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Installere, kjøre og oppdatere SymbolMate

Installere fra CD

1. Sett inn CD-en for Tobii SymbolMate i CD-stasjonen.
Installasjonsprogrammet startes automatisk.

2. Følg instruksjonene på skjermen ved å klikke Neste helt til
installasjonsprogrammet har fullført installasjonen for deg.

3. Når du ser meldingen om at installasjonen av Tobii SymbolMate er vellykket,
klikk Fullfør, og deretter fjerner du CD-en for Tobii SymbolMate.

Kjøre SymbolMate

Installasjonsprogrammet plasserer dette ikonet på skrivebordet i Windows:

Programikonet SymbolMate.

Dobbeltklikk på ikonet for å starte Tobii Symbolmate.

Du kan også finne SymbolMate på startmenyen under Programmer > Tobii >
SymbolMate > Tobii SymbolMate.

Oppdatere programmet

Tobii Technology gir ut regelmessige oppdateringer av SymbolMate.

Når datamaskinen er koplet til Internett, kan du se etter den nyeste versjonen av
SymbolMate og oppdatere installasjonen.

1. I SymbolMate klikker du på Hjelp > Se etter oppdateringer.

2. Det vises en melding om at SymbolMate må lukkes for å se etter
oppdateringer.

3. Klikk OK.

4. Følg instruksjonene på skjermen.
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Aktivering

Når du kjøper SymbolMate, mottar du en aktiveringsnøkkel for programvaren.
Dersom du ikke har en nøkkel, kan du starte en 30-dagers prøveperiode.

Aktivere SymbolMate

Når du åpner SymbolMate for første gang, blir aktiveringsdialogen synlig etter
noen sekunder. Her kan du velge å aktivere programvaren med en nøkkel eller
starte en prøveperiode.

Aktiveringsdialogen for SymbolMate

Følg disse trinnene for å aktivere SymbolMate:

1. I dialogboksen Aktivere klikker du Aktiver.

2. Skriv inn serienummeret ditt i følgende dialogboks og klikk Neste. Du
finner serienummeret på DVD-omslaget til installasjons-CD-en for
SymbolMate.
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3. Følg instruksjonene på skjermen for å gjøre ferdig aktiveringen.

Starte en prøveperiode

Følg disse trinnene for å starte en prøveperiode med SymbolMate:

1. I dialogboksen Aktivere klikker du Start prøveperiode.

Statusen i dialogboksen Aktivere viser nå prøvestatusen din. 

2. Klikk påLukk for å gå ut av dialogboksen og begynne å bruke
SymbolMate.

Aktiveringsdialogen vil vises hver gang du starter SymbolMate til du aktiverer
programmet. Her kan du se hvor mange dager du har igjen av prøveperioden, og
du kan når som helst velge å aktivere programmet med et serienummer du har
kjøpt. Hvis du ønsker å fortsette å bruke prøveversjonen, klikker du på Lukk.

Merk: I prøveperioden vil alle utskrevne SymbolMate-sider inneholde et
evalueringsvannmerke i fet, rød skrift. Dette er også synlig når du velger 
Forhåndsvisning i filmenyen. Vannmerket vises ikke på utskrevne sider etter
aktivering.
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Vinduet nytt panel

Når du åpner SymbolMate, vises vinduet Nytt panel. Du kan også åpne det ved
å klikke på Fil > Ny.

Vinduet Nytt panel vises hver gang du starter SymbolMate

Maler og aktiviteter

Fra dette vinduet kan du velge og forhåndsvise sidemaler og dessuten åpne
tidligere opprettede paneler. Med SymbolMate-programvaren får du også tilgang
til ferdiglagde eksempelpaneler. Nederst i vinduet er det en lenke til
PageSetCentral (www.pagesetcentral.com), Tobiis nettsted for utveksling av
paneler. Her kan du finne, laste opp og dele paneler fra alle brukere med kontoer
på nettstedet. Du trenger en Internett-forbindelse for å se og laste ned disse
panelene.

http://www.pagesetcentral.com
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På venstre side av vinduet, under Opprette, ser du en liste over tilgjengelige
maler. Som du ser i eksempelet over, når du velger en mal under Opprett, vises
alle tilgjengelige paneler under det valget, og den valgte siden forhåndsvises på
høyre side. Klikk på en annen side for å forhåndsvise den. Under Åpne finner du
tilgjengelige eksempler og paneler du har opprettet tidligere.

Klikk OK for å åpne valgte maler eller paneler.
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Rask innføring i redigeringsvisning

SymbolMate gir deg verktøyene du trenger for å opprette eller endre paneler.

Hva finnes på arbeidsområdet?

Etter at du starter SymbolMate og velger en mal eller et panel, vises valget ditt i
arbeidsområdet. På venstre side ser du verktøykassen Rediger og sidelisten,
hovedvinduet viser den valgte siden din, og øverst på siden ser du de aktive
verktøylinjene. Hvis du ikke ser noen verktøylinjer, kan du finne disse på menyen 
Visning. 

Kategoriene Bildesøk og Sideliste

Under redigeringsverktøyene ser du to kategorier: Bildesøk og Sideliste.
Bildesøk er standardvisning. Klikk på kategorien Sideliste for å forhåndsvise alle
sidene sidene i panelet og endre den aktive siden.

Viktige verktøy

Du kan slå verktøyene av og på fra menyen Visning.
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Dette er standardverktøylinjen. Dette er de samme verktøyene du finner i
Windows, f.eks. Ny, Lagre, Utskrift, Gjør om og Angre.

Standardverk tøylinje.

Dette er verktøykassen Rediger. Den vises alltid, og står alltid på samme
sted. 

Klikk verktøyet Markør når du vil kunne velge og merke objekter på siden. Husk
også på verktøyet Knapp som hjelper deg å tegne en knapp på siden, og
verktøyet Tekst som hjelper deg til å legge tekst på knappene.

Dette er skriftverktøylinjen. Den brukes for å styre utseendet på teksten og
plasseringen av teksten i forhold til bildet(-ne) på en knapp. Merk at dersom
ikonet lengst til høyre velges, kan du fritt sette flere bilder på samme knapp.

Skriftverk tøylinje.



© 2010 Tobii TechnologyBrukerveiledning Tobii SymbolMate

Opprette paneler16

Dette er utseendeverktøylinjen, som styrer farger, strektykkelse og liknende.
Tegner du egendefinerte knapper, bør du se ekstra godt på verktøyene som kan
brukes til å velge knappeform og stigende fyll.

Utseendeverk tøylinje.

Dette er rutenettverktøylinjen. Legg merke til de to første verktøyene. Klikk det
første for å aktivere eller deaktivere et automatisk rutenett med knapper. Klikk
det andre, og dra deretter et farget område for å angi hvor mange knapper du
vil ha.

Rutenettverk tøylinje.
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Høyreklikk-menyer

Kommandoer du bruker ofte, er praktisk plassert på to høyreklikk-menyer i
SymbolMate. Kommandoene på disse menyene omtales andre steder i denne
håndboken.

Du kan høyreklikke i Sideliste for å vise denne menyen. Kommandoer som
gjelder for en bestemt side, vil gjelde for siden som for øyeblikket er valgt.

Høyrek likk  i Sideliste.

Høyreklikk på arbeidsområdet for menyen som vises nedenfor. Husk at
kommandoer du velger for knapper, vil gjelde for knappen(e) som for øyeblikket er
valgt.
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Høyrek likk  på arbeidsområdet.
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Opprette grunnleggende panel

I følgende avsnitt finner du alt du trenger å vite for å opprette multipaneler for
kommunikasjon. 

Lage sider

Slik får du en ny, tom side

Vil du lage et helt nytt panel, velger du menykommandoen Fil > Ny. Vinduet
for Nytt sidepanel vises på skjermen. Se vinduet for Nytt sidepanel .

Vil du legge til en ny, tom side i et panel du allerede arbeider på, velger du
menykommandoen Side > Ny side.

Vil du vite hvordan du endrer siderekkefølge, se Ordne sider

Gi navn til sider

Sidene får automatisk navn som side 1, side 2, osv. når de opprettes.

1. For å gi den nye siden din et navn velg Side > Egenskaper for side.

2. Fyll inn et navn under Sidenavn i kategorienGenerelt.

12

49
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Du kan også gi nytt navn til sider.

3. Klikk OK.

Sideliste

Sider vises i kategorien Sideliste til venstre for arbeidsområdet under
verktøykassen Rediger. Hvis Sideliste ikke vises, velger du menykommandoen
Vis > Sideliste.
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Sidelistevisning

Slette sider

1. I Sideliste velger du siden du vil slette.

2. Velg Side > Slett side.

Lagre arbeidet

Det er enklere å finne og arbeide med panelene hvis du lagrer alle i samme
mappe på datamaskinen. 

Vi anbefaler at du lagrer dem i mappen Mine SymbolMate-paneler under
Mine dokumenter. SymbolMate foreslår automatisk denne mappen for deg
når du oppretter nye paneler.
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Lagre et panel

Panelet må vises i SymbolMate. 

1. Velg Fil > Lagre.

2. Hvis dette er et nytt panel, vises den vanlige dialogboksen Lagre som i
Windows. 

Kontroller at du lagrer i riktig mappe.

3. Skriv inn et filnavn for panelet, og klikk OK.

Lage knapper ved hjelp av rutenett

Rutenettknapper justerer automatisk størrelsen sin til å fylle siden. Hvis du vil
opprette og plassere knapper på en ikke fullt så rask måte og med flere
valgmuligheter, se Tegne egendefinerte knapper .

Legge til knapper ved å bruke rutenett

Påse at siden som vises i arbeidsområdet, er den du vil legge til knapper i.

1. Velg Side > Bruk rutenett. 

Eller du kan klikke verktøyet Bruk rutenett på rutenettverktøylinjen:

2. SymbolMate endrer siden til en rutenettside. 

3. Vil du endre antallet knapper, klikker du verktøyet Rutenettstørrelse. Det
vises et lite, hvitt rutenett.

4. Beveg markøren nedover og rett over rutenettet. Det vises fargede
rutenettfirkanter for å angi hvor mange knapper du vil ha.

40
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Angir rutenettmålene.

5. Klikk det lille rutenettet når du er fornøyd. 

6. Velg Fil > Lagre for å lagre panelet ditt.
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Flere rutenettverktøy

Verk tøy for å legge til og fjerne kolonner og rader i rutenettet

Vil du ha flere eller færre knapper, kan du også legge til eller fjerne rader og
kolonner. Bruk de andre verktøyene på rutenettverktøylinjen, eller velg
menykommandoene under Side > Endre rutenett.

Verk tøy for å endre avstand mellom knapper

Bruk det siste verktøyet på rutenettverktøylinjen til å endre avstanden mellom
knappene.

Du kan også endre avstanden med menykommandoen Side > Egenskaper for
side. Velg kategorien Rutenettside, og juster verdien for avstand.

