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Viktigt!

Säkerhetskopiera alla filer regelbundet, bland annat dina pa-
neler. Mappen Mina SymbolMate-paneler som finns i Mina 
dokument bör kopieras till en separat dator eller minnesenhet 
så att den sparas på en säker plats.

Den här broschyren innehåller begränsad information. Mer 
information finns i Användarhandbok för Tobii SymbolMate. 
Det finns en sökbar hjälpfunktion i programvaran. Välj Hjälp 
> Användarhandbok för Tobii SymbolMate eller Hjälp för 
Tobii SymbolMate.
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Med SymbolMate kan du skapa pappersbaserade aktiviteter för utbildning och kommunikation. Dessa 
sidor kan användas kreativt i hemmet, på terapicentret eller i klassrummet, eller användas som ett grafiskt 
överlägg på en kommunikationsenhet som Tobii S32.

Välkommen till Tobii SymbolMate

1. Installera, starta och aktivera SymbolMate 

• När CD-skivan sätts in bör den starta automatiskt. Om den 
inte gör det startar du CD-skivan från Den här datorn. Följ 
instruktionerna i installationsguiden. 

• Installera både SymbolMate-programvaran och Symbol- 
Stix-biblioteket.

• När installationen är slutförd placeras genvägsikonen nedan 
på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen när du vill starta 
SymbolMate.

• Serienumret står på CD:ns förpackning eller i licensinfor-
mationen. Om du vill flytta licensen till en ny dator måste du 
först deaktivera den aktuella licensen. 

• När installationen är slutförd rekommenderar vi att du kon-
trollerar att du har den senaste versionen av programvaran. 
Välj Hjälp > Leta efter uppdateringar och gör denna kon-
troll regelbundet.
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2. Fönstret Ny panel

• Fönstret Ny panel öppnas i SymbolMate. Här kan du börja 
skapa egna sidor, visa exempelpaneler eller använda en av 
de medföljande enhets- eller aktivitetsmallarna.

• Nya sidor som du skapar eller mallar som du har redigerat 
kan skrivas ut och användas som pappersresurser eller sät-
tas in i en kommunikationsenhet.

• Välj Arkiv > Ny eller Arkiv > Öppna om du vill komma till-
baka till fönstret Ny panel.

3a. Använda en enhetsmall

• Mallar för flera vanliga kommunikationsenheter medföljer. I 
fönstret Ny panel väljer du Enhetsmallar eller Tobii S32-
mallar, letar fram enheten eller tangentkonfigurationen och 
väljer OK. 

• Tomma knappar eller tangenter tillhandahålls och de är kor-
rekt placerade för vald enhet. Du kan nu utforma egna sidor 
där de förvalda knapparna placerats, skriva ut sidor, klippa 
till dem så att de får rätt storlek (om det behövs) och infoga 
dem i enheten. 
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3b. Använda aktivitetsmallar och exempelpaneler

• Mallar för flera aktiviteter medföljer och kan redigeras, skri-
vas ut och klippas till så att de får rätt storlek om det behövs. 

• Om du vill se ett exempel på hur en aktivitetsmall kan re-
digeras väljer du Aktivitetsmallar > Hitta par > OK. Det 
här är en tom aktivitetsmall där du kan lägga in bilder med 
matchande objekt i vardera kolumn. Om du vill se en färdig 
version går du tillbaka till fönstret Ny panel och väljer Exem-
pel på paneler > Hitta par > OK. Dessa kan klippas isär 
och användas som kort eller som ett arbetsblad där man 
drar linjer mellan matchande objekt.
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4. Skapa en ny panel

Du kan enkelt redigera och spara en befintlig panel och 
använda den som en egen panel eller så kan du skapa nya 
sidor, på det sätt som beskrivs nedan. 

• I fönstret Ny panel väljer du Tom panel och sedan en lay-
out utan rutnät eller en rutnätsbaserad layout. Sidor utan 
rutnät (tomma) gör att du kan placera knappar var du vill 
på en sida. Rutnätsbaserade sidor låser knapparna i en 
rutnätslayout, men du kan enkelt byta knappars placering 
inom rutnätet.

• Om du väljer en rutnätslayout kan du ange antalet rader 
och kolumner. Klicka på en rutnätsmall och ange sedan 
antal rader och kolumner med alternativen under förhands-
granskningsfönstret. 

