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1 Vad är nytt i Mind Express 4.3.2?

Se Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23 eller Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23 för att
uppdatera Mind Express

Se Kontrollera version och serienummer för Mind Express på sidan 18 för att ta reda på vilken Mind Express-version du använder.

1  Översikt över de nya funktionerna i Mind Express 4.3.2

• Stil: det nya stilalternativet Etikett krympa vid behov reducerar automatiskt etiketten om texten inte fullständigt passar i cellen. Se Redigera en stil på
sidan 49.

• Sida: När du lägger till en ny sida kan du ange namnet och du kan ange var du vill att sidan ska infogas. Se Lägga till en ny sida på sidan 35.
• Sida: Du kan kopiera en sida från ett dokument till ett annat och bevara alla stilarna. Du kan ange namnet för den nya sidan och du kan ange var du vill

att sidan ska infogas. Se Klippa och klistra en sida på sidan 36.
• Sida: Du kan duplicera en sida och bevara alla stilarna. Du kan ange namnet för den nya sidan och du kan ange var du vill att sidan ska infogas. Se

Duplicera en sida på sidan 36.
• Dokument: Du kan göra en kopia av det aktuella dokumentet och bibehålla alla länkar intakta. Den här funktionen är mycket användbar för att skapa en

kopia av ett dokument utan att ändra originalfilerna. Se Skapa en kopia av ett dokument på sidan 30.
• Dokument: Du kan visa alla aktuella dokumentlänkar eller alla länkade dokument i en dialog. Se Visa alla dokumentlänkar på sidan 32.
• Dokument: Du kan nu omedelbart välja dokumentet i åtgärden öppna dokument, i stället för att först välja mappen och därefter dokumentet. Se Öppna

ett dokument i ett annat dokument på sidan 60.
• Auditiv scanning: Du kan aktivera eller inaktivera auditiv scanning genom en åtgärd. Se Lägga till en åtgärd för användare på sidan 82.
• Bild: Vid inklistring av en bild kan du nu ange ett namn på bilden. Namnet används som etikett och för röståtgärder. Se Klistra in en bild från internet i

en cell på sidan 56 och Klistra in en bild från en sida till en cell på sidan 56.
• Snabbtangent: Du kan använda snabbtangenterna för att byta till joystick-läge (Ctrl + F5), scanningsläge (Ctrl + F6) eller ögonstyrningsläge (Ctrl +

F7). Se Styrningsalternativ på sidan 22.
• Snabbtangent: Du kan använda en snabbtangent för stilinställningar (F9). Se Redigera en stil på sidan 49.
• Snabbtangent: Du kan använda en snabbtangent för att öppna mediebiblioteket (Ctrl + Skift + M). Se Visa innehållet i mediebiblioteket på sidan 26.
• Skript: Du kan använda knappen i skriptåtgärden för att visa korrekt funktion i skriptet. En sökfunktion har lagts till för att söka i skriptet. Se Lägga till

ett åtgärdsskript på sidan 121.
• Batteri: Förutom procenttalet visas batterinivån nu även visuellt med en bild. Se Visa batterinivån på sidan 66.
• Kamera: Du kan välja vilken kamera du vill använda om enheten är försedd med flera kameror. Se Lägga till en åtgärd för kamera på sidan 74.
• Symbol: Du kan nu även ändra en symbol. Se Redigera en symbol på sidan 45.
• Musik och video: Miniatyrer skapas automatiskt för musik- och videofiler. Se Skapa en spellista för musik på sidan 94 och Skapa en videospellista

på sidan 96.
• Ögonstyrning: Du kan reducera kalibreringsytan i Tobii och Eyetech upp till 50% för användare som har svårigheter med kalibreringspunkter på stort

avstånd. Genom att reducera kalibreringsytan hamnar alla kalibreringspunkter närmare varandra. Se Välja och kalibrera typen av ögonstyrning på sidan
143.

2 Vad är nytt i Mind Express 4.3.3?

Se Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23 eller Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23 för att
uppdatera Mind Express

Se Kontrollera version och serienummer för Mind Express på sidan 18 för att ta reda på vilken Mind Express-version du använder.

2  Översikt över de nya funktionerna i Mind Express 4.3.3

• Visualisera: Du kan visualisera ordet samtidigt som du läser noteringen. Se Konfigurera meddelandealternativen på sidan 61 och
Dokumentinställningar på sidan 32.

• Extern zoom: Du kan aktivera eller inaktivera extern zoom genom en åtgärd. Se Lägga till en åtgärd för användare på sidan 82.
• Stil: Du kan ge en cell formen av en mapp. Se Redigera en stil på sidan 49.
• Stil: Du kan ge sidindikatorn formen av en mapp. Se Redigera en stil på sidan 49.
• Sida: När en sida visas som dialogfönster så visas bakgrunden under ett transparent, grått lager för att undvika sammanblandning med dialogfönstret. Se

Visa sidan som ett popup-fönster på sidan 38.
• Hemdokument: Du kan skapa en knapp i menyfältet som låter dig återgå till det angivna dokumentets första sida. Denna nya funktion innebär att du inte

behöver skapa en cell för att återgå till Hemdokumentet. Se Konfigurera startalternativ på sidan 162.
• Koppling av dokument: du kan välja åtgärden Öppna dokument för att gå till Hemdokumentet. Nu behöver du bara justera hemdokumentet om några

ändringar görs och du behöver inte Öppna dokument-justera alla åtgärder. Se Öppna ett dokument i ett annat dokument på sidan 60.
• Dynamiska listor: Du kan justera innehållet i en dynamisk lista genom att aktivera eller inaktivera vissa termer i den dynamiska listan. Det här låter dig

göra den dynamiska listan mer begränsad eller enklare, mer omfattande eller svårare. Se Justera innehållet i en dynamisk lista på sidan 107.