Fjerne alle knappene fra en rutenettside

1. Velg Side > Bruk rutenettigjen. 

2. Merket fjernes fra Side-menyen, og angir dermed at dette nå er en
frihåndsside.

Nå kan du velge og slette noen eller alle knappene. 

Ordne knapper på nytt på rutenettet

Merk at du kan bruke musepekeren til å dra rutenettknapper rundt på siden hvis
du vil flytte på dem.
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Legge til knapper ved å duplisere

Denne fremgangsmåten fungerer bra hvis du vil fylle en side med knapper som
ikke er rektangulære, eller hvis du ikke vil fylle en hel side slik rutenett gjør.

Legge til en enkeltstående knapp som skal dupliseres 

1. Klikk verktøyet Knapp i verktøykassen Rediger.

Verk tøy for å legge til knapp

2. Pek der knappens øverste venstre hjørne skal være.

3. Trykk og hold nede museknappen mens du drar markøren mot det nederste
høyre hjørnet til knappen du vil ha.

4. Slipp opp museknappen.

Duplisere en knapp

Bruk verktøyet Dupliser objekter i verktøykassen til å lage og plassere flere
kopier av en egendefinert knapp.

1. Tegn en knapp på en side.

Endre knappeform på utseendeverk tøylinjen.
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2. Velg den nye knappen.

3. Velg verktøyet Dupliser objekter i verktøykassen.

Verk tøyet Dupliser objek ter

4. Pek midt på den nye knappen, og dra og slipp museknappen. 

Kopier av den første knappen legges til på siden.

Resultatet av å bruke verk tøyet Dupliser.

Velge det du vil gjøre noe med

Hold orden på de valgte markeringene. De viser hvilket objekt den neste
kommandoen din vil gjelde for.

Velge sidelerretet

For å velge sidelerret klikk på bakgrunnen.
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Sidebakgrunn eller sidelerret er valgt.

Når sidelerret er valgt, kan du velge en farge og en blekeeffekt på
utseendeverktøylinjen.

Du kan også legge et bilde til bakgrunnen ved å velge lerretet og legge til et
bilde fra verktøyet for Bildesøk. Se også Sidebakgrunn og andre nyttige
egenskaper for side .

Se Utskriftsoppsett  for hvordan du endrer sidestørrelsen.

Velge et objekt på lerretet

Vil du velge en knapp, bruker du verktøyet Markør til å klikke på den. 

Et valgt objekt har både røde valgmerker og små, svarte valghåndtak.

38

124
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Det skal være enkelt å se hvilken av de fire knappene som er valgt.

Når et objekt er valgt, drar du i valghåndtakene for å endre størrelsen.

Velg menykommandoer fra menyfeltet, velg på utseendeverktøylinjen, eller
velg verktøy i verktøykassen Rediger for å endre valgt objekt.

Pek midt på objektet, og dra for å flytte det. 

Du kan også velge statisk tekst, bilde eller strek som ligger direkte på lerretet.

Velge flere objekter

Her er tre måter for å velge flere enn ett objekt:

Hold nede Skift-tasten mens du klikker flere objekter.

Velg Rediger > Velg alle for å velge alle objektene på siden.

Hvis objektene du vil ha, står i nærheten av hverandre, peker du utenfor et
objekt og begynner å dra. En stiplet strek (utvalgsløkke) definerer området
som velges. Dra mot diagonalt motsatt hjørne, inntil alle objektene du vil
gjøre noe med, er valgt.

Fjerne valgt del av en gruppe

Vil du fjerne valget av ett objekt mens de andre objektene fortsetter å være valgt,
holder du nede Skift-tasten mens du klikker objektet for å fjerne valget.
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Bruke standard redigeringskommandoer

Disse standard Windows-redigeringskommandoene er tilgjengelige i
SymbolMate:

Rediger > Kopier (Ctrl+C)

Plasserer en kopi av valgt(e) element(er) på utklippstavlen i Windows, klar for Lim
inn-kommandoen. Husk at dette erstatter det som tidligere lå på utklippstavlen.

Rediger > Klipp ut (Ctrl+X)

Fjerner valgt(e) element(er) fra siden, og plasserer dem på utklippstavlen i
Windows, klare for Lim inn-kommandoen. Husk at dette erstatter det som
tidligere lå på utklippstavlen.

Rediger > Lim inn (Ctrl+V)

Plasserer det som sist ble lagt på utklippstavlen i Windows, på gjeldende side.

Rediger > Angre (Ctrl+Z)

Reverserer den siste handlingen, hvis det er mulig.

Rediger > Gjør om (Ctrl+Skift+Z)

Gjentar den siste handlingen, hvis det er mulig.

Rediger > Slett

Fjerner valgt(e) element(er) fra siden uten å endre det som ligger på
utklippstavlen.

Rediger > Velg alle (CTRL + A)

Velger alle objekter på en side.
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Legge tekst til knapper

Hvis du vil legge til eller redigere tekst på en eller flere knapper, bruk verktøyet
Tekst. Det velger automatisk kun selve teksten på hver knapp. Du kan også
bruke Enter eller F2 for å redigere en knappetekst. Etter at du er ferdig med å
redigere, trykk Enter for å gå ut av tekstverktøyet. Klikk på Tab hvis du vil flytte
videre til neste knapp.

Legge til eller endre tekst med verktøyet Tekst

1. I verktøykassen klikker du verktøyet Tekst. 

Verk tøyet Tekst.

2. Klikk knappen du vil endre.

Verk tøyet Tekst starter modusen for innskriving.

Teksten på knappen du valgte, blir merket. Hvis knappen ikke har noen tekst
ennå, vises det et blinkende innsettingspunkt (en liten loddrett strek) på
knappen. 

Alle bilder på knappen blir midlertidig skjult.
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3. Skriv inn knappeteksten.

4. Trykk Enter for å gå videre til neste knapp.

5. Vil du deaktivere verktøyet Tekst, klikker du et annet verktøy, for eksempel
verktøyet Markør, eller klikker på utsiden av siden. 

6. Når du er fornøyd med alle knappene, velger du menykommandoen Fil >
Lagre for å lagre panelet.

Endre utseende på tekst

Utseendet på teksten styres fra flere steder: 

Skriftverktøylinjen styrer det du endrer oftest, med unntak av

Tekstfarge, som fastsettes av utseendeverktøylinjen. 

Velg Knapp > Egenskaper for tekst for å vise flere valgmuligheter for tekst
på knapper.

Merk: All tekst i én statisk tekst eller på én knapp vil ha samme utseende.

Verktøylinjen for skrift og utseende dekkes under Rask innføring i
redigeringsvisning .

Slik endrer du tekstfarge

1. Velg teksten, knappen eller knappene du vil gjøre noe med.

2. Klikk verktøyet Tekstfarge.

Det vises en fargepalett.

14
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Denne fargepaletten kan dras vekk fra verk tøylinjen for å være åpen og
ligge over arbeidsområdet.

3. Klikk tekstfargen du vil ha.

Se også:

Velge fargepalett

Angi justering, bryting og forskyvning av tekst fra kanten på
knappen

Det finnes noen justeringsmuligheter for tekst på knapper som du endrer sjelden.
Disse er samlet i dialogboksen Egenskaper for tekst. 

1. Velg knappene du vil angi egenskaper for. 

2. Velg Knapp > Egenskaper for tekst. 

48
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Dialogboksen Egenskaper for tekst vises:

Dialogboksen Egenskaper for tekst

3. Vil du justere knappeteksten mot venstre eller høyre i stedet for den
automatisk midtstilte justeringen, velger du Egendefinert tekstplassering,
og deretter velger du en ny justering under Horisontal. 

Hvis du har valgt Egendefinert tekstplassering, vil valgt Vertikal justering
også gjelde.

4. Vil du ha større marg mellom kanten på knappen og teksten, angir du
forskyvning. Forskyvning høyre fastsetter sidemargene på knappen.
Forskyvning ned fastsetter topp- og bunnmarger. Teksten vil holde seg på
innsiden av margene så langt det er mulig. 

5. Merk av for Bryt tekst og Klipp tekst for å sikre at teksten bare vises på
knappen. Hvis ikke, vil overskytende tekst fortsette utenfor knappen og vises
på bakgrunnen eller på knappene ved siden av.

6. Klikk OK.

Valgene gjelder alle knappene som var valgt da du ga kommandoen, og alle
nye knapper som opprettes fra nå av. 
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Legge bilder på knapper

I kategorien for bildesøk kan du legge til ett eller flere bilder på en knapp, velge
bilder fra de installerte bildebibliotekene eller fotografier som er lagret på
datamaskinen eller en flyttbar disk.

Legge til et bilde på en knapp

1. Påse at kategorien Bildesøk er valgt, og at den vises på venstre side.

2. Skriv inn søket ditt i feltet Søk etter . Etter hvert som du skriver, vises de
mest relevante treffene i resultatfeltet.

Kategorien Bildesøk

3. Søkeresultatene sorteres etter hvor relevante de er. Eksakte treff vises først,
etterfulgt av treff som begynner med eller inneholder søkeordet.

Trykk på Innstillinger... for å endre søkeinnstillingene.

Hvis du merker av Inkluder kategoritreff, viser også søkeresultatet bilder
som tilhører en kategori med navn som passer til søketeksten. Kategoritreff
vises på slutten av søkeresultatet.

Du kan også velge om du vil bruke fargebilder eller bilder i sort/hvitt. 
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4. Velg bildet du vil bruke.

5. Klikk Bruk. Bildet legges til på knappen, og den neste knappen på siden
velges.

Se Flere bilder/tekster på knapper  for informasjon om hvordan du legger
til flere bilder på knapper.

Søkeresultatene blir værende i resultatfeltet til du utfører et nytt søk.

6.  Hvis du har merket av for Bruk bildetekst, legges bildenavnet til knappen
sammen med bildet.

Kopiere bilder fra nettet

Du kan kopiere bilder rett fra Internett til knappene i SymbolMate.

1. Høyreklikk på bildet du vil kopiere, og velg Kopier bilde (forskjellig menytekst i
forskjellige nettlesere).

2. Velg knappen du vil kopiere bildet til i SymbolMate.

3. Høyreklikk på knappen, og velg Lim inn.

Husk at de fleste bildene på Internett er opphavsrettslig beskyttet og dermed
ikke kan brukes fritt.

Bruke et bilde fra en fil

1. Velg en knapp.

2. I boksen for Bildesøk klikk på knappen Bla gjennom.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises:

36
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Dialogboksen Åpne.

3. Velg en mappe med bilder, velg bildet du vil ha, og klikk deretter Åpne.

4. Bildet plasseres på knappen.

Fjerne et bilde

For å fjerne et bilde fra en knapp: 

1. Velg knappen.

2. Velg Knapp > Fjern bilde.

Flere bilder/tekster på knapper

I SymbolMate kan du sette inn flere bilder eller tekster på en knapp.