• Du kan lägga till/ta bort rader och kolumner och ändra 
avståndet mellan knappar när som helst i redigeringspro-
cessen, med hjälp av verktygen som visas här. 
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5. Redigeringsläget och SymbolMate-verktygen

I redigeringsläget förhandsgranskar, redigerar och utformar du 
alla paneler. 

1. På arbetsytan visas sidor som du redigerar eller utformar. 
Dra i ramarna för att ändra storlek på området.

2. I Bildsökning söker du efter bilder till knappar. Använd en 
huvudbild eller lägg till flera bilder på knappar. 

I sidlistan visas en miniatyrbild av varje sida i panelen.

3. Ytterligare funktioner, som att lägga till rader och kolum-
ner, ändra knappstorlek, teckenstorlek och skriva ut och 
spara, finns här.

4. Verktygen finns högst upp till vänster på arbetsytan. Håll 
musen över varje ikon om du vill se namnet. 

a. Pekverktyget: Med det här verktyget markerar du ob-
jekt på sidan.

b. Verktyget Infoga text: Markera din knapp och välj se-
dan detta verktyg.

c. Verktyget Redigera bild: Markera den knapp vars 
bild eller symbol du vill redigera och sedan det här 
verktyget.

3
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d. Färgväljaren: Använder färgschemat för en knapp 
på alla efterföljande knappar. Markera verktyget och 
sedan knappen du vill kopiera och fortsätt sedan att 
skapa nya knappar.

e. Infoga knapp: Lägg till en ny knapp på sidan. Välj en 
knappform högst upp på arbetsytan.

f. Infoga polygonknapp: Rita en knapp i valfri form, till 
exempel runt en bild, om du vill skapa unika knappar.

g. Text: Lägg till text var som helst på sidan eller på 
knappen.

h. Bild: Lägg till en bild var som helst på sidan eller på 
knappen.

i. Rad: Rita en rad i valfri färg och med valfri tjocklek var 
som helst på sidan.

j. Duplicera objekt: Markera det här verktyget och se-
dan en knapp som du vill kopiera och dra med musen 
över knappen för att skapa dubbletter.

k. Verktygsfältet Utseende. Med de här verktygen kan 
du ändra knappars utseende, bland annat placeringen 
av text eller bilder på knappen. 
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USB-gränssnitt för Tobii S32

6. SymbolMate och Tobii S32

Tobii S32 är en lättanvänd enhet med inspelat tal som spelar 
upp förinspelade ljudmeddelanden eller infraröda signaler och 
som du aktiverar genom att bara peka på bilder eller sym-
boler i ett rutnät eller i en scen. Den innehåller ett avancerat 
överläggssystem och kan även användas för att styra lampor, 
mindre apparater, anpassade leksaker, tv-apparater, video-
bandspelare och DVD-spelare.

SymbolMate används för att skapa och redigera kort och 
aktiviteter för Tobii S32 (Touch och Scan), den innehåller 
mallar för alla olika fingerguidelayouter (1, 2, 4, 8, 16 och 32) 
och en automatisk funktion för att skapa S32-streckkoder. Via 
SymbolMate kan du också konfigurera de olika inställningarna 
för S32 och implementera ett antal avancerade funktioner för 
inspelning och uppspelning.

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). 

Anslut enheten och välj SymbolMate-ikonen på skrivbordet för 
att öppna SymbolMate.
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6.1 Tobii S32-enheter

Om du väljer Tobii S32-enheter i fönstret Ny panel visas 
Tobii S32-enheterna som du har registrerat för din version av 
Tobii SymbolMate. Här kan du se vilken enhet som är ansluten 
till datorn och välja vilken enhet du ska redigera och synkro-
nisera.

• Dubbelklicka på önskad enhet eller klicka på OK för att visa 
och redigera korten och aktiviteterna för den specifika S32-
enheten samt för att justera enhetsinställningarna och syn-
kronisera SymbolMate med din S32. 

• Om det här är första gången du ansluter en S32 till datorn 
och SymbolMate visas en stjärna och en grön prick. En grön 
prick ovanför enheten betyder att den är ansluten, en röd 
prick att den är frånkopplad. När du öppnar enheten genom 
att dubbelklicka ombes du namnge enheten.