3 Vad är nytt i Mind Express 4.3.4?

Se Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23 eller Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23 för att
uppdatera Mind Express

Se Kontrollera version och serienummer för Mind Express på sidan 18 för att ta reda på vilken Mind Express-version du använder.
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3  Översikt över de nya funktionerna i Mind Express 4.3.4

• installera Mind Express och använd en webblicens. Se Installera Mind Express (standardinstallation) på sidan 15 och Installera Mind Express
(anpassad installation) på sidan 16.

• Ändra licenssäkerheten för Mind Express. Se Ändra säkerheten på Mind Express på sidan 20.
• Internet: Du kan zooma in till eller ut från en webbsida. Du kan återställa webbsidan till 100%. Se Lägga till en bläddringsåtgärd för internet på sidan

89.
• Kalkylator: Du kan lägga till åtgärden ? för att läsa upp hela uttrycket högt. Se Lägga till en åtgärd för kalkylator på sidan 98 och Skapa en

kalkylator på sidan 99.
• Etikett: Du kan lägga till flera texter via en textruta för att användas som etikett för en cell. Se Ändra etikett på en cell på sidan 46.
• Notis: Du kan ange om notisen ska börja till vänster, i mitten eller till höger av notisytan. Se Skapa en meddelanderuta på sidan 61.
• Redigeringsläge: Om du trycker på F2 i redigeringsläge så återgår du till senast använda läge. Se Redigera en fil på sidan 22.
• Säkra filer: Du kan nu prova skyddade filer efter att du har angivit aktiveringskoden. Se Öppna en säker fil på sidan 22.
• Visualisera: Du kan nu färglägga den text du läser när du läser en notis. Se Konfigurera meddelandealternativen på sidan 61 och

Dokumentinställningar på sidan 32.
• Redigeringsläge: Om du avbryter redigeringsläget i en Smart eller en Zingui så sparas det aktuella dokumentet automatiskt. Se Redigera en fil på sidan

22.
• Redigeringsläge: Om du gör en snabbinspelning för en Smart eller en Zingui så sparas det aktuella dokumentet automatiskt. Se Inspelningsinställningar

på sidan 163.
• Användarinformation: Import och export av användarinformation har flyttats till Fil > Säkerhetskopiering. Se Exportera användarinformation på sidan

126 och Importera användarinformation på sidan 127.
• Stil: Du kan nu även forma en cell som en pratbubbla, tankebubbla, hexagon, oktagon eller 12-sidig stjärna. Se Redigera en stil på sidan 49.
• Visualisera: Texten visualiseras nu även när du läser en notis, med åtgärden Meddelande > Läs mening och åtgärden Meddelande > Läs ord.
• Scanningsgrupper: Du kan skapa din egen scanningsgrupp. Se Scanningsgruppens inställningar på sidan 143. Alternativet att använda

scanningsgrupper är aktivt som förval. Se Inställningar för skanningsmetoden på sidan 140.
• Ögonstyrning: Visa avståndet har lagts till för Tobii. Det här alternativet hjälper användare att uppnå idealisk kameraposition. Se Välja och kalibrera

typen av ögonstyrning på sidan 143.

4 Vad är nytt i Mind Express 4.4?

Se Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23 eller Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23 för att
uppdatera Mind Express

Se Kontrollera version och serienummer för Mind Express på sidan 18 för att ta reda på vilken Mind Express-version du använder.

4  Översikt över de nya funktionerna i Mind Express 4.4

• Cell: Du kan lägga till en animerad gif i en cell. Som förval spelas en animerad gif upp en enda gång när du klickar på cellen.
• Åtgärd: Åtgärder har lagts till för att spela upp flera gånger, stoppa eller pausa en animerad gif. Se Ändra en cell på sidan 55.
• Etikett: En åtgärd har lagts till som låter dig rulla i en celletikett om etiketten är för stor för cellen. Se Ändra en cell på sidan 55.
• Åtgärd: En åtgärd har lagts till som inte tillåter några ytterligare åtgärder förrän ljudet har avslutats. Se Ställa in en fördröjning mellan två åtgärder på

sidan 109.
• Scanning: Alternativet Automatiskt första steg har lagts till vid scanning med två omkopplare. Det här alternativet garanterar att scanningen alltid

startar genom att direkt markera den första cellen. Om du inaktiverar det här alternativet så måste du först trycka på pedalomkopplaren för att markera
första cellen. Se Inställningar för skanning på sidan 141.

• Scanning: Alternativet Fördröjning efter steg har lagts till vid scanning med två omkopplare. Efter att ha stegat framåt med en omkopplare kan du
inte stega framåt på nytt under fördröjningen efter val. Du kan använda det här alternativet för att undvika oavsiktliga successiva steg i snabb följd. Se
Tidsinställningar för skanning på sidan 142.

• Symboler: PCS High Contrast- och PCS Thin Line-symboler finns nu tillgängliga. Om du har en giltig PCS-licens kan du börja använda dessa symboler
direkt. Symboluppsättningarna kan hämtas från http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/hc och http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/tl. Se
Aktivera eller inaktivera en uppsättning symboler på sidan 162 för att aktivera eller inaktivera dessa symboluppsättningar.

• Cell: du kan söka efter cell-ID genom att placera id: före söktermen. Se Söka i ett dokument (Musläge) på sidan 34 och Söka i ett dokument
(Redigeringsläge) på sidan 34.

• Ögonstyrning: Vid korrigering av kalibreringen kontrollerar Tobii ögonstyrning nu om den senaste Mind Express-kalibreringen används för kameran. Se
Förbättra kalibreringen (endast i Tobii) på sidan 151.

5 Licensavtal

Licensavtal

Läs det här licensavtal noggrant innan du installerar Mind Express. Om du har invändningar mot licensavtalet returnerar du hela Mind Express-paketet
till Jabbla. Jabbla ger dig rätt att använda den här kopian av Mind Express på en enda dator. Det är endast tillåtet att göra en säkerhetskopia av den här
programvaran. Programvaran Mind Express tillhör Jabbla och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Copyright
© Copyright Jabbla

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, överföras, transkriberas eller lagras på automatiska informationslagringssystem, översättas till
något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan ett i
föregående skriftligt medgivande från Jabbla.