Legge til flere bilder på en knapp

Følg denne prosedyren for å legge et bilde nummer to på en knapp:

1. Velg knappen du vil legge til enda et bilde på.

2. I kategorien Bildesøk velger du bildet du vil legge til, deretter klikker du på
pilen ved siden av Bruk. Velg Legg tili nedtrekksmenyen.
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3. Bildet legges til knappen, og både det nye og det eksisterende bildet er i
bevegelig posisjon. Du kan fritt flytte og endre størrelsen på bildet.

4. Fortsett denne prosedyren for å legge flere bilder til knappen.

Legge til flere bilder på en knapp

Legge til flere tekster på en knapp

Det er også mulig å legge til flere enn en tekst på en knapp. Det kan gjøres ved å
bruke Verktøyet for statisk tekst til å dra den nye, statiske teksten til knappen. 

Se Statisk tekst eller bilde  for hvordan du skal bruke Verktøyet for statisk
tekst.

43
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Styre hvordan det ser ut

Dette avsnittet omhandler funksjonene i Tobii SymbolMate der du kan styre så å
si alle sider ved utseendet til panelene: Du kan endre dimensjonene og
bakgrunnsfargen på siden, eller du kan plassere tekst eller bilder der. Du kan
lage knapper i mange ulike former, og hver knapp kan ha forskjellig farge og med
forskjellig omriss.

Sidebakgrunn og andre nyttige egenskaper for side

Dialogboksen Egenskaper for side samler inn informasjon og valg som gjelder for
hver enkelt side.

Husk at for frihåndssider (sider uten rutenett med knapper) kan du styre
plasseringen av prikker i kategorien Frihåndssider i denne dialogboksen.

Legge farge til bakgrunnen

1. I Sideliste velger du siden du vil gjøre noe med.

2. Velg Side > Egenskaper for side.

Dialogboksen Egenskaper for side vises:
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Her kan du velge bakgrunnsfarge eller bakgrunnsbilde.

3. Velg kategorien Bakgrunn.

4. Under Farge og stil klikker du på firkanten for å åpne fargepaletten.

5. Velg en farge, og klikk OK.

Tilbake i dialogboksen Egenskaper for å forhåndsvise fargen du har valgt.

6. Merk av Flat for å få en jevn bakgrunnsfarge eller Stigende for å få en farge
med stigende bleking.

7. Når du er ferdig, klikker du OK.

Sidelerretet viser fargen du valgte.

Plassere et bilde i bakgrunnen

1. I Sideliste velger du siden du vil gjøre noe med.

2. Velg Side > Egenskaper for side.

3. Dialogboksen Egenskaper for side vises

4. Velg kategorien Bakgrunn.

5. Vil du velge en bildefil på datamaskinen, klikker du Bla gjennom.
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6. Finn bildefilen ved hjelp av den vanlige dialogboksen Åpne i Windows, og
klikk Åpne.

7. Tilbake i dialogboksen Egenskaper for side forhåndsvises bildet du har valgt:

8. Forsøk å merke av og å fjerne merket for Strekk bilde for å se hvilket
resultat som fungerer best.

9. Når du er ferdig, klikker du OK.

10. Valgt bilde plasseres på sidelerretet. 

Fjerne et bakgrunnsbilde

1. Velg siden, og gå til dialogboksen Egenskaper for side og deretter
kategorien Bakgrunn, som beskrevet ovenfor.

2. Klikk Fjern.

Tegne egendefinerte knapper

Hvis du vil styre knappens form og plassering, skal du ikke bruke rutenett på
siden. La den være en frihåndsside, og tegn dine egne knapper som du kan
skyve rundt på skjermen akkurat dit du vil!

Tegne en knapp 

1. Klikk verktøyet Knapp i verktøykassen Rediger.

Verk tøyet Knapp.

2. Pek der knappens øverste venstre hjørne skal være.

3. Trykk og hold nede museknappen mens du drar markøren mot det nederste
høyre hjørnet til knappen du vil ha.
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4. Slipp opp museknappen.

Den nye knappen vises. Den er valgt og klar for neste kommando. 

Endre knapper med utseendeverktøylinjen

Du kan endre knapper med utseendeverktøylinjen.

1. Velg knappen(e) du vil gjøre noe med.

2. Velg verktøyet du trenger.

3. Klikk den lille, svarte, nedovervendte pilen ved siden av verktøyet. Det åpnes
en palett med alternativer:

4. Klikk verdien du vil ha.

Valgt(e) knapp(er) endres slik at de likner alternativet du velger.

Kopiere knappens utseende

Når du har laget en knapp du er fornøyd med, kan du duplisere denne så mange
ganger du ønsker.

Slik får du knapper til å se like ut

1. Velg modellknappen. Det er bare den knappen som skal være valgt.

Velg modellknappen.

2. Velg Rediger > Kopier.
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3. Velg målknappen(e). Vil du vite hvordan du velger flere, kan du se Velge det
du vil gjøre noe med .

Velg målknappene.

4. Velg Rediger > Lim inn spesiell > Utseende.

Tre like knapper.

5. Målknappene får samme form, kant og fyll som modellen du kopierte.

26
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Statisk tekst eller bilde

Knapper kan vise tekst og bilder, men det er meningen at knapper skal trykkes. 

Hvis du bare vil plassere en tittel på siden eller et bilde for å dekorere eller
illustrere siden, bruker duStatisk tekst eller Statisk bilde.

Opprette statisk tekst

1. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Statisk tekst.

Verk tøyet Statisk  tekst.

Markøren endres til et trådkors og rektangel.

2. Akkurat som når du skal tegne en knapp, begynner du i det ene hjørnet av
det planlagte tekstområdet. Trykk og hold nede museknappen.

3. Dra mot diagonalt motsatt hjørne av tekstområdet, og slipp museknappen.

Et nytt statisk objekt opprettes, og tekstverktøyet velges automatisk.

4. Skriv inn teksten.

5. Klikk på Enter eller verktøyet Markør når du er ferdig med å skrive inn eller
endre teksten. 

Statisk tekst opprettes automatisk uten kanter og med gjennomsiktig fyll,
slik at sidebakgrunnen synes gjennom.
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Statisk  tekst ser slik  ut. Ingen kanter, og med gjennomsik tig fyll.

Du kan endre utseendet på tekst ved hjelp av skriftverktøylinjen og de
andre verktøyene du bruker for tekst på knapper. Se Endre utseende på
tekst .

Plassere et statisk bilde på siden

1. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Statisk bilde.

Verk tøyet Statisk  bilde.

Markøren endres til et trådkors og rektangel.

2. Akkurat som når du skal tegne en knapp, begynner du i det ene hjørnet av
det planlagte bildeområdet. Trykk og hold nede museknappen.

3. Dra mot diagonalt motsatt hjørne av bildeområdet, og slipp museknappen.

4. Det nye bildeområdet velges automatisk.

5. Søk etter et bilde i kategorien Bildesøk .

6. Vil du velge et bilde fra datamaskinen, klikker du Bla gjennom.

7. Finn bildet, og klikk Åpne.

31
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8. Det statiske bildeområdet opprettes automatisk uten kant og med
gjennomsiktig fyll. Som standard vil bildet du har satt inn, beholde
dimensjonene sine. Dersom du vil skalere bildet til bildeområdet, velger du 
Strekk bilde på menyen Knapp.

Et statisk  bilde kan se slik  ut.

Skap orden med Oppsett

Du kan bruke Oppsett-menyen til å standardisere knappestørrelse, plassering og
avstand. Du kan låse knappenes plassering, stable knapper og andre elementer
og bestemme hvordan knappene skal samhandle med prikkene på
justeringsrutenettet.

Justere knapper eller tilpasse størrelsen på knapper

1. I verktøykassen Rediger velger du verktøyet Markør.

2. Du må velge minst to knapper som skal justeres eller få endret størrelse.

Vil du velge flere knapper, klikker du den første knappen, og deretter holder
du nede Skift mens du klikker de andre knappene. Du kan eventuelt holde
nede museknappen mens du drar for å tegne en utvalgsløkke rundt alle
knappene, som vist nedenfor:
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Bruk oppsettverk tøyene til å justere disse knappene.

3. Velg kommandoer fra Oppsett -menyen til å justere og endre størrelsen på
knappene.

Den sist markerte knappen har sterkere rød kantfarge. Dette indikerer at de
andre knappene justeres for å likne på denne. Det er kanskje ikke den
samme knappen som du tenkte på som "modell". Hvis du vil bruke en annen
knapp som modell, velg ønsket knapp ved å holde nede Ctrl-tasten og klikke
på den. Etter justering eller endring av størrelse er det fremdeles et sett
valghåndtak som gjelder for alle knappene.

4. Justere plasseringen av hele den valgte gruppen: Plasser verktøyet Markør
midt på en knapp, og hold nede museknappen mens du drar mot venstre
eller høyre. Dermed flyttes alle de valgte knappene som gruppe.

5. Justere knappestørrelsen for hele den valgte gruppen: Plasser verktøyet
Markør på ett av valghåndtakene, og hold nede museknappen mens du drar.
Dermed får alle knappene samme størrelse.

Lik avstand mellom knappene

1. Flytt den første og den siste knappen omtrent dit du vil ha dem.

2. Velg hele gruppen for å fordele den likt. (Se ovenfor hvis du vil ha tips om
hvordan du velger.)

3. Velg menykommandoer for å justere eller endre størrelse på knappene, hvis
du ønsker det.
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4. Velg Oppsett > Fordel likt > Horisontalt for å lage en rett rad med
knapper.

Velg Oppsett > Fordel likt > Ned for å lage en rett kolonne med knapper.

Stable med Bring frem

Du kan bruke kommandoene Oppsett > Bring frem eller Oppsett > Send bak
for å plassere elementer i ønsket rekkefølge når du må stable dem.

Lås posisjon

Når alt er plassert nøyaktig der du ønsker, kan det være lurt å velge
kommandoen Oppsett > Lås posisjon for å hindre at noe flyttes ved et uhell.

Låste elementer har et lite låsikon i redigeringsvisning:

Knapper med låst posisjon.

Vil du fjerne låsen, velger du objektet/objektene og deretter menykommandoen 
Oppsett > Lås posisjon på nytt. 

Oppsett > Juster til > Tilpass rutenett

Hvis knappene ikke står helt rett, kan det hjelpe å velge en gruppe og deretter
kommandoen Oppsett > Juster til > Tilpass rutenett. Knappene flyttes slik at
de står rett i forhold til justeringsrutenettet. 

Justeringsrutenettet representeres ved prikkene du ser over siden. Vil du angi
avstanden mellom disse prikkene, velger du menykommandoen Side >
Egenskaper for side, og velger kategorien Frihåndsside.
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Jobbe med fargepaletter

Vil du at knappene skal gi et tiltalende og profesjonelt inntrykk, kan det være lurt
å planlegge og begrense fargevalgene på knapper, tekst og sidebakgrunn på et
panel eller en gruppe paneler.

Grunnleggende og egendefinerte fargepaletter i SymbolMate

Når du klikker pilen ved siden av et fargeverktøy, for eksempel Fyllfarge, vises en
grunnleggende fargepalett med 40 farger i Communicator.