• Om S32-enheten är ansluten via USB-kabeln granskar 
SymbolMate automatiskt innehållet i enheten innan redige-
ringsläget för S32-aktiviteter öppnas.
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Synkroniserad Inte synkroniserad

6.2 Tobii S32-aktiviteter

I Redigeringsläge för Tobii S32-aktiviteter visas aktiviteter-
na för den valda S32-enheten på fliken Tobii S32-aktiviteter. 
Det finns ett antal knappar som gör det enklare att använda 
Tobii S32 och SymbolMate tillsammans.

a. Lägg till ny aktivitet: Välj det här alternativet om du vill 
skapa en ny S32-aktivitet eller importera en befintlig S32-
aktivitet (med enheten ansluten).

b. Ta bort aktivitet: Välj det här alternativet om du vill ta bort 
en aktivitet permanent. 

c. Synkronisera: Välj det här alternativet om du vill synkroni-
sera en vald S32-aktivitet med S32-enheten eller om du 
vill synkronisera alla tillgängliga aktiviteter. Om du har gjort 
ändringar av en aktivitet med hjälp av S32-enheten när 
enheten var frånkopplad, kan du välja att antingen synkro-
nisera ändringarna tillbaka till SymbolMate (Använd S32-
enhetsversion) eller ersätta ändringarna med den senast 
synkroniserade versionen av aktiviteten, från SymbolMate 
till S32 (Använd SymbolMate-version).

Lokal aktivitet borttagen av en annan 
SymbolMate-användare 
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Verktygsfältet för tangentverktyg

a

Tangentverktyg

6.3 Tangentverktyg

Om du väljer Tangentverktyg bland verktygen Markering och 
innehåll i Redigeringsläge för Tobii S32-aktiviteter öppnas 
verktygsfältet för tangentverktyg och tangentverktygsrutnätet 
placeras över den öppna aktiviteten.

Om du högerklickar på en tangent i rutnätet visas en nedrull-
ningsbar meny som innehåller samma verktyg och funktioner 
som finns i verktygsfältet för tangentverktyg.

Verktyg i verktygsfältet för tangentverktyg

a. Tangenter som valts för kluster: Med det här alternati-
vet kan du skapa grupper (eller kluster) med olika tangen-
ter. Det innebär att om du tilldelar en inspelning till en av 
tangenterna i klustret så placeras den även på de andra 
tangenterna. Kluster visas med olika färgöverlägg i tang-
entverktygsrutnätet. Använd tangenten Skift eller Control 
när du klickar för att välja flera tangenter (på samma sätt 
som i Windows).
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b. Dela kluster: Med det här alternativet kan du dela upp 
ett kluster i originaltangenterna. Den inspelning som har 
länkats till alla tangenterna i klustret finns kvar på varje 
tangent i det tidigare klustret, men du kan redigera dem 
individuellt.

c. Högtalarljud: Öppnar en dialogruta där du kan bläddra 
fram och välja en ljudfil från datorn och spela in den till en 
tangent (eller ett kluster) eller spela in den direkt till tang-
enten med datorns mikrofon.

d. Förhandsgranska ljud (endast Tobii S32 Scan): Öpp-
nar en dialogruta där du kan bläddra fram och välja en 
ljudfil från datorn eller spela in direkt till tangenten med 
hjälp av datorns mikrofon för att sedan förhandsgranska 
ljudet i hörlurarna innan inspelningen spelas upp i S32-
enhetens högtalare. Standardinställningen är samma ljud-
inspelning som du tidigare spelat in till tangenten.

e. Välj leksaksgränssnitt (endast Tobii S32 Scan): Öpp-
nar en dialogruta där du kan ange en utsignal (motsva-
rar ett kontaktklick) som skickas genom en av Tobii S32 
Scans gränssnittsportar för leksaker.

f. Ta bort tilldelad infraröd signal: Gör att du kan ta bort en tidigare inspelad infraröd signal från 
en tangent så att tangenten frigörs för en ljudfil (infraröda signaler kan bara spelas in till tangenter 
på S32-enheten). Mer informations finns i användarhandboken för Tobii S32 > Använda S32 > 
Spela in > Spela in IR).
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Aktiveringsläge

När du redigerar tangenter i en aktivitet med tangentverktygen 
kan du välja mellan fyra aktiveringslägen för varje tangent. 
Lägena avgör hur du ska trycka ned tangenten eller kontakten 
för att aktivera en inspelning på S32.

• Tryck för att aktivera: Det här är standardläget för ljudinspelningar. När du ska aktivera en tangent behöver du bara trycka 
på tangenten eller kontakten så aktiveras inspelningen.

• Aktivera medan du håller nere: Om du väljer det här alternativet måste du hålla nere tangenten på S32 eller den anslutna 
kontakten för att aktivera inspelningen. Inspelningen spelas bara upp när du håller tangenten nere och den slutar när du släp-
per tangenten.