Varumärken

A Inledning
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• Bliss-symbolerna som används i detta program härrör från de symboler som beskrivs i publikationen Semantography, av C.K. Bliss 1949. Granskad och
godkänd 1996 av inspektörer från BCI.

• SymbolStix TTM © N2Y, Inc. Teckenbiblioteket/logotypsymbolerna i symboluppsättningen SymbolStix i den här programvaran ingår utan kostnad, men
får endast användas i kommunikationssyfte och får inte säljas, kopieras eller på annat sätt kommersialiseras för någon typ av vinstsyfte.

• The Picture Communication Symbols ©1991-1998 Mayer-Johnson Co., USA. Med världsomfattande ensamrätt.
• The Widgit Symbols ©Widgit Software Ltd 1993-1999.
• Beta prints © Beta VZW.
• Picto/Visitaal icons ©Visitaal icons.
• Picture This © Silver Lining Multimedia, Inc.
• Mind ExpressTM är ett varumärke som tillhör Jabbla.

6 Inledning

Mind Express är ett datorprogram som är enkelt att använda och innehåller allt en pedagog/logoped behöver för att skapa kommunikationsrutnät och övningar.
Ett stort antal symboler, bilder, text till tal-meddelanden, musik och ljud kan användas till att skapa kommunikationsrutnät.

Tack vare Mind Express går det att skapa röstmeddelanden genom att välja bilder och/eller symboler. Mind Express har även en inbyggd grammatikmodul som
bland annat böjer verb automatiskt.

Det finns även ett stort antal olika symboler och ikoner. De går att använda till att skapa kommunikationskort, spel, övningar och annat. Det går även att lägga
till sina egna teckningar, foton eller nya symboler.

Användare kan använda Mind Express till att:

• Kommunicera
• Utöka sitt ordförråd
• Öva på sina teoretiska kunskaper såsom läsning, stavning, räkning...
• Utveckla sin kunskap och sina språkfärdigheter
• Omgivningskontroll: allt som använder infrarött går att styra
• Underhålla (spel, lyssna på musik, titta på video...)
• Planera
• Skicka e-postmeddelanden, SMS och ta bilder ...

Handledare använder Mind Express till att:

• Skapa kommunikationsrutnät
• Skapa utbildnings- och/eller terapeutiska övningar

Mind Express har hjälpmedel  med:

• pekskärm
• mus
• styrkula
• Huvudstyrning
• ögonstyrning
• Skanning med 1 eller 2 kontakter.

Genom att välja rätt hjälpmedel kan användare arbeta självständigt, vilket ofta förbättrar deras självbild och stimulerar deras kreativitet och utveckling.

Mind Express finns i tre versioner:

• Mind Express Player
• Mind Express Print
• Mind Express (fullständig version)

Mind Express Player kan användas för att öppna, importera, använda och skriva ut kommunikationsrutnät. Det går inte att skapa eller redigera
kommunikationsrutnät i Mind Express Player. För att göra det krävs den fullständiga versionen av Mind Express.

Mind Express Print kan användas för att skapa, importera och skriva ut kommunikationsrutnät. Favorituppsättningar av symboler och bilder kan användas för att
skapa utskriftsklara kommunikationsrutnät. I Mind Express Print går det inte att utföra några åtgärder på skärmen och tillägg som t.ex. kalender, e-post ... är inte
tillgängliga. För att göra det krävs den fullständiga versionen av Mind Express.

Alla programmets funktioner är tillgängliga med den fullständiga versionen av Mind Express.

7 Översikt över Mind Express-versioner

Funktioner Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Insticksprogram (e-post, kalender,
omgivningskontroll ...)

X X

Ändra symbolen, etiketten på en cell X X

Ändra åtgärderna i en cell X

Ändra en angiven typ för en cell. Till
exempel: e-postcell, kalendercell,
musikcell ...

X
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Funktioner Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Redigera dynamiska listor X

Redigera skript X

Kopiera, klistra in, ångra, gör om X X

Översätta text eller symbol X X

Redigera sidinställningar X X

Redigera stilinställningar X X

Lägg till, kopiera och ta bort sidor X X

Snabbinspelning X

Redigera skanningsord för en cell X

Utföra en åtgärd X X

Skapa ett nytt dokument X X

Öppna dokument X X X

Spara ett dokument X X X

Musval X X

Joystickval X X

Skanningsval X X

Justera dokumentinställningar X

Stödjer flera användare X X

Text-till-tal X X

Prediktion av ord och mening X X

Skriv ut meddelande X X

Importera exportera för Zingui/Smart X

Importera/exportera
användarinformation

X X

Importera/exportera Grid2-filer X

Importera/exportera stiluppsättningar X X

Sök X X

Mediebiblioteket: mallar X X

Mediebiblioteket: ljud X X

Mediebiblioteket: musik och video X X

Skydda menyn med lösenord. X X

Starta med ett valt dokument. X X

Starta utan menyfält eller titelfält X X

8 Målgrupp

Mind Express är utformad för både små barn, ungdomar och vuxna med:

• Talfel (såsom dysartri vid cerebral pares, dyspraxi)
• Språkproblem (såsom afasi, dysfasi)
• Kommunikationshinder (såsom personer med autism som inte talar eller som talar mycket lite)
• Ett psykiskt funktionshinder
• Ett progressivt funktionshinder (såsom: ALS, MS, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar...)
• ...

A Inledning
8 Målgrupp
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1 Installera Mind Express

1.1 Installera Mind Express

För effektiv användning av Mind Express måste din enhet uppfylla ett antal lägsta systemkrav.