Hvis du oppretter og velger en egendefinert palett, vises de egendefinerte
fargene øverst, slik som dette:

Egendefinert palett.

Har du flere egendefinerte paletter, velger du hvilken du skal bruke, med
menykommandoen Verktøy > Fargepaletter. Eller du kan bare klikke
Endre/rediger nederst på den vanlige paletten.

Opprette en ny, tom palett

1. Velg Verktøy > Fargepaletter.

Dialogboksen Fargepaletter vises:
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Opprett og fyll en ny palett her.

2. Klikk Ny.

3. I den neste dialogboksen skriver du inn et navn på paletten, og klikker OK. 

Den nye paletten står oppført under Tilgjengelige paletter, og inneholder
ingen farger.

4. Du kan også legge til standard eller egendefinerte farger til fargepaletten.

5. Merk at den valgte paletten på listen overTilgjengelige paletter brukes
neste gang du åpner Fargepaletten.

Ordne sider

Når du arbeider på et panel med mange sider, kan dette avsnittet være nyttig.

Du kan bruke kommandoen Sidegrupper til å endre rekkefølgen på sider og til å
gruppere sider for å gjøre det enklere for å navigere i Sidelisten.

Slik grupperer du sider eller endrer rekkefølge

Enhver gruppe må bestå av minst én side, så du bør vente med å lage grupper til
du har opprettet de fleste sidene.
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1. Bruk verktøyet Markør til å peke et sted i Sideliste, og høyreklikk.

Objektmenyen for Sideliste vises:

2. Klikk Sidegrupper.

Dialogboksen Sidegrupper vises.

Bruk denne dialogboksen for grupper og siderekkefølge.

3. På høyre side velger du én eller flere sider som skal tilhøre den nye
gruppen. 

Hvis du allerede har sidegrupper, må du kanskje først velge en gruppe på
venstre side for å finne sidene du vil ha.
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Husk at når du har valgt en enkeltstående side fra listen til høyre, kan du
bruke piltastene til å flytte siden rundt og endre siderekkefølge i Sidelisten.
Vil du bare endre rekkefølgen, klikker du OK nå for å lukke dialogboksen
Sidegrupper.

4. Hvis du vil fortsette og lage en ny gruppe, klikker du Flytt til.

5. I rullegardinlisten velger du Ny gruppe.

6. Skriv inn et beskrivende navn for den nye gruppen. 

7. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Sidegrupper.

8. Vil du lage enda en gruppe, gå tilbake til trinn 4.

9. Når du er fornøyd, klikker du OK i dialogboksen Sidegrupper.

Sideliste vises med de nye gruppetitlene.
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Bruke arbeidet på nytt

Dette avsnittet gir en oversikt over hvordan du på ulike måter kan bruke knapper
og paneler på nytt i Tobii SymbolMate. 

På en side kan du duplisere knapper .

På et panel kan du duplisere en side. Velg menykommandoen Side >
Dupliser side. Dermed kopieres siden med alt innhold til en ny side på det
samme panelet.

Ved hjelp av vanlige Windows-kommandoer kan du kopiere en eller flere
knapper og deretter lime dem inn et annet sted på siden, på en annen side
på det samme panelet eller på et helt annet panel. Se Kopiere knapper .

Når du limer inn en knapp, kan du lime inn en hel knapp på en tom del av
siden. Men du kan også lime inn bare handlingene  eller bare utseendet

 til den opprinnelige knappen på en annen knapp.

Du kan åpne et panel og lagre det med et nytt filnavn  og deretter foreta
endringer og legge til nye sider.

Kopiere knapper

Kopier og Lim inn følger Windows-standarden

Kopier og Lim inn i Tobii SymbolMate gjøres med standardkommandoene i
Windows: Kopier plasserer valgt knapp eller valgte knapper på en tenkt
utklippstavle, og Lim inn plasserer innholdet på skrivebordet tilbake på valgt
side. 

Utklippstavlen kan bare inneholde den siste Kopier-kommandoen. Hvis du velger
og kopierer knapp A, og deretter velger og kopierer knapp B, vil knapp B erstatte
knapp A på utklippstavlen. Når du velger Lim inn-kommandoen, er det knapp B
som limes inn.

25
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Når skal du kopiere?

Det er lurt å kopiere knapper når du har en gruppe knapper du vil bruke andre
steder. Vil du lage mange kopier av én knapp på samme side, kan du se 
Duplisere knapper .

Når du kopierer en knapp, kopieres alltid følgende: 

Knappens utseende: knappeform, fyllfarge, kantbredde og farge; skrift,
skriftfarge og skriftstørrelse. 

Knappens innhold: bilder og tekst

Når du limer inn en knapp med den vanlige Lim inn-kommandoen, limes også
alle attributtene ovenfor inn. Vil du vise andre alternativer, kan du se Lim inn
spesiell .

Slik kopierer du knapper

1. Velg knappen(e) du vil kopiere.

2. Velg Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikke på verktøyet Kopier på
standardverktøylinjen. 

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

4. Velg Rediger > Lim inn. Du kan eventuelt klikke verktøyet Lim inn på
standardverktøylinjen. Innholdet som ble kopiert sist, limes inn på det nye
stedet.

Plassere innlimte objekter

Legg merke til at når du limer inn knappene, så får de valgmerker. Hvis du vil
endre plasseringen til den innlimte knappen eller gruppen, peker du mot midten
av en knapp. Trykk og hold nede museknappen mens du drar til ønsket
plassering.

25
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Kopiere bare utseende eller bilder

Kopiere utseende med Lim inn spesiell

1. Velg knappen du vil bruke som modell.

2. Velg Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikke på verktøyet Kopier på
standardverktøylinjen.

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

4. Velg én eller flere knapper du vil bruke som mål. Disse knappene endres slik
at de likner modellen.

5. Velg Rediger > Lim inn spesiell > Utseende. Valgte knapper endres slik
at de likner modellen.

Kopiere bilder med Lim inn spesiell

1. Velg knappen du vil bruke som modell.

2. Velg Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikke på verktøyet Kopier på
standardverktøylinjen.

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

4. Velg én eller flere knapper du vil bruke som mål. Disse knappene får de
samme bildene som modellen.

5. Velg Rediger > Lim inn spesiell > Bilde. Valgte knapper endres slik at de
likner modellen. 
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Importere Boardmaker- / SD Pro-fil

Hvis du allerede har et bibliotek med paneler som er laget med Boardmaker/SD
Pro, kan du importere dem og lagre dem som Tobii SymbolMate-paneler.

1. Velg Fil > Importer Boardmaker-/SD Pro-filer. Du vil nå se
importeringsveiviseren.

2. Klikk Neste. Skjermbildet med juridisk informasjon vises. 

3. Les informasjonen, merk av for at du godtar, og klikk Neste. 

Skjerm for k ildefiler

4. På venstre side velger du mappen der du har Boardmaker-filene.

5. På høyre side klikker du filene du vil importere. 

6. Når du har valgt filene du vil ha i denne mappen, klikker du Neste.

7. På neste skjermbilde skriver du inn et nytt mappenavn og klikker Neste.



© 2010 Tobii TechnologyBrukerveiledning Tobii SymbolMate

Opprette paneler56

8. Velg eventuelt filen du vil kjøre, og klikk Fullfør.

Filene dine vil konverteres til SymbolMate-paneler, men det kan oppstå små
forskjeller i layout.



Bildeverktøy

Kapittel

III
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Verktøy for bilderedigering

Hvis du vil, kan du redigere bilder eller tegne dine egne med verktøyet for
bilderedigering.

Redigere et bilde

1. Velg en knapp med et bilde.

2. Klikk på verktøyet for bilderedigering i redigeringsverktøykassen.

Verk tøyet for bilderedigering

3. Dialogboksen til verktøyet for bilderedigering vises.

4. Velg verktøyene øverst og til venstre i dialogboksen for å redigere bildet. 

5. På høyre side av dialogboksen kan du justere zoomnivået og panorere inn
bildet.

5. Klikk OK når du er ferdig, eller klikk Avbryt for å gå ut av verktøyet uten å
legge til endringene du har gjort.
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Tegne et bilde

Hvis du har valgt en knapp uten bilde og klikker på verktøyet for bilderedigering,
kan du tegne dine egne bilder.

1. Velg en tom knapp.

2. Klikk på verktøyet Rediger bilde i redigeringsverktøykassen.

3. Dialogboksen til verktøyet for bilderedigering åpnes, og i stedet for å
forhåndsvise et eksisterende bilde kan du lage et nytt.

4. Klikk på OK-knappen i midten av dialogboksen. En tom knapp forhåndsvises,
og det er her du kan tegne ditt eget bilde med de tilgjengelige verktøyene.

5. Klikk OK når du er ferdig, eller klikk Avbryt for å gå ut av verktøyet uten å
opprette bildet.



© 2010 Tobii TechnologyBrukerveiledning Tobii SymbolMate

Bildeverktøy60

Vise bibliotekinnhold

Når du bruker bilder, kan det være vanskelig å vite hva du skal søke etter hvis du
ikke vet hva biblioteket inneholder.

Slik viser du innholdet i SymbolStix-biblioteket:

1. Velg menykommandoen Verktøy > Bildebiblioteker.

Dialogboksen Bildebiblioteker vises:

2. Velg SymbolStix fra listen.

3. Klikk Vis innhold.

Dialogboksen Innhold i bildebibliotek vises:
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I dialogboksen Innhold i bildebibliotek  kan du undersøke hva som finnes i
biblioteket, og hva det kalles.

4. Åpne rullegardinlisten øverst for å vise alle kategoriene og underkategoriene.

5. Velg én underkategori for å vise bildene i denne underkategorien.

Du kan også søke i biblioteket ved hjelp av søkefeltet nederst i dialogboksen.

6. Når du er ferdig, klikker du OK.
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Bildebiblioteker

Du kan legge til bilder med filformatet BMP, WMF, GIF eller JPG på en side eller
knapp. Du kan bruke Bla gjennom i dialogboksene til å legge til et bilde.

Det er imidlertid enklere å legge til et bilde fra et bildebibliotek. Du trenger ikke å
finne mappen først, og du kan bruke et ord eller deler av det til å søke etter bildet
du vil ha.

SymbolMate inneholder to bildebiblioteker, SymbolStix, og et symbolbibliotek for
SymbolMate.

Vil du se hva som finnes i disse bibliotekene, kan du se Vise bibliotekinnhold
.

Vil du vite hvordan du legger til ditt eget bibliotek og gjør slik at du kan søke i
det, kan du se Legge til bildebibliotek .

Legge til bildebibliotek

Hvis du har en mappe på datamaskinen med bilder du vil bruke, kan du angi at
Tobii SymbolMate skal bruke den mappen som bildebibliotek. 

Selv om du angir at mappen skal være bildebibliotek, endres ikke innholdet i
mappen.

Det er bare bilder med følgende filformater som kan vises i Tobii SymbolMate:
BMP, WMF, GIF, JPG.