• Tryck en gång för att starta, tryck en gång till för att stoppa: Inspelningen aktiveras när du trycker ned tangenten eller 
kontakten första gången och uppspelningen slutar när du trycker på tangenten/kontakten igen (särskilt användbart för långa 
inspelningar, till exempel låtar).

• Tidsstyrd aktivering: I det här läget kan du välja hur länge uppspelningen av en inspelning ska vara aktiv efter att du tryckt 
på tangenten eller kontakten. Tillgängliga intervall är 5, 10, 20, 30 eller 60 sekunder.

Tangentverktygsrutnätet som läggs över aktiviteten motsvarar de olika tangenterna på S32-enheten och är inte direkt anslutet 
till bilderna du väljer att använda på tangenterna.

Observera att inspelningarna som tilldelas till tangenterna för en aktivitet med hjälp av de olika tangentverktygen bara styr 
vad som ska spelas upp när du trycker på tangenterna på Tobii S32 efter att du har infogat den synkroniserade och utskrivna 
aktiviteten. 



16

Komma igång

När du har synkroniserat lagras informationen i S32-enheten och kan läsas in från streckkoden på den utskrivna aktiviteten. 

Bilderna som du väljer att använda på en viss aktivitet har ingen betydelse för inspelningarna som du tilldelar till tangenterna. 
Exempel: Om du lägger till en bild av ett hus på en tangent med hjälp av tangentverktygen och sedan spelar in ordet ”Hus” på 
samma tangent, så spelar tangenten alltid upp ordet ”Hus” även om du ändrar bilden till en katt. Om du vill ändra det inspelade 
ordet ”Hus” måste du välja Tangentverktyg för att öppna tangentverktygsrutnätet och använda verktyget Högtalarljud för att 
spela in ordet ”Katt”. Den ändrade inspelningen för aktiviteten spelas inte upp förrän synkroniseringen och utskriften är klar.

6.4 Inställningar

I Redigeringsläge för Tobii S32-aktiviteter kan du ändra 
och justera enhetsinställningarna för en ansluten Tobii S32. 
Välj kugghjulsknappen i det nedre vänstra hörnet av Sym-
bolMate-fönstret eller välj Verktyg > Enhetsinställningar 
för Tobii S32 för att öppna fönstret Enhetsinställningar för 
Tobii S32.

I fönstret Enhetsinställningar för Tobii S32 får du tillgång till 
fyra flikar: Allmänt, Volym, Skanna och Touch.
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1. Allmänt: Här kan du byta namn på S32-enheten (namnet 
som visas i SymbolMate), se serienumret och välja mellan 
två återställningsfunktioner.

2. Volym: Här kan du justera volymen för S32-enheten för 
uppspelning och förhandsgranskning av ljud. Om du har 
en Tobii S32 Touch är inte hörlursvolymen för förhands-
granskning av ljud tillgänglig.

3. Touch: Här kan du välja att inaktivera trycktiden så att 
uppspelning sker direkt när en S32-tangent med en in-
spelning väljs. Du kan även välja hur länge du måste hålla 
nere en tangent innan uppspelningen aktiveras. Här kan 
du även aktivera eller deaktivera knappsatslåset.

4. Skanna: Här kan du välja mellan de olika typerna av skan-
ning som är tillgängliga för Tobii S32 Scan och ändra 
skanningshastigheten. Om du har en Tobii S32 Touch är 
inte skanningsfunktionerna tillgängliga.

Mer detaljerad information om enhetsinställningarna för 
Tobii S32 och deras användning finns i användarhandboken 
för Tobii S32 > Använda S32 > Inställningsmenyn.
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6.5 Skapa S32-aktiviteter utan en ansluten S32

Ibland kanske du vill skapa Tobii S32-aktiviteter när du inte har 
enheten i närheten. En lärare kanske till exempel vill skapa Tobii 
S32-aktiviteter på hemdatorn och ta med dem till skolan påföl-
jande dag på ett USB-minne.

I SymbolMate kan du skapa Tobii S32-aktiviteter även när 
enheten inte är ansluten till datorn genom att använda Tobii S32-
mallar. Du kan spara aktiviteterna till datorn eller till en extern min-
nesenhet så att de kan importeras senare till Redigeringsläge 
för Tobii S32-aktiviteter för redigering och slutligen synkronise-
ring med den då anslutna S32-enheten.