De lägsta kraven för Mind Express är:

• Windows 7 eller högre
• 256 MB RAM eller mer
• 1 GB ledigt diskutrymme
• DVD-enhet

Välj mellan:

• Förvalda inställningar (rekommenderat). Alla symboluppsättningar, exempelfiler och röster installeras på standardplatsen.
• Anpassade inställningar. Välj symboluppsättningar, exempelfiler och röster du vill installera och filernas installationsplats.

ANMÄRKNING
Om datorn eller enheten inte har en DVD-spelare går det att kopiera DVD-skivans innehåll till ett USB-minne. Ta bort filen democd.ini och starta
installationsfilen från USB-minnet.

SPETS
Om du arbeta med en dongle går det att installera Mind Express på olika enheter och sätta in den i USB-porten på enheten där du vill använda Mind
Express.

Se även
Installera Mind Express (standardinstallation) på sidan 15
Installera Mind Express (anpassad installation) på sidan 16

1.2 Installera Mind Express (standardinstallation)

1. Sätt i DVD-skivan med Mind Express i datorns DVD-enhet.

ANMÄRKNING
Om installationen inte startar automatiskt går det att starta filen setup.exe på DVD-skivan.

2. Dialogrutan Användarkontohantering kan visas (beroende på datorns säkerhetsnivå). Klicka på Ja.
3. Välj Default setup.

Det här är den rekommenderade installationen av programmet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Ange om du vill använda en HASP-dongle:

▪ Ja
▪ Nej

6. Klicka på Nästa >.
7. Välj något av följande alternativ, beroende på vilken version av Mind Express du har köpt:

Version Förklaring

Fast licens (programvaruknapp) Du kan endast aktivera licensen en gång. Licensen lagras på denna enhet. En
Internetanslutning krävs inte för att starta Mind Express.

Webblicens Du måste skapa ett konto. Licensen lagras på webben och valideras
regelbundet genom Internet-anslutningen. Du kan installera Mind Express
på flera enheter och använda det genom att logga in på ditt konto.

8. Klicka på Nästa >.
9. Välj det språk du vill använda för Mind Express.
10. Klicka på Nästa >.
11. Välj vid behov övriga uppgifter du vill utföra under installationen.

▪ Skapa en ikon på skrivbordet, det här alternativet väljs som standard och placerar en Mind Express-ikon på skrivbordet för snabbare start av
programmet.

▪ Kör Mind Express när Windows startar, när Windows startar, startar Mind Express och kan användas omgående.
▪ Ersätt befintliga filer, välj INTE det här alternativet om du redan har Mind Express och vill spara dina filer.
▪ Installera mjukvara för anslutning av Zingui/Smart (ActiveSync/Mobile Device Center), välj det här alternativet om du har Zingui och eller en

Smart.
12. Klicka på Nästa >.
13. Klicka på Installera.

Installationen startar och tar en stund.
14. Avmarkera vid behov alternativet Öppna Mind Express webbplats om du inte vill besöka webbplatsen.
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15. Klicka på Slutför.
16. Gör ett av följande:

▪ Om din version kräver en HASP-dongle, sätt in den i datorns USB-port.
▪ Aktivera den fasta licensen om din version har en fast licens. Se Aktivera den fasta Mind Express-licensen på sidan 17.
▪ Skapa ett konto om din version har en webblicens. Se Skapa ett konto på sidan 174.

Se även
Installera Mind Express (anpassad installation) på sidan 16

1.3 Installera Mind Express (anpassad installation)

1. Sätt i DVD-skivan med Mind Express i datorns DVD-enhet.

ANMÄRKNING
Om installationen inte startar automatiskt går det att starta filen setup.exe på DVD-skivan.

2. Dialogrutan Användarkontohantering kan visas (beroende på datorns säkerhetsnivå). Klicka på Ja.
3. Välj Anpassad installation.
4. Klicka på Nästa >.
5. Ange om du vill använda en dongle:

▪ Ja
▪ Nej

6. Klicka på Nästa >.
7. Välj något av följande alternativ, beroende på vilken version av Mind Express du har köpt:

Version Förklaring

Fast licens (programvaruknapp) Du kan endast aktivera licensen en gång. Licensen lagras på denna enhet. En
Internetanslutning krävs inte för att starta Mind Express.

Webblicens Du måste skapa ett konto. Licensen lagras på webben och valideras
regelbundet genom Internet-anslutningen. Du kan installera Mind Express
på flera enheter och använda det genom att logga in på ditt konto.

8. Klicka på Nästa >.
9. Välj det språk du vill använda för Mind Express.
10. Klicka på Nästa >.
11. Avmarkera symboluppsättningarna du INTE vill använda i Mind Express.
12. Klicka på Nästa >.
13. Välj språken för exempelfilerna.
14. Klicka på Nästa >.
15. Avmarkera rösterna du INTE vill använda i Mind Express.
16. Klicka på Nästa >.
17. Klicka vid behov på Bläddra... för att välja mappen där du vill installera Mind Express. Välj mappen och klicka på OK.
18. Klicka på Nästa >.
19. Välj vid behov övriga uppgifter du vill utföra under installationen.

▪ Skapa en ikon på skrivbordet, det här alternativet väljs som standard och placerar en Mind Express-ikon på skrivbordet för snabbare start av
programmet.

▪ Kör Mind Express när Windows startar, när Windows startar, startar Mind Express och kan användas omgående.
▪ Ersätt befintliga filer, välj INTE det här alternativet om du redan har Mind Express och vill spara dina filer.
▪ Installera mjukvara för anslutning av Zingui/Smart (ActiveSync/Mobile Device Center), välj det här alternativet om du har Zingui och eller en

Smart.
20. Klicka på Nästa >.

En lista visar språket, symboluppsättningarna, exempelfilernas språk, målfilen och ytterligare uppgifter.
21. Klicka på Nästa >.
22. Klicka på Installera.