1. Velg Verktøy > Bildebiblioteker.

2. I dialogboksen Bildebiblioteker klikker du Ny.

Dialogboksen Bildebibliotek vises:

60
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Gi navn til det nye bildebiblioteket.

3. Skriv inn et navn på biblioteket, og klikk Bla gjennom.

4. Velg mappen du vil skal være bildebibliotek. 

5. I dialogboksen Åpne klikker du OK.

SymbolMate spør om du vil søke etter bilder:

6. Klikk Ja.

Etter en liten stund vises dialogboksen Innhold i bildebibliotek med bildene
som SymbolMate fant.

7. Klikk OK.

Du kommer tilbake til dialogboksen Bildebiblioteker, der det nye biblioteket
vises på listen.
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Tilgjengelige bildebiblioteker

8. Klikk OK.

Så lenge det er merket av for bildebiblioteket i dialogboksen Bildebiblioteker,
søkes det i biblioteket på samme måte som i de opprinnelige bibliotekene i
SymbolMate.

Gjøre det enklere å finne egne bilder

Når SymbolMate søker etter bilder i et bibliotek du har lagt til, vil filnavnet på
hvert bilde gi nøkkelordene. Hvis filnavnene likner på w344235.wmf, vil du ikke
kunne finne bildene.

Gjør følgende hvis du må forbedre navnene på bildene:

1. Velg Verktøy > Bildebiblioteker.

2. I dialogboksen Bildebibliotek velger du navnet på ditt eget bibliotek.

3. Klikk Utforsk

4. Windows Utforsker åpnes for bildebiblioteket.

5. Velg Visning > Miniatyrbilder.

6. Pek på filnavnet, høyreklikk, og velg Gi nytt navn på menyen.

7. Erstatt det gamle navnet med flere enkeltstående nøkkelord. 

Hvis filtypen (f.eks. JPG) vises, må du ikke endre den delen av navnet.
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8. Klikk Lukk øverst til høyre i Utforsker-vinduet når du er ferdig.

9. Påse at biblioteket ditt er valgt, og klikk på Søk for å oppdatere det med de
nye navnene på bildefilene dine.

10. Klikk OK for å lukke dialogboksen Bildebiblioteker.
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Komme i gang med S32 og SymbolMate

Tobii S32 er en brukervennlig innspilt taleenhet som spiller av forhåndsinnspilte
lydmeldinger eller IR-signaler, som aktiveres ved ganske enkelt 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. 

Tobii S32 finnes i to forskjellige modeller: Tobii S32 Touch og Tobii S32 Scan. 

Tobii S32 Touch er ment spesielt for individer som har førlighet i hendene,
altså de som ikke har vanskeligheter med å berøre bilder og symboler. 
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Tobii S32 Scan er en “bryter/skanne”-modell. Den er laget for personer som
har vanskelig for å bruke hendene til å berøre bilder og symboler, men som i
stedet bruker brytere for å gjøre valg i rutenettene eller scenene. Det er
mange forskjellige brytere tilgjengelige, laget av mange forskjellige
produsenter, fra små trykk-og-slippbrytere via “kompisknapper” til brytere
som virker ved at du blåser på dem eller puster inn (såkalte “sip/puff”-
brytere). Skanning er en prosess der brukeren bruker en separat bryter til å
veksle, et klikk av gangen, mellom bildene og symbolene i rutenettene eller
scenene. Alle funksjonene i S32 Touch finnes også i S32 Scan.  

SymbolMate brukes for å opprette kort og aktiviteter for Tobii S32 (Touch og
Scan), det følger med maler for alle de forskjellige fingerguidelayoutene (1, 2, 4,
8, 16 og 32) i tillegg til en automatisk funksjon for generering av 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. 
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Tobii S32 - viktigste grensesnittfunksjoner og porter

Tobii S32 Touch
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1 Kort satt inn (under
fingerguiden)

2 Fingerguide

3 IR Funksjon/USB Data LED

4 IR ut

5 USB-grensensitt

6 IR inn

7 Opptak/feil-LED

8 Aktiv LED

9 Mikrofon

10 Høyttaler

11 Modusknapp

12 Opptaksknapp

13 En enkelttast
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Tobii S32 Scan
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1 Kort satt inn (under
fingerguiden)

2 Fingerguide

3 Bryterporter

4 IR Funksjon/USB Data LED

5 IR ut

6 USB-grensensitt

7 IR inn

8 Opptak/feil-LED

9 Aktiv LED

10 Mikrofon

11 Porter for leketøyskontroll

12 Høyttaler

13 Modusknapp

14 Port for hodetelefoner

15 Opptaksknapp

16 En enkelttast
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Kople Tobii S32 til datamaskinen din

For å kople Tobii S32 (Scan eller Touch) til en datamaskin bruk
tilkoplingskabelen som følger med i Tobii S32-esken (Mini USB Type B til USB
Type A). 

Sett mini-USB-enden inn i S32s USB-grensesnitt og enden med USB
standardstørrelse inn i datamaskinens USB-grensesnitt.

S32 USB-grensesnittport

Grensesnittet mellom Tobii S32 og en hvilken som helst datamaskin styres av
Tobii SymbolMate. 

Merk: Kople alle brytere, hodetelefoner og leketøyskontrollkabler fra S32-
enheten før den koples til en datamaskin via USB-grensesnittet. Når den er
koplet til via USB, svarer ikke S32-enheten på kommandoer som gis fra selve
enheten. Enhetsstyring skjer via Tobii SymbolMate.
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Velge din S32

Med en gang du har koplet S32-enheten til datamaskinen din, må du starte

SymbolMate ved å trykke på ikonet på skrivebordet ditt (se Kjøre
SymbolMate  for mer informasjon). 

Når du åpner SymbolMate, vises vinduet Nytt panel (se Vinduet for nytt panel
). 

På høyre side av dialogboksen, under Åpne, velg Tobii S32-enheter.

Tobii S32-enheter

8

12
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Hvis dette er første gang du har koplet en Tobii S32 til datamaskinen din og
SymbolMate-programmet, vil det bare være et bilde av en Tobii S32 i
midtkolonnen med en stjerne som skinner på enheten, i tillegg til et grønt punkt.
Dersom du allerede har koplet mange forskjellige enheter til den samme
datamaskinen og åpnet dem med Tobii SymbolMate, er dette stedet der du
velger hvilken S32 du ønsker å jobbe med.

Merk: Unntatt under den første tilkoplingen vil et grønt punktikon, som sees
øverst til høyre i S32-bildet i midtkolonnen av dialogboksen, indikere hvilken Tobii
S32 som er tilkoplet. Et rødt punktikon betyr at den aktuelle Tobii S32 ikke er
tilkoplet for øyeblikket.

 

  Tilkoplet   Frakoplet  Ny (tilkoplet)

I den høyre kolonnen av dialogboksen Nytt panel kan du se mer informasjon om
S32-enheten du klikker på. Du får se navn og serienummer på enheten din, og
det vises om S32-enheten er koplet til datamaskinen din. I boksen i den høyre
kolonnen kan du også forhåndsvise en liste over redigerbare aktiviteter som er
lagret på den aktuelle enheten. 
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Nederst i høyre kolonne i dialogboksen er det en knapp for å fjerne enheten fra
SymbolMate-programmet ditt. Dette er nyttig hvis du er lærer, og en av elevene
dine flytter til en annen klasse og tar med seg sin S32-enhet. Dersom du er en
lærer som tar over en klasse fra en annen lærer og ønsker å begynne på nytt
med S32-enhetene som er tilgjengelige for klassen, er det beste alternativet
sannsynligvis å bruke funksjonen Gjenopprett enhet for alle enhetene (se
knappen Gjenopprett enhet i Innstillinger ). Et annet alternativ kan være å gi
enhetene nytt navn (for å holde alt innholdet på plass) i dialogboksen 
Enhetsinnstillinger for Tobii S32  i redigeringsvisningen til en valgt enhet.

Når du velger Fjern enhet, vises en popupdialog. Den spør om du ønsker å
lage en sikkerhetskopi av aktivitetene som er lagret på enheten din i
SymbolMate. Dette anbefales sterkt ettersom det kan være ønskelig å kople
denne enheten til ved en senere anledning. Hvis du kopler til enheten igjen,
vil aktivitetene vises som skjulte aktiviteter (se Vis skjulte aktiviteter ), og
det vil ikke være mulig å få tilgang til dem. For å gjenopprette lagrede
aktiviteter importeres de fra stedet du har lagret dem tilRedigeringsvisning
for Tobii S32-aktiviteter til S32-enheten. Dette gjøres en om gangen som
vanlig (se knappen Legg til ny aktivitet i Tobii S32-aktiviteter ), og de får
tildelt nye aktivitetsnumre og strekkoder, slik at de kan brukes på nytt.

Dersom dette er første gang enheten er tilkoplet, merkes navnet som Uten navn
, og status blir Ny enhet. Dobbeltklikk på bildet av den nye enheten din, eller
klikk på OK og et dialogvindu vil vises som lar deg gi enheten nytt navn. Det
foreslåtte navnet blir Min Tobii S32.

89

89

103

94
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Velg et navn til S32-enheten.

Når enheten har fått et navn, dobbeltklikker du på bildet av den eller en annen
S32-enhet i midtkolonnen for Tobii S32-enheter, eller du klikker en gang for å
markere valget ditt og trykker så på OK for å åpne innholdet på enheten med
Tobii SymbolMate. Nå kan du vise og redigere aktivitetene og kortene på den
aktuelle S32-enheten. Dessuten kan du justere enhetsinnstillingene og
synkronisere Tobii SymbolMate med din valgte Tobii S32-enhet. 
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Synkronisering og automatisk innholdssøk

Søking i innholdet på Tobii S32 er en automatisk funksjon i Tobii SymbolMate.
SymbolMate-programvaren setter opp kontakt mellom den valgte, tilkoplede S32-
enheten og skanner enheten for informasjon som kan relateres til S32-
innstillinger og innhold av S32-aktiviteter, når du velger og åpner en individuell
Tobii S32-enhet. Søk vil også gjennomføres dersom du har en frakoplet S32-
enhet åpen i SymbolMate og kopler til enheten med USB-kabelen. 

Merk: Søkeprosessen som gjøres automatisk, er ikke det samme som
synkronisering. Etter at SymbolMate skanner og søker etter innhold på den
valgte enheten, synkroniseres ikke S32-aktivitetene mellom S32-enheten og
SymbolMate. Aktivitetssynkronisering kan gjøres via manuell aktivering av
synkroniseringsfunksjonen. Automatisk synkronisering gjøres for en enkelt S32-
aktivitet når den spesifikke lagrede aktiviteten importeres fra datamaskinen, eller
når du sletter en aktivitet.

Både individuelle S32-aktiviteter eller alle aktiviteter på en spesifikk S32-enhet
kan synkroniseres mellom SymbolMate og din valgte S32-enhet når du måtte
ønske det så lenge du er i Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter.  