De här mallbaserade S32-aktiviteterna har inte ett specificerat aktivitetsnummer eller en streckkod när de sparas, utan de 
tilldelas automatiskt ett aktivitetsnummer eller en streckkod som är specifik för den anslutna S32-enheten när de importeras till 
Redigeringsläge för Tobii S32-aktiviteter med en ansluten S32-enhet. Det här gör att du kan importera mallbaserade aktivi-
teter till valfri S32-enhets redigeringsläge i SymbolMate och synkronisera aktiviteterna med valfri S32-enhet som du har valt att 
ansluta.

1. Välj Tobii S32-mallar i fönstret Ny panel, det finns en mall för alla olika fingerguidelayouter. När du har öppnat en S32-mall 
ser du att aktivitetsnumret och enhetsnamnet inte är specificerade och att streckkoden är en ej tilldelad platshållare. 

2. Redigera aktiviteten som vanligt, lägg även till inspelningar, placera tangenter i kluster och ändra aktiveringsläge genom att 
använda alla tillgängliga verktyg i Tangentverktyg .
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3. Spara arbetet på valfri plats på datorn eller på en extern lagringsenhet (standardmappen är Mina SymbolMate-paneler i 
mappen Mina dokument). 

Om du vill skriva ut en mallbaserad aktivitet direkt efter att du har skapat en ny aktivitet från en S32-mall kan du det, men efter-
som det inte finns något aktivitetsnummer eller någon streckkod så kommer inte aktiviteten att fungera i S32-enheter, den kan 
bara visas eller användas som ett pappersexempel. 

När du har sparat ditt arbete kan du importera de mallbaserade S32-aktiviteterna till S32-enhetens Redigeringsläge för Tobii 
S32-aktiviteter när vald S32-enhet är ansluten. Så här gör du:

1. Öppna SymbolMate och välj Tobii S32-enheter i fönstret Ny panel .

2. Markera vald enhet. Redigeringsläge för Tobii S32-aktiviteter för enheten öppnas.

3. Välj knappen Lägg till ny aktivitet, , och sedan Importera befintlig aktivitet. Importera din sparade mallbaserade akti-
vitet. När du gör det tilldelas aktiviteten automatiskt ett aktivitetsnummer och en streckkod.

4. Redigera aktiviteten om du vill och synkronisera med den anslutna S32-enheten som vanligt.

7. Skriva ut paneler

Du kan ändra alla utskriftsinställningar antingen under Arkiv > Utskriftsalternativ (ändrar standardin-
ställningarna för utskrift av en panel) eller under Arkiv > Skriv ut > Skalning (ändrar utskriftsinställ-
ningarna för en enskild utskrift).

Enhetsmallar skrivs ut i en storlek som passar den valda enheten och justeras mot sidans över- och 
vänsterkant. Efter utskriften kan du klippa till sidan så att den passar enheten, om det behövs.

Nya sidor du skapar sträcks automatiskt ut så att de fyller hela sidan. 



© Tobii®. Illustrationer och specifikationer gäller inte nödvändigtvis alla produkter och tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Tobiis support
SVERIGE

Telefonnummer: +46 8 522 950 20

support@tobii.com

Supporttider: 8–18
Juli–augusti: 9–17
(Centraleuropeisk tid, GMT +1)

TYSKLAND

Telefonnummer: +49 69 24 75 03 4-28

support@tobii.com

Supporttider: 8–18
Juli–augusti: 9–17
(Centraleuropeisk tid, GMT +1)

USA

Avgiftsfritt: +1-800-793-9227
Telefonnummer: +1-781-461-8200

techsupport@tobiiATI.com

Supporttider: 9–21
(US Eastern Standard Time, GMT -6)

JAPAN

Telefonnummer: +81-3-5793-3316

support.jp@tobii.com

Supporttider: 9–17.30
(Japansk standardtid, GMT +9)

Europa, Mellanöstern, Afrika
Tobii Technology AB

Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

Telefonnummer: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00

www.tobii.com
sales@tobii.com

CENTRALEUROPA
Tobii Technology GmbH

Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Tyskland

Telefonnummer: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429

www.tobii.com
sales.de@tobii.com

NORGE
Tobii Norge

Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Norge

Telefonnummer: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61

www.tobii.com
sales.no@tobii.com

ASIEN
Tobii Technology, Ltd.

3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan

Telefonnummer: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317

www.tobii.com
sales.jp@tobii.com

NORDAMERIKA
Tobii ATI

333 Elm Street 
Dedham, MA 02026
USA

Avgiftsfritt: 800-793-9227
Telefonnummer: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213

www.tobiiATI.com
sales.us@tobii.com

www.tobii.com