Installationen startar och tar en stund.
23. Avmarkera vid behov alternativet Öppna Mind Express webbplats om du inte vill besöka webbplatsen.
24. Klicka på Slutför.
25. Gör ett av följande:

▪ Om din version kräver en HASP-dongle, sätt in den i datorns USB-port.
▪ Aktivera den fasta licensen om din version har en fast licens. Se Aktivera den fasta Mind Express-licensen på sidan 17.
▪ Skapa ett konto om din version har en webblicens. Se Skapa ett konto på sidan 174.
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Se även
Installera Mind Express (standardinstallation) på sidan 15

1.4 Aktivera den fasta Mind Express-licensen

Om du INTE använder en webblicens eller en HASP-dongle måste du aktivera Mind Express-licensen i följande fall:

• Om du har köpt en fast Mind Express-licens och har slutfört installationen.
• Om Mind Express demoversion har upphört att gälla och du har köpt en Mind Express-licens.
• Om den fasta Mind Express-licensen har ändrats, i vilket fall den fasta licensen först måste tas bort och sedan återaktiveras. Om du till exempel har köpt

ytterligare Mind Express-komponenter.

Aktivera Mind Express-licensen så här:

• Automatiskt på Internet.
• Genom att begära en aktiveringskod per e-post eller telefon och ange aktiveringskoden.

Se även
Ta bort den fasta Mind Express-licensen på sidan 19
Aktivera den fasta Mind Express-licensen över internet på sidan 18
Aktivera den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden på sidan 17

1.5 Begära Mind Express-aktiveringskod per telefon och aktivera den fasta licensen

SPETS
Vi rekommenderar att aktivera den fasta licensen för Mind Express automatiskt över Internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.

1. Starta Mind Express.
2. Klicka på Aktivera.
3. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Välj alternativet Jag vill beställa min Aktiveringskod per telefon eller jag har redan en aktiveringskod.
6. Klicka på Nästa >.
7. Kontakta leverantören eller Jabbla och ange serienumret och datorkoden som visas i dialogrutan Licenshanteraren - Aktivering.
8. Ange koden du fick i fältet Aktiveringskod.
9. Klicka på Nästa >.
10. Klicka på Slutför.

Se även
Begära Mind Express-aktiveringskod per e-post och aktivera den fasta licensen på sidan 17

1.6 Begära Mind Express-aktiveringskod per e-post och aktivera den fasta licensen

SPETS
Vi rekommenderar att aktivera den fasta licensen för Mind Express automatiskt över Internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.

1. Starta Mind Express.
2. Klicka på Aktivera.
3. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Välj alternativet Jag vill beställa min aktiveringskod per e-post
6. Klicka på Nästa >.
7. Skicka ett e-postmeddelande till unlock@jabbla.com och ange serienumret och datorkoden som visas i dialogrutan Licenshanteraren - Slut.
8. Klicka på Slutför.
9. När du får e-postmeddelandet med aktiveringskoden följer du proceduren Aktivera den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden på sidan 17

Se även
Begära Mind Express-aktiveringskod per telefon och aktivera den fasta licensen på sidan 17

1.7 Aktivera den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden

SPETS
Vi rekommenderar att aktivera den fasta licensen för Mind Express automatiskt över Internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.

1. Starta Mind Express.
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2. Klicka på Aktivera.
3. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Välj alternativet Jag vill beställa min Aktiveringskod per telefon eller jag har redan en aktiveringskod.
6. Klicka på Nästa >.
7. Ange koden du fick i fältet Aktiveringskod.
8. Klicka på Nästa >.
9. Klicka på Slutför.

Se även
Aktivera den fasta Mind Express-licensen över internet på sidan 18

1.8 Aktivera den fasta Mind Express-licensen över internet

1. Starta Mind Express.
2. Klicka på Aktivera.
3. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Välj alternativet Aktivera det här programmet automatiskt över internet (rekommenderat)
6. Klicka på Nästa >.

Mind Express aktiveras på datorn
7. Klicka på Slutför.

Se även
Aktivera den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden på sidan 17

1.9 Kontrollera version och serienummer för Mind Express

När du kontaktar supportavdelningen ombeds du ge version och/eller serienummer för Mind Express på enheten.

Välj Hjälp > Licensinformation....

Dialogrutan Mind Express visar versionsnumret (3) och serienumret (2) för Mind Express.

1.10 Visa användning av Mind Express symboluppsättningar

1. Välj Hjälp > Licensinformation....

Dialogrutan Mind Express visar versionsnumret (3) och serienumret (2) för Mind Express.
2. I dialogrutan Mind Express finns symboluppsättningar i fönstret (1), med följande indikatorer:

▪ Svart text: Symboluppsättningar och licens finns
▪ Ljusgrå text: Ingen licens för symboluppsättningen

B Komma igång med Mind Express18
1 Installera Mind Express



Mind Express

▪ Mörkgrå med asterisk (*):

• Symboluppsättning finns inte
• Symboluppsättningen inte vald i menyn Extra > Symboler...
• Symboluppsättningen finns inte på det angivna språket

Se även
Aktivera eller inaktivera en uppsättning symboler på sidan 162

1.11 Ta bort den fasta Mind Express-licensen

I följande fall måste du ta bort den fasta Mind Express-licensen:

• Om du vill använda Mind Express på en annan dator.
• Om den fasta Mind Express-licensen har ändrats, i vilket fall den fasta licensen först måste tas bort och sedan återaktiveras. Om du till exempel har köpt

ytterligare Mind Express-komponenter.

Ta bort den fasta Mind Express-licensen så här:

• Automatiskt på Internet.
• Genom att begära en borttagningskod per e-post eller per telefon och ange koden.

Se även
Aktivera den fasta Mind Express-licensen på sidan 17
Ta bort den fasta Mind Express-licensen över internet på sidan 19
Ta bort den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden på sidan 20

1.12 Ta bort den fasta Mind Express-licensen över internet

I följande fall måste du ta bort den fasta Mind Express-licensen:

• Om du vill använda Mind Express på en annan dator.
• Om du vill ändra den fasta Mind Express-licensen. Om du till exempel har köpt ytterligare Mind Express-komponenter.