Bruk knappen Synkronisering, , som befinner seg under kategorienTobii
S32-aktiviteter for å synkronisere (se Synkronisering ). 80
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Automatisk innholdssøk

Når du velger og åpner den S32-enheten du vil jobbe med (se Velg din S32 ),
vil Tobii SymbolMate automatisk bla gjennom innholdet på S32-enheten din. Søk
vil også gjennomføres dersom du har en frakoplet S32-enhet åpen i SymbolMate,
og du kopler til enheten med USB-kabelen. 

Et vindu vil automatisk poppe opp og vise status for søket. Ikke kople fra enheten
under søket. Dersom dette gjøres, vil søket avbrytes. 

Søkestatus

Etter at søket er ferdig, åpnes Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter
automatisk (se Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter ). Aktiviteten som
sist ble lagret, eller den forrige du jobbet med, åpnes nå i arbeidsområdet.    

Synkronisering

I Redigerinsvisning for Tobii S32-aktiviteter kan du synkronisere aktivitetene
i Tobii SymbolMate med den tilkoplede Tobii S32-enheten. Dette er viktig hvis du
vil bruke innspillingene du har opprettet i SymbolMate på S32-enheten etter at du
har koplet fra enheten. 

75

88
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Merk: Du kan bare synkronisere når en Tobii S32-enhet er tilkoplet.  

Synkronisere nedlastinger til den tilkoplede Tobii S32-enheten med den nye
informasjonen som er koplet til en S32-aktivitet i SymbolMate ved hjelp av Tobii
S32-tasteverktøyet (lydopptak, tastegrupperinger osv.). Dette gjør at du kan
skrive ut en aktivitetsside som et S32-kort, sette det inn i Tobii S32-enheten din
og aktivere tastene for å spille av den innspilte informasjonen du opprettet
tidligere i Tobii SymbolMate.

Aktivitetssynkronisering
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Bruk knappen Synkronisering  som befinner seg i Redigeringsvisning
for Tobii S32-aktiviteter, under kategorien Tobii S32-aktiviteter for å
synkronisere aktiviteter.

Hvis alle aktivitetene allerede er synkronisert med den tilkoplede Tobii S32-
enheten, vises alle statusikoner til venstre for aktivitetsnavnene som grønne

kryss, og statusteksten nederst i kategorienTobii S32-aktiviteter vises som
"Tilkoplet (synkronisert)".

 

Aktivitetsstatus

Hvis aktivitetene dine er helt synkronisert, blir knappen Synkronisering inaktiv, og
det vil ikke være mulig å klikke på den.

Dersom aktivitetene ikke er synkronisert, viser en eller flere av statusikonene til

venstre en varselstrekant, , og statusteksten nederst i kategorien for Tobii
S32-aktiviteter viser "Tilkoplet (ikke synkronisert)".

Merk: Hvis du ikke synkroniserer aktivitetene mellom SymbolMate og den
tilkoplede S32-enheten, og du skriver ut en aktivitet som skal brukes på S32-
enheten, vil ikke S32-enheten ha noe av den lagrede informasjonen som er
opprettet ved hjelp av SymbolMate, i minnet. Hvis du ikke har synkronisert, vil du
ikke få spilt av innspillingene som du har laget i SymbolMate, på S32-enheten
din. 
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Synkronisere akivitieter fra SymbolMate til Tobii
S32-enheten

Hvis du har gjort endringer på en eller flere aktiviteter, importert en ny aktivitet til
eller opprettet en ny aktivitet i den tilkoplede S32-enhetens Redigeringsvisning
for Tobii S32-aktiviteter, vil det foretas en synkronisering fra SymbolMate til
den tilkoplede Tobii S32-enheten. 

For å synkronisere på denne måten:

 

1. Under kategorien Tobii S32-aktiviteter i Redigeringsvisning for Tobii
S32-aktiviteter velg den usynkroniserte aktiviteten du ønsker å
synkronisere. Det vil vises en varseltrekant til venstre for navnet. Dersom du
har mer enn en usynkronisert aktivitet, og du ønsker å synkronisere alle
sammen, kan du gå direkte til trinn 2 uten å velge en enkeltaktivitet.

2. Klikk på knappen Synkroniser lengst til høyre, øverst i kategorien, .
En nedtrekksliste vises.

Nedtrekksliste for synkronisering

3. I nedtrekkslisten velger du "Synkroniser valgte" hvis du bare vil synkronisere
den ene aktiviteten.

ELLER
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3. I nedtrekkslisten velger du "Synkroniser alle..." hvis du vil synkronisere alle
usynkroniserte aktiviteter.

4. Tidsstolpen for synkronisering vil vises. Derfor må du vente og ikke kople fra
enheten din.

Merk: Dette kan ta noen minutter avhengig av antallet, størrelsen og
kompleksiteten til aktivitetene som skal synkroniseres.

Aktiviteten er nå synkronisert mellom SymbolMate og Tobii S32-enheten, og

varseltrekanten til venstre for aktivitetsnavnet  skal nå være et grønt kryss,

.

Merk: Hvis du valgte "Velg alle..." fra nedtrekkslisten og forsøkte å synkronisere
alle usynkroniserte aktiviteter, og ikke alle varseltrekantene ble til grønne kryss
etter synkronisering, er dette fordi en eller flere av de usynkroniserte aktivitetene
inneholder informasjon som har blitt redigert på selve S32-enheten da den var
frakoplet. Hvis dette er tilfellet, må du velge disse aktivitetene en om gangen og
velge "Synkroniser valgte". Et pop-upvindu vil vises der du får valget mellom enten
å synkronisere den aktiviteten fra S32-enheten til SymbolMate eller fra
SymbolMate til S32-enheten (se Synkronisere aktiviteter fra Tobii S32 til
SymbolMate ).85
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Synkronisere akivitieter fra Tobii S32-enheten til
SymbolMate

Hvis du har gjort endringer i en aktivitet ved hjelp av S32-enheten når den var
frakoplet (endret en innspilling for eksempel), kan du velge å enten synkronisere
disse endringene tilbake i SymbolMate (lagre dem i SymbolMate, synkronisere 
fra S32-enheten til SymbolMate) eller å erstatte disse endringene med den sist
lagrede og synkroniserte versjonen av aktiviteten, fra SymbolMate til S32-
enheten.

Muligheten til å velge synkronisering fra en Tobii S32-enhet til SymbolMate er
bare tilgjengelig dersom en endring av en aktivitet er utført på den frakoplede
S32-enheten. For å synkronisere på denne måten:

1. Under kategorien for Tobii S32-aktiviteter i Redigeringsvisning for Tobii S32-
aktiviteter velger du den usynkroniserte aktiviteten som er blitt endret på den
frakoplede S32-enheten som du ønsker å synkronisere. Den vil ha den
samme varseltrekanten til venstre for navnet som alle andre usynkroniserte
aktiviteter. 

2. Klikk på synkroniseringsknappen lengst til høyre, øverst i kategorien, 
. En nedtrekksliste vises.

Nedtrekksliste for synkronisering

3. Velg "Synkroniser valgte" fra nedtrekkslisten. Hvis denne aktiviteten har hatt
endringer utført utenfor SymbolMate, vises pop-up dialogen. 
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4. Velg "Bruk S32-enhetsversjon". Dette betyr at du velger å laste opp den
nye informasjonen fra S32-enheten som du har opprettet på aktivitetskortene
på S32-enheten til den samme aktiviteten i SymbolMate.

ELLER

4. Velg "Bruk SymbolMate-versjon". Dette betyr at du velger å laste ned den
siste lagrede og synkroniserte versjonen av aktiviteten fra SymbolMate til
S32-enheten, slik at du overskriver endringene du gjorde på enheten når den
ikke var tilkoplet. 

5. Tidsstolpen for synkronisering vil vises. Derfor må du vente og ikke kople fra
enheten din.

Merk: Dette kan ta noen minutter avhengig av størrelsen og kompleksiteten til
aktiviteten som skal synkroniseres.
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Aktiviteten er nå synkronisert mellom SymbolMate og Tobii S32-enheten, og

varseltrekanten til venstre for aktivitetsnavnet  skal nå være et grønt kryss,

.
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Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter

Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter er SymbolMate-vinduet som
åpnes når du velger en Tobii S32-enhet fra Tobii S32-enheter i vinduet Nytt
panel (se Velge din S32 ).

Det inkluderer alle de vanlige verktøyene for Valg og innhold og Sett inn i
tillegg til de vanlige verktøylinjene, kategorien forBildesøk, et arbeidsområde
konfigurert for S32 og enkelte S32-spesifikke funksjoner, f.eks. kategorien for
Tobii S32-aktiviteter , ikonet for Innstillinger  og Tobii S32 tasteverktøy

.

Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter

75

94 89

107
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Innstillinger

I redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter kan du endre og justere
innstillingene for en tilkoplet Tobii S32. Velg tannhjulsknappen i nederste venstre
hjørne av SymbolMate-vinduet eller velg Verktøy > Tobii S32-
enhetsinnstillinger for å åpnevinduet for  Tobii S32-enhetsinnstillingene.

Knappen Innstillinger

Det er fire kategorier du får tilgang til i vinduet for Tobii S32-enhetsinnstillinger:
Generelt, Volum, Scan og Touch.

1. Generelt: Her kan du gi S32-enheten din et nytt navn (navnet som vises i
SymbolMate), se serienummeret samt velge mellom de to
gjenopprettingsfunksjonene.
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Knappen Gjenopprett enhet tilbakestiller og gjenoppretter den tilkoplede
Tobii S32-enheten til fabrikkinnstillingene. Alt som er lagret på den
aktuelle S32-enheten, slettes (både i SymbolMate og S32) og SD-kortet
formatteres på nytt. Etter at du har valgt Gjenopprett enhet, er de eneste
aktivitetene du finner på enheten gjenopprettede eksempelaktiviteter. 
Eksempelaktivitetene tilsvarer eksempelkortene som leveres med Tobii
S32-pakken. 

Knappen Gjenopprett aktiviteter erstatter bare eksempelaktivitetene du
har mottatt og spilt inn på S32-enheten din. Knappen Gjenopprett
aktiviteter kan være nyttig dersom du har gjort endringer i innspillingene
på eksempelkortene ved hjelp av S32-enheten og vil tilbakestille dem til de
originale innspillingene. Ved å velge knappen Gjenopprett aktiviteter vil
du ikke påvirke noen av dine personlige Tobii S32-aktiviteter.

Tobii S32-enhetsinnstillinger - Generelt
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2. Volum: Her kan du justere volumet på S32-enheten din for lydavspilling eller
lyd til hodetelefon. Dersom du har en Tobii S32 Touch, vil ikke volumet for lyd
til hodetelefoner lyd være tilgjengelig. Når du kopler S32-enheten fra
datamaskinen din og SymbolMate, synkroniseres voluminnstillingene på
enheten med dem du har stilt inn her.

