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1 2

3 4

1. Generelt: Her kan du gi nytt navn til S32-enheten din 
(navnet som vises i SymbolMate), se serienummeret dens 
og velge mellom de to gjenopprettingsfunksjonene.

2. Volum: Her kan du justere volumet på S32-enheten din 
med hensyn til avspilling av lyd opptak og lyd til hodetele-
fon. Hvis du har en Tobii S32 Touch, er ikke volum for lyd 
til hodetelefon tilgjengelig.

3. Touch: Her kan du velge å deaktivere Trykk tid, slik at av-
spilling av et opptak kan skje umiddelbart ved velge en 
tast på S32, eller du kan velge hvor lenge du skal holde 
på en tast før en avspilling aktiveres. Her kan du også ak-
tivere eller deaktivere tastaturlåsen.

4. Scan: Her kan du velge mellom de forskjellige skannety-
pene som er tilgjengelige for Tobii S32 Scan, og du kan 
endre skannehastigheten. Hvis du har en Tobii S32 Touch, 
er ikke skannefunksjonene tilgjengelige.

Det er mer detaljert informasjon om enhetsinnstillingene 
for Tobii S32 og bruken av dem i Tobii S32 brukerhåndbok 
> Bruke S32 > Oppsettmeny.
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6.5 Utføre S32-aktiviteter uten tilkopling av en S32

Det er situasjoner der det kan hende du vil gjøre Tobii S32-
aktiviteter når du ikke har enheten med deg. Det kan være at en 
lærer ønsker å lage Tobii S32-aktiviteter på hjemmedatamaskinen 
sin, og ta dem med til skoledatamaskinen på en USB-minnepenn 
for eksempel.

SymbolMate gir deg muligheten til å lage Tobii S32-aktiviteter 
også når enheten ikke er koplet til datamaskinen din ved hjelp av 
Tobii S32-maler. Du kan lagre dem på datamaskinen din eller på 
en ekstern minneenhet for senere import til redigeringsmodus 
for Tobii S32-aktiviteter, der de kan redigeres og til slutt synkro-
niseres når du har koplet til S32-enheten din. 

Disse malbaserte S32-aktivitetene får ikke noe spesifisert aktivitetsnummer eller strekkode ved lagring, men et aktivitetsnummer 
og en strekkode spesifikk for den tilkoplede S32-enheten tilordnes automatisk når de importeres inn i redigeringsvisningen 
for Tobii S32-aktivitetene med en S32-enhet tilkoplet. Dette gjør at du kan importere malbaserte aktiviteter i en hvilken som 
helst S32-enhets redigeringsvisning i SymbolMate og synkronisere disse aktivitetene med og synkronisere disse aktivitetene 
med en hvilken som helst S32-enhet som du har valgt å kople til.

1. I vinduet for Nytt panel velg Tobii S32-maler, det finnes en mal for samtlige forskjellige layouter for fingerguide. Etter at en 
S32-mal er åpnet, merk at aktivitetsnummeret og enhetsnavnet er uspesifisert, og at strekkoden bare er en plassholder 
som ikke er tilordnet. 

2. Rediger aktiviteten som vanlig, legg også til opptak, sett sammen taster eller endre aktiveringsmodi ved å ta i bruk alle til-
gjengelige verktøy som finnes i Tobii S32 tasteverktøy, .
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3. Lagre arbeidet ditt når som helst på datamaskinen din, eller på en ekstern lagringsenhet (standardmappe er Min Symbol-
Mate paneler under Dine dokumenter). 

Hvis du vil skrive ut en malbasert aktivitet rett etter at den er opprettet fra en S32-mal, er dette fullt mulig, men du får en advar-
sel om at den ikke inneholder noe aktivitetsnummer eller strekkode, aktiviteten vil ikke virke på noen S32-enheter, den kan bare 
brukes til å vises frem, eller som papireksempel. 

Etter at du har lagret arbeidet ditt, får du mulighet til å importere malbaserte S32-aktiviteter inn i en S32-enhets Redigerings-
visning for Tobii S32-aktiviteter når den valgte S32-enheten er tilkoplet. For å gjøre dette:

1. Åpne SymbolMate og velg Tobii S32-enheter fravinduet for nytt panel.

2. Velg enhet. Enhetens redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter åpnes.

3. Velg knappen for å legge til ny aktivite, , og så importer eksisterende aktivitet. Importer din lagrede, malbaserte 
aktivitet. Når du gjør dette vil det automatisk tilordnes et aktivitetsnummer og en riktig strekkode.

4. Rediger aktiviteten hvis du ønsker, og synkroniser med din tilkoplede S32-enhet som vanlig.

7. Skrive ut panelene dine

Alle utskriftsinnstillingene justeres enten i Fil > Utskriftsoppsett (endrer standard utskriftsinnstillinger 
for et panel) eller i Fil > Skriv ut > Skalering (endrer utskriftsinnstillingene i et enkelt tilfelle).

Enhetsmalene skriver ut til en størrelse som passer til enheten du har valgt, og justeres øverst og til 
venstre på siden. Etter utskrift kan du ved behov skjære til siden.

Nye paneler som opprettes, strekkes automatisk for å passe til hele siden. 
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