1. Välj Hjälp > Licensinformation....
2. Klicka på Uppdatera licens.
3. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
4. Klicka på Nästa >.
5. Välj Ta bort den här licensen automatiskt över internet (rekommenderat)
6. Klicka på Nästa >.
7. Klicka på Slutför.

Den fasta licensen togs bort från datorn och går att använda på en annan dator eller installera den uppdaterade fasta licensen på den aktuella datorn.

1.13 Begära Mind Express-borttagningskod per telefon och ta bort den fasta licensen

SPETS
Vi rekommenderar att ta bort den fasta licensen för Mind Express automatiskt över internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.

1. Starta Mind Express.
2. Välj Hjälp > Licensinformation....
3. Klicka på Uppdatera licens.
4. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
5. Klicka på Nästa >.
6. Välj alternativet Jag vill beställa min borttagningskod per telefon eller jag har redan en borttagningskod.
7. Klicka på Nästa >.
8. Kontakta leverantören eller Jabbla och ange serienumret och datorkoden som visas i dialogrutan Licenshanteraren - Ta bort licens.
9. Ange koden du fick i fältet Borttagningskod.
10. Klicka på Nästa >.
11. Klicka på Slutför.

Se även
Begära Mind Express borttagningskod per e-post på sidan 19

1.14 Begära Mind Express borttagningskod per e-post

SPETS
Vi rekommenderar att ta bort licensen för Mind Express automatiskt över internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.
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1. Starta Mind Express.
2. Välj Hjälp > Licensinformation....
3. Klicka på Uppdatera licens.
4. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
5. Klicka på Nästa >.
6. Välj alternativet Jag vill beställa min borttagningskod per e-post
7. Klicka på Nästa >.
8. Skicka ett e-postmeddelande till unlock@jabbla.com och ange serienumret och datorkoden som visas i dialogrutan Licenshanteraren - Slut.
9. Klicka på Slutför.
10. Ange den mottagna borttagningskoden, se Ta bort den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden på sidan 20.

Se även
Begära Mind Express-borttagningskod per telefon och ta bort den fasta licensen på sidan 19

1.15 Ta bort den fasta Mind Express-licensen med aktiveringskoden

SPETS
Vi rekommenderar att ta bort den fasta licensen för Mind Express automatiskt över internet. Om detta inte är möjligt kan du välja följande metod.

1. Starta Mind Express.
2. Välj Hjälp > Licensinformation....
3. Klicka på Uppdatera licens.
4. Mata in serienumret. Serienumret finns på registreringskortet.
5. Klicka på Nästa >.
6. Välj alternativet Jag vill beställa min borttagningskod per telefon eller jag har redan en borttagningskod.
7. Klicka på Nästa >.
8. Ange koden du fick i fältet Borttagningskod.
9. Klicka på Nästa >.
10. Klicka på Slutför.
11. Klicka på Slutför.

Den fasta licensen togs bort från datorn och går att använda på en annan dator eller installera den uppdaterade fasta licensen på den aktuella datorn.

2 Starta Mind Express

Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på -ikonen på skrivbordet.
▪ Windows 8: Gå till Startskärmen, skriv in Mind Express och klicka på Mind Express-panelen.
▪ Äldre Windows-versioner: Gå till Alla program > Mind Express 4 > Mind Express.

Se även
Mind Express-fönstret på sidan 21
Stänga Mind Express på sidan 24

3 Startar Mind Express för första gången med en webblicens

1. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på -ikonen på skrivbordet.
▪ Från Windows 8: Gå till Startskärmen, skriv in Mind Express och klicka Mind Express.
▪ Äldre Windows-versioner: Gå till Alla program > Mind Express 4 > Mind Express.

Inloggningsfönstret visas.
2. Mata in ditt användarnamn och lösenord.
3. Välj alternativen nedan för att logga in automatiskt nästa gång och starta Mind Express:

▪ Kom ihåg mig
▪ Visa inte detta fönster

Detta kräver en anslutning till Internet!

4 Ändra säkerheten på Mind Express

Du kan ändra säkerheten för din licens.
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Till exempel: Du har installerat en demoversion. Du har då automatiskt en fast licens. Du kan växla till en webblicens eller säkerhet till en säkerhetsnyckel med
en HASP-dongle.

1. Gå till programmappen som innehåller installationsfilerna för Mind Express.
Exempel: C:\Program Files (x86)\Mind Express 4

2. Öppna filen SetProtection.exe.
3. Välj Mind Express i listrutan  Produkt :
4. Välj ett av följande alternativ i listrutan Säkerhet:

Alternativ Förklaring

Fast licens / demo (PCGuard) Du kan endast aktivera licensen en gång. Licensen lagras på din enhet. En
Internetanslutning krävs inte för att starta Mind Express.

Hårdvarunyckel (Hasp) Säkerheten aktiveras genom anslutning av en säkerhetsnyckel (HASP-
dongle) till din enhets USB-port.

Webblicens Du måste skapa ett konto. Licensen lagras på webben och valideras
regelbundet genom Internet-anslutningen. Du kan installera Mind Express
på flera enheter och använda det genom att logga in på ditt konto.

Aktuell säkerhet markeras med *.
5. Klicka på OK.

5 Mind Express-fönstret

Mind Express-fönstret består av fem områden. Beroende på vilket läge du arbetar i visas en del eller alla dessa områden.

Nr. Område Förklaring

1 Färgat fält Visar att Redigeringsläge är aktivt. Det färgade fältet visas endast om
alternativet Indikator för redigeringsläge är markerat i menyn Extra
> Alternativ....

2 Kommunikationsrutnät Mind Express-användare ser oftast bara det här området.

3 Verktygsfält Det här verktygsfältet visas endast i Redigeringsläge och används till
att snabbt redigera celler.

4 Titelfält Titelfältet visar programmets namn (Mind Express), dokumentets
namn (till exempel: me4_sve) och sidans namn (till exempel: Sida 1).