Tobii S32-enhetsinnstillinger - Volum

3. Touch: Her kan du velge å deaktivere tastaktivering. Dette gjør at avspilling
skjer umiddelbart når du velger en tast på S32-enheten med innspilling, eller
du kan velge hvor lenge du vil holde en tast inne før avspilling aktiveres. Her
kan du også aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.
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Tobii S32-enhetsinnstillinger - Touch

4. Scan: Her kan du velge mellom de forskjellige typer av skanning tilgjengelige
for Tobii S32 Scan, og endre skannehastigheten. Dersom du har en Tobii
S32 Touch, er ikke skannefunksjonene tilgjengelige.
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Tobii S32-enhetsinnstillinger - Scan

Merk: For mer informasjon om enhetsinnstillingene for Tobii S32 og bruken av
disse se Tobii S32 brukerhåndbok > Bruke S32 > Oppsettmeny.
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Tobii S32-aktivitieter

I Redigeringsmodus for Tobii S32-aktiviteter er aktivitetene for den valgte
S32-enheten oppført under kategorien for Tobii S32-aktiviteter. 

Hver aktivitet representerer et kort som skal settes inn i Tobii S32-enheten din
med et aktivitetsnummer, en strekkode og bilder og/eller lyd (inkludert grupper og
aktiveringsmodi) du har tilordnet de enkelte aktivitetstastene. 

Det er mange egne knapper som skal gjøre det lettere å bruke Tobii S32 og
SymbolMate sammen.
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Kategorien Tobii S32-aktiviteter

A. Legg til ny aktivitet-knappen: Velg å opprette en ny S32-aktivitet eller å
importere en eksisterende S32-aktivitet (med enheten tilkoplet).

Når du velger denne knappen, velg Opprett ny aktivitet eller Importer
eksisterende aktivitet fra nedtrekkslisten.
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Hvis du velger Opprett ny aktivitet, åpnes følgende dialogboks, som gjør
at du kan velge ønsket layout for fingerguide, samt gi aktiviteten din et nytt
navn:

 

Aktiviteten opprettes i den tilkoplede enhetens Redigeringsvisning for
Tobii S32-aktiviteter og tilordnes en aktiv strekkode og et aktivitetsnummer
for den aktuelle enheten. 

Dersom dui velger Importer eksisterende aktivitet, åpnes følgende
dialogboks:
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Velg aktiviteten du vil importere, og velg OK. Aktiviteten opprettes i den
tilkoplede enhetens Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter og
tilordnes en aktiv strekkode og et aktivitetsnummer for den aktuelle enheten.
Du kan bare importere en aktivitet om gangen.

B. Fjern aktivitet-knappen: Velg denne for å slette en aktivitet permanent. 

C. Synkroniser-knappen (se Synkronisering ): 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 versjon fra Tobii S32) eller å erstatte disse endringene
med den siste synkroniserte versjonen av aktiviteten fra SymbolMate til S32
(Bruk versjon fra SymbolMate).

D. Innstillinger, tannhjulsknappen: Åpner dialogboksen Tobii S32-
enhetsinnstillinger der du kan justere enhetsinnstillingene for den
tilkoplede Tobii S32-enheten (se Innstillinger ).

80

89
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Ikoner for aktivitetsstatus

Til venstre for aktivitetslisten under kategorien for Tobii S32-aktiviteter finnes det
forskjellige ikoner som viser status for hver enkelt aktivitet.

Aktiviteten er lagret og synkronisert mellom Tobii SymbolMate og den tilkoplede
Tobii S32-enheten. 

Aktiviteten er ikke synkronisert mellom Tobii SymbolMate og den tilkoplede Tobii
S32-enheten (se Synkronisering  for informasjon om hvordan du
synkroniserer).

Dette er en aktivitet som er slettet fra den tilkoplede Tobii S32-enheten av en
annen SymbolMate-bruker på en annen datamaskin. Du har fortsatt aktiviteten
lagret i din versjon av SymbolMate på din datamaskin. Hvis du vil beholde denne
aktiviteten i din versjon av SymbolMate og laste den tilbake til den tilkoplede
S32-enheten -- og hvis mulig gi den det samme aktivitetsnummeret eller et nytt
aktivitetsnummer hvis det gamle er i bruk -- gjør følgende: 

1. Velg den slettede aktiviteten.

2. Velg knappen Ssynkronisering (se Synkronisering ).

3. Velg Synkroniser valgte. Dersom det samme aktivitetsnummeret er
tilgjengelig, vises følgende pop-upvindu (dersom et nytt aktivitetsnummer må
tilordnes, vil et liknende pop-upvindu med samme funksjon vises) :

80

80
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4. Velg Ja, og den slettede aktiviteten lastes opp til S32-enheten og
synkroniseres med SymbolMate.

Hvis du vil godta slettingen som utføres av en annen SymbolMate-bruker på din

enhet, velg den slettede aktiviteten etterfulgt av knappen Fjern aktivitet  for
å slette aktiviteten permanent.   

Hvis du vil lagre denne aktiviteten for senere kanskje å importere den et annet
sted på datamaskinen eller en annen lagringsenhet, men ikke erstatte den på
den tilkoplede S32-enheten eller lagre den på den enhetens Redigeringsvisning
for Tobii S32-aktiviteter, velg den slettede aktiviteten etterfulgt av Fil > Lagre
som, og velg plassering. Standardplassering vil være i Mine SymbolMate-
paneler i Dokument-mappen. Følg deretter den permanente sletteprosedyren
over for å frigjøre aktivitetsnummeret til den slettede aktiviteten. 

Aktivitetsnavn

Aktivitetsnavnet er tittelnavnet på hver enkelt aktivitet som finnes under ordet 
Navn i kategorien Tobii S32-aktiviteter til høyre for ikonene for aktivitetsstatus.

Ved å velge et aktivitetsnavn med markøren åpnes aktiviteten.
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Hvis du høyreklikker over et aktivitetsnavn, åpnes følgende dialogboks, der du
kan gi aktiviteten et nytt navn eller åpne dialogboksen Egenskaper for side for
den spesifikke aktiviteten:

Menyen Høyrek likke på ak tivitetsnavn

Egenskaper for side

I dialogen Egenskaper for side kan du gi aktiviteten din et nytt navn, endre
bakgrunnsfarge for aktiviteten din og importere fotografier som kan brukes som
bakgrunn (se  Sidebakgrunn og andre nyttige egenskaper ). Det en rekke
funksjoner i dialogboksen Egenskaper for side som er deaktivert når den åpnes
fra Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter, ettersom de ikke kan brukes
sammen med Tobii S32-aktiviteter. 

Det er likevel en ekstra kategori i Egenskaper for side når den åpnes fra
Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter, nemlig kategorienTobii S32-
aktiviteter.

38
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Dialogboksen Egenskaper for side med kategorien Tobii S32-aktiviteter

Kategorien Tobii S32-aktiviteter lar deg endre aktivitetsnummeret (og dermed
strekkoden) til en aktivitet til et hvilket som helst ledig aktivitetsnummer. Et ledig
aktivitetsnummer er et som ikke brukes av en annen Tobii S32-aktivitet
(inkludert Skjulte aktiviteter  og Eksempelaktiviteter ). 

Her kan du også slå på og justere kølengden for Funksjonskø for en
enkeltaktivitet. Funksjonskø tillater avspillinger sekvensielt med mer enn en tast
på rad.  

For eksempel:

103 103
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Slå på Funksjonskø, og sett Kølengde til 2. Deretter synkroniserer du og
skriver ut aktivitetskortet og setter det inn i S32-enheten. Etter at kortet er
satt inn (aktivitet), forsøk å trykke på to knapper på rad, rygg mot rygg.
Lydmeldingene for hver tast settes i kø og spilles av etter hverandre på S32-
enheten uten at du må trykke inn den andre tasten igjen etter at den første
avspillingen er ferdig.

Funksjonskø kan stilles inn til å spille av 2 til 6 taster på rad (se Tobii S32
brukerhåndbok > Eksempelkort > Aktivitetsnummer 256 for en beskrivelse
av og eksempel på funksjonskø).

For å åpne dialogboksen Egenskaper for side i Redigeringsvisning for Tobii
S32-aktiviteter, velg Side > Egenskaper for side eller høyreklikk over
aktivitetsnavnet, og velg Egenskaper.  
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Vise skjulte aktiviteter

Nederst i kategorien Tobii S32-aktiviteter er det en avkrysningsboks som heter
Vis skjulte aktiviteter. Ved å krysse av i denne boksen vises alle aktivitetene
som finnes på den tilkopledeTobii S32-enheten i aktivitetslisten i din versjon av
SymbolMate. 

Disse ekstraaktivitetene som er synlige med en avkrysningsboks som det ikke
er krysset av i, kalles Eksempelaktiviteter og Skjulte aktiviteter.

Eksempelaktiviteter

Dersom du har en ny Tobii S32-enhet som ikke har blitt koplet til noen versjon av
SymbolMate, får du bare se de forskjellige eksempelaktivitetene som er lagt inn
på S32-enheten din av Tobii Technology. Disse aktivitetene har et "hengelås"-

ikon , til venstre for navnet. Eksempelaktivitetene er ikke redigerbare i
SymbolMate og kan ikke slettes. De tilsvarer de 12 eksempelkortene du fikk i
Tobii S32-pakken din.
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Selv om eksempelaktivitetene ikke er redigerbare i Tobii SymbolMate, er
innholdet i dem låst opp på Tobii S32. Du kan spille over de forhåndslagrede
eksempelopptakene hvis du ønsker det. 

For å gjenopprette eksempelaktivitetene til de opprinnelige fabrikkinnstillingene
gjøres følgende:

1. Velg tannhjulet, ikonet for innstillinger, , eller velg Verktøy > Tobii
S32-enhetsinnstillinger for å åpne dialogboksen Tobii S32-
enhetsinnstillinger.

2. Velg knappen Gjenopprett aktiviteter under kategorien Generelt.

3. Les advarselen og velg Ja-knappen for å fortstte.
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Se Innstillinger  og Tobii S32 brukerhåndbok > Eksempelkort for å få mer
informasjon.

Skjulte aktiviteter

Dersom du velger en aktivitet som har ikonet for skjulte aktiviteter  til venstre
for navnet sitt, får du opp en melding i arbeidsområdet som forklarer skjulte
aktiviteter. Der står det:

    

Du har ikke tilgang til å vise eller redigere aktiviteter som er opprettet på
andre datamaskiner. Hvis du sletter en skjult aktivitet fra enheten, kan kan
den legges til på nytt dersom filen er lagret på den opprinnelige
datamaskinen.

89
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Skjulte ak tiviteter

Hvis Tobii S32-enheten din er en enhet som har vært koplet til forskjellige
datamaskiner, og dermed forskjellige versjoner av Tobii SymbolMate, er det
mulighet for at aktivitetene er opprettet på en annen datamaskin som er
synkronisert med S32-enheten din. Disse aktivitetene vises i din versjon av
SymbolMate som Skjulte aktiviteter under kategorien Tobii S32-aktiviteter
hvis du krysser av i avkrysningsboksen Vis skjulte aktiviteter.

Disse aktivitetene viser et lite S32-enhetsikon, , til venstre for navnet. Som
dialogboksen Skjulte aktiviteter forklarer, har du ikke tilgang til å se eller redigere
aktiviteter som er opprettet på andre datamaskiner, ettersom disse aktivitetene
ikke kan redigeres lokalt. "Lokalt" betyr her, på denne datamaskinen, på denne
iterasjonen av SymbolMate. 

Skjulte aktiviteter er selvfølgelig redigerbare på datamaskinen og versjonen av
SymbolMate der de ble opprettet. Du kan slette disse aktivitetene hvis du ønsker
det. Dette frigjør aktivitetsnummeret som den aktuelle aktiviteten har brukt, slik
at du kan bruke det senere til dine egne aktiviteter. 

For å slette:

1. Velg aktiviteten du ønsker å slette.

2. Velg knappen Fjern aktivitet, .

3. les advarselsteksten og velg Ja.
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S32 tasteverktøy

S32-tasteverktøyet er hovedverktøyet i Redigeringsvisning for Tobii S32-
aktiviteter. Med det kan du for hver tast på hver aktivitet emulere de forskjellige
tilgjengelige funksjonene på en Tobii S32-enhet i tillegg til ekstra funksjoner som
bare er tilgjengelige via SymbolMate. 

Når du velger S32-tasteverktøyet, kan du ta opp lyd som kan spilles av via
høyttalerne, stille inn eller ta opp lyd til hodetelefon (kun Tobii S32 Scan),
tilordne en utkommando via leketøyskontrollene (kun Tobii S32 Scan), slette IR-
signaler fra taster (infrarødt), gruppere forskjellige taster slik at de spiller samme
signal, bryte opp gruppene og tilordne fire forskjellige aktiveringsmodi som
bestemmer hvordan avspilling skal aktiveres på S32-enheten. 

Hvis du velger S32-tasteverktøyet blant verktøyene Valg og innhold i
Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter, åpner du Tobii S32
tasteverktøylinje og plasserer et S32-tasteverktøy over den åpne aktiviteten.

S32-tasteverk tøy og S32-tasteverk tøylinje
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 : Det er enkle ikoner som vises i øverste høyre hjørne for hver tast i
tasteverktøyet, som viser om det er et opptak av et eller annet slag på den
spesifikke tasten. Ikonene er silhuetter av de fire hovedikonene på S32-
tasteverktøylinjen: Lyd til høyttaler, Lyd til hodetelefon, Leketøyskontroll og IR.    

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

Nedtrekksmeny for Høyrek likk  på S32-tasteverk tøy  



© 2010 Tobii Technology

Tobii S32 og SymbolMate 109
109

S32 verktøy på tasteverktøylinje
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a. Grupper valgte taster: Gjør at du kan gruppere (eller klynge) ulike taster
sammen slik at hvis du legger et opptak på en av tastene i gruppen, blir det
også plassert på de andre tastene. Gruppene vises med ulike fargeoverlegg
på rutenettet for tasteverktøy. Bruk Shift- eller Control-tasten når du klikker
for å velge flere taster (som for normale Windows-funksjoner).

b. Splitt gruppe: Gjør at du kan splitte opp en gruppe i de opprinnelige
tastene. Opptaket som er koplet til alle tastene 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): Åpner en dialog som gjør
at du kan bla gjennom og velge en lydfil fra datamaskinen eller ta opp direkte
på tasten med datamaskinens mikrofon for å opprette lydfil som kan høres
gjennom hodetelefonene før opptaket sendes gjennom høyttalerne i S32.
Standardinnstilling er samme lydinnspilling som du tidligere har tatt opp til
tasten (fra Lyd til høyttalere eller fra S32-enheten din).

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

f. Fjern tilordnet IR-signal: Lar deg fjerne et tidligere innspilt infrarødt (IR)
signal fra en tast for å frigjøre det til fordel for en lydfil. 

Merk: IR-signaler kan bare spilles inn til taster på selve S32-enheten
(se Tobii S32 brukerhåndbok > Bruke S32 > Spille inn > Spille inn
IR). Dersom et IR-signal oppdages på en tast i SymbolMate, vises den

med et lite IR-ikon, , på tasteverktøyet over den enkelte tasten. Tasten
med IR har bare en mulig aktiveringsmodus, aktivering mens den holdes,
og kan ikke endres på. 
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Aktiveringsmodus

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

Trykk for å aktivere: Dette er standardmodus for lydopptak. 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.
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Viktig:

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. 

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
verktøyer Lyd til høyttaler for å spille inn det nye opptaket “katt”. Først da,
etter synkronisering og utskrift, vil S32-enheten din spille av det endrede
aktivitetsopptaket.
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Bildesøk

Funksjonen Bildesøk brukes for å finne bilder som kan settes på tastene til S32-
aktivitetene dine. Den befinner seg i kategorien Bildesøk i 
Redigeringsvisningen for Tobii S32-aktiviteter.

Funksjonen Bildesøk
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Funksjonen Bildesøk fungerer på samme måte som den gjør i resten av Tobii
SymbolMate, dvs. at den søker i en database med bilder og symbolbiblioteker
som følger med Tobii SymbolMate (se Bildebiblioteker ). Du kan også opprette
dine egne bildebiblioteker som skal søkes gjennom med Bildesøk (se Legge til
et bildebibliotek ). 

For informasjon om hvordan du legger til et bilde på en tast for en av S32-
aktivitetene dine, se Legge bilder på knapper . 

For informasjon om hvordan du legger til mer enn ett bilde på en tast for en av
S32-aktivitetene dine, se Flere bilder/tekster på knapper .

For å tegne ditt eget bilde på en tom aktivitetsknapp eller for å redigere et bilde
som du har valgt og lagt til en tast, bruk verktøyet for Bilderedigering (se Verktøy
for bilderedigering ).

62

62

34

36

58



© 2010 Tobii Technology

Tobii S32 og SymbolMate 115
115

Utføre en S32-aktivitet uten en S32-enhet tilkoplet

Det er situasjoner der det kan hende du vil lage Tobii S32-aktiviteter når du ikke
har enheten med deg. Det kan være at en lærer ønsker å opprette 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
redigeringsvisningen for Tobii S32-aktiviteter, og til slutt synkronisering når du har
koplet til S32-enheten din. 

Tobii S32-maler
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Tom, uspesifisert Tobii S32-malak tivitet

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 S32-enhets
redigeringsvisning i SymbolMate og synkronisere disse aktivitetene med en
hvilken som helst S32-enhet du velger å kople til.

1. I vinduet 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 heller
ikke er tilordnet. 
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2. Rediger aktiviteten som vanlig, legg også til opptak, grupper taster eller
endre aktiveringsmodi ved å ta i bruk alle tilgjengelige verktøy som finnes i
Tobii S32 tasteverktøy.

3. Lagre arbeidet ditt når som helst på datamaskinen din eller på en ekstern
lagringsenhet (standardmappe er Mine SymbolMate-paneler under Dine
dokumenter). 

Merk: 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 advarsel om at den ikke
inneholder noe aktivitetsnummer eller strekkode. Aktiviteten vil ikke virke på noen
S32-enheter og kan bare brukes til å vises frem eller som papireksempel. 

Når du har lagret arbeidet ditt, kan du importere den malbaserte S32-aktiviteten
inn i en S32-enhets Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter, når den
valgte S32-enheten er tilkoplet. For å gjøre dette:

1. Åpne SymbolMate, og velg Tobii S32-enheter fra vinduet Nytt panel.

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

3. Velg knappen for å legge til ny aktivitet, , deretter 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.
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Konvertere standardsider til S32-aktivitetsmaler

I Tobii SymbolMate har du mulighet for å konvertere standard SymbolMate-sider
til Tobii S32-aktiviteter.

Dette betyr at du legger et uspesifisert aktivitetsnummer og en strekkode til et
standardpanel (se Lage en aktivitet uten en S32-enhet tilkoplet  for
informasjon om uspesifiserte aktiviteter) og endre sidestørrelsen slik at det kan
beskjæres for å passe til en Tobii S32-enhet etter utskrift. 

For å gjøre dette:

1. Når du er i vanlig redigeringsmodus for SymbolMate-siden du vil konvertere,
velg Side-fanen.

Konvertere en standardside til en S32-aktivitet

115
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2. I rullegardinlisten velger du Konverter til Tobii S32-aktivitet.

3. Velg den S32-enhetens layout for fingerguide som du ønsker skal legges til
på siden, og velg OK.
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Din standard SymbolMate-side er nå konvertert til en Tobii S32-malbasert
aktivitet.  

S32-malbasert ak tivitet konvertert fra en standard side

Etter at du har konvertert siden din til en S32-malbasert aktivitet, kan du bruke
alle funksjonene som er tilgjengelige i SymbolMate for S32-malaktiviteter. Det

viktigste er at du nå kan bruke S32-tasteverktøyet, , med alle dets
funksjoner, inkludert opptak av lyd som kan spilles av via høyttalerne, stille inn
eller ta opp lyd til hodetelefon (kun Tobii S32 Scan), tilordne en utkommando via
leketøyskontrollene (kun Tobii S32 Scan), slette IR-signaler fra taster (infrarødt),
gruppere forskjellige taster slik at de spiller av samme signal, bryte opp disse
gruppene, og tilordne fire forskjellige aktiveringsmodi som bestemmer hvordan
avspilling skal aktiveres på S32-enheten (se S32 tasteverktøy ).    107
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Merk: Husk at når du har konvertert standardsiden din, kan det hende at
knappene du har opprettet, har endret seg for å passe til den nye sidestørrelsen,
og i stor grad, layouten for fingerguiden du har valgt å konvertere siden til.

Når du har lagret arbeidet ditt, kan du importere den malbaserte S32-aktiviteten
inn i en S32-enhets Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter, når den
valgte S32-enheten er tilkoplet. Der vil den få tilordnet en aktiv strekkode og et
aktivitetsnummer.

For å gjøre dette:

1. Åpne SymbolMate, og velg Tobii S32-enheter fra vinduet Nytt panel.

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

3. Velg knappen for å legge til ny aktivitet,  , deretter 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.





Skrive ut

Kapittel

V
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Utskriftsoppsett

SymbolMate-sider er ment for utskrift. I dialogboksen for Utskriftsoppsett kan du
justere utskriftsinnstillingene for en side.

Skrive ut sidene dine

Dialogboksen for Utskriftsoppsett befinner seg under Fil > Utskriftsoppsett. I
denne dialogboksen kan du justere margene og sideorienteringen i tillegg til
papirstørrelse og skalering. Skalering kan bare brukes dersom du vil skrive ut en
annen sidestørrelse enn den som er definert i dialogboksenUtskriftsoppsett.

Dialogboksen for Utskriftsoppsett

Du kan også endre skaleringen i dialogboksen Utskrift under Fil > Skriv ut, men
dette gjelder bare for gjeldende utskrift.

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