5 Menyfält Menyfältet ger tillgång till menyerna Fil, Redigera, Dokument,
Extra och Hjälp.
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6 Styrningsalternativ

Det går att välja hur Mind Express ska styras. Det går att använda en mus, joystick, kontakt (skanning) eller ögonstyrning.

Välj ett av följande alternativ i menyn Redigera:

▪ Mus
▪ Joystick eller Ctrl + F5
▪ Scanning eller Ctrl + F6
▪ Ögonstyrning eller Ctrl + F7

7 Använda ett dokument i Mind Express

7.1 Öppna en l

1. Välj Fil > Öppna....
Mediebiblioteket öppnat.

2. Gör ett av följande:

▪ Välj dokumentet och klicka på Öppna.
▪ Dubbelklicka på dokumentet.

Se även
Öppna en nyligen öppnad fil på sidan 23
Spara en fil på sidan 23

7.2 Öppna en säker l

Vissa dokument är skyddade. Du behöver en aktiveringskod för att öppna dem. Till exempel: Podd, Mycore, Carla, TwoSwitches, ... Du kan begära en
aktiveringskod, eller om du redan har en så kan du ange den direkt. För att göra detta måste din enhet ha en anslutning till Internet.

Vissa skyddade dokument har en prövoperiod. Under den här prövoperioden kan du använda det skyddade dokumentet utan att behöva ange en aktiveringskod.

1. Välj Fil > Öppna....
Mediebiblioteket öppnat.

2. Gör ett av följande:

▪ Välj dokumentet och klicka på Öppna.
▪ Dubbelklicka på dokumentet.

3. Ange den aktiveringskod Aktiveringskod: du erhållit.
Du kan använda vissa dokument utan kostnad under en viss prövoperiod. Knappen Prova dokumentet nu gratis (% d dagar kvar) visas längst ned. Tryck
på knappen så öppnas dokumentet.

4. Klicka på OK.

7.3 Redigera en l

Redigera en fil, sida eller cell genom att aktivera Redigeringsläge.

1. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Redigeringsläge.
▪ Tryck på F2.

Verktygsfältet Redigera visas högst upp. Dokumentet går att redigera.

Nr. Beskrivning

1 Symbolnamn

2 Öppnar symbolfönstret

3 Symboletikett

4 Symbolåtgärd (eller text)

5 Öppnar åtgärdsfönstret

6 Välj stil.
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Nr. Beskrivning

7 Aktivera/inaktivera cellritning. Endast tillgängligt i Fri layout.

2. Lämna Redigeringsläge genom att slutföra något av följande:

▪ Välj Redigera och välj läget: Mus, Joystick, Scanning eller Ögonstyrning.
▪ Tryck på F2. Mind Express återgår till senast använt läge.

ANMÄRKNING
I Smart och Zingui lagras aktuellt dokument automatiskt när Redigeringsläge lämnas.

7.4 Spara en l

Gör ett av följande:

▪ Välj Fil > Spara
▪ Tryck på Ctrl + S.

Se även
Öppna en fil på sidan 22

7.5 Öppna en nyligen öppnad l

1. Välj Fil.
Menyn Fil visar en lista med de fem senast öppnade filerna.

2. Klicka på filen du vill öppna på listan.

Se även
Öppna en fil på sidan 22

8 Uppdatera Mind Express

8.1 Uppdatera Mind Express

Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar Mind Express. Befintliga dokument, bilder, ljud och röster sparas alltid före en uppdatering. Det finns två sätt att
uppdatera:

• Mind Express söker automatiskt efter nya uppdateringar och installerar dem. Det här är det rekommenderade uppdateringssättet.
• Om enheten inte har internetåtkomst går det även att uppdatera Mind Express manuellt.

Se även
Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23
Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23
Ändra Mind Express-licensen på sidan 24

8.2 Uppdatera Mind Express med en internetanslutning

Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar Mind Express. Befintliga dokument, bilder, ljud och röster sparas alltid före en uppdatering. Det går att söka efter nya
uppdateringar i Mind Express och installera dem.

1. Gå till Hjälp > Leta efter uppdateringar....
2. Slutför en av följande åtgärder beroende på meddelandet som visas:

Meddelande Åtgärd

Inga uppdateringar kunde hittas. Klicka på OK för att fortsätta arbeta med Mind Express.

Dialogrutan Uppdatera visas med information om uppdateringen. Klicka på Uppdatera för att fortsätta till nästa steg.

3. Klicka på Uppdatera i dialogrutan OK.
4. Stäng Mind Express.

Uppdateringen installeras.
5. Klicka på OK.
6. Starta om Mind Express.

Se även
Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning på sidan 23
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8.3 Uppdatera Mind Express utan en internetanslutning

Om enheten inte har en internetanslutning måste du använda en dator som har en internetanslutning för att hämta uppdateringen och överföra den till enheten
utan internetanslutning.

1. Öppna Mind Express webbplats (www.mindexpress.be) med datorn som har en internetanslutning
2. Hämta den senaste uppdateringen.
3. Kopiera filen till ett USB-minne.
4. Sätt in USB-minnet i enheten utan internetanslutning. Använd vid behov den medföljande USB-kabeln.
5. Kör uppdateringen från USB-minnet.
6. Utför stegen i:

▪ Installera Mind Express (standardinstallation) på sidan 15
▪ Installera Mind Express (anpassad installation) på sidan 16

Se även
Uppdatera Mind Express med en internetanslutning på sidan 23

8.4 Ändra Mind Express-licensen

Mind Express-licensen går att ändra efter inköp av ytterligare Mind Express-objekt. Exempel: fler språk, symboluppsättningar, röster.

1. Ta bort licensen, se Ta bort den fasta Mind Express-licensen på sidan 19.
2. Aktivera om licensen, se Aktivera den fasta Mind Express-licensen på sidan 17.

9 Stänga Mind Express

Gå till Fil > Avsluta.
Om du ändrade dokumentet visas ett meddelande som ber dig spara ändringarna.

Se även
Starta Mind Express på sidan 20

B Komma igång med Mind Express24
9 Stänga Mind Express

http://www.mindexpress.be


Mind Express

C Arbeta med dokument

25



Mind Express

1 Mediebiblioteket

1.1 Mediebiblioteket

Alla nödvändiga filer med kommunikationsrutnät finns lagrade i mediebiblioteket. Det är endast symboldatabaserna som inte lagras där. Mind Express-filer
sparas alltid i mappen Dokument.

SPETS
Skapa din egen personliga underkatalog för att göra det enklare att hitta filerna.

Mind Express-mediebiblioteket innehåller följande mappar:

Mapp Förklaring

Dokument Alla Mind Express-filer sparas här.

Mallar Alla Mind Express-mallar sparas här.

Bilder Alla bilder sparas här. Möjliga filnamnstillägg är: bmp, jpg, jpeg, gif, png,
wmf, emf

Ljud Alla ljud sparas här. Det går endast att använda wav-filer.

Musik video Alla musik- och videoklipp sparas här. Möjliga filnamnstillägg är: wmv, mpg,
mpeg, avi, mp4, mov, mkv, mp3, aif, CDA, WAV, WMA. Spellistor får ha
filnamnstilläggen pls och m3u

ANMÄRKNING
Avancerade användare hittar filerna i mediebiblioteket i mappen C:\Users\Public\Documents\Mind Express\MediaLib.

VARNING
Det är enklare för användare att arbeta med mediebiblioteket i Mind Express!

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket på sidan 27
Visa innehållet i mediebiblioteket på sidan 26
Ändra mediebibliotekets vy på sidan 26
Lägga till en bild i mediebiblioteket på sidan 27

1.2 Visa innehållet i mediebiblioteket

1. Välj Fil > Mediebibliotek... (Ctrl + Skift + M).
2. Välj ett av följande bibliotek uppe till vänster på skärmen:

▪ Dokument
▪ Mallar
▪ Bilder
▪ Ljud
▪ Musik video

3. Visa mediebibliotekets innehåll.
4. Öppna en fil genom att dubbelklicka på mappen.
5. Visa mappens innehåll.

SPETS
Gå till baka till den översta mappen genom att klicka på navigeringssökvägen högst upp på skärmen.

1.3 Ändra mediebibliotekets vy

När du öppnar en mapp eller ett bibliotek går det att ändra vyn över filerna på fillistan. Det finns tre vyer för fillistan:

• Ikoner, visar miniatyrer av filerna.
• Lista, visar en listan med filerna.
• Detaljer, visar datumet intill filen eller mappen.

1. Öppna mediebiblioteket.
2. Klicka på Ändra vy.
3. Upprepa steg 2 till du får önskad vy.
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1.4 Lägga till en bild i mediebiblioteket

Du behöver endast lägga till en bild om du vill överföra bilder separat. Om du importerar ett Mind Express-dokument, importeras även bilderna automatiskt.

Det går endast att importera följande filtyper:

• bmp (bitmapp)
• jpg, jpeg (Joint Photographic Experts Group)
• gif (Graphics Interchange Format)
• png (Portable Network Graphics)
• wmf (Windows Metafile)
• emf (Extended Windows Metafile)

1. Välj Fil > Mediebibliotek... (Ctrl + Skift + M).
2. Välj biblioteket Bilder uppe till vänster.
3. Välj en mapp på fillistan där du vill spara bilderna.
4. Klicka på Lägg till objekt i alternativgruppen Uppgifter.
5. Välj bildfilerna i dialogrutan Öppna.

ANMÄRKNING
Längst ner till vänster i dialogrutan Öppna har alternativet Ändra storleken på bilderna efter import valts. Låt detta alternativ vara aktiverat om
du inte vill importera bakgrundsbilderna!

6. Klicka på Öppna.

Se även
Lägga till en bild i mediebiblioteket med Utforskaren på sidan 27

1.5 Lägga till en bild i mediebiblioteket med Utforskaren

Du behöver endast lägga till en bild om du vill överföra bilder separat. Om du importerar ett Mind Express-dokument, importeras även bilderna automatiskt.

Det går att importera följande filtyper:

• bmp (bitmapp)
• jpg, jpeg (Joint Photographic Experts Group)
• gif (Graphics Interchange Format)
• png (Portable Network Graphics)
• wmf (Windows Metafile)
• emf (Extended Windows Metafile)

Det går att lägga till filer i mediebiblioteket genom att dra och släppa en eller flera bilder från Utforskaren till mediebiblioteket.

ANMÄRKNING
Bildfiler som dras till biblioteket Bilder ändrar storlek automatiskt!

1. Ändra storleken för fönstret Mind Express.
2. Välj Fil > Mediebibliotek... (Ctrl + Skift + M).
3. Välj biblioteket Bilder uppe till vänster.
4. Välj en mapp på fillistan dit du vill dra bilderna.
5. Öppna Utforskaren.
6. Ändra storlek på Utforskarens fönster och placera det intill mediebibliotekets dialogruta.
7. Välj filerna du vill lägga till i mediebiblioteket i Utforskaren.
8. Dra valet till fillistan i mediebiblioteket.

Se även
Lägga till en bild i mediebiblioteket på sidan 27

1.6 Lägga till ett dokument i mediebiblioteket

Det går att lägga till ett dokument i mediebiblioteket på följande sätt:

• Med Lägg till/Importera i mediebiblioteket
• Genom att dra och släppa i Utforskaren
• Med Importera
• Genom att dubbelklicka

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med mediebiblioteket på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med Utforskaren på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import på sidan 28
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Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick på sidan 29

1.7 Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med mediebiblioteket

1. Välj Fil > Mediebibliotek... (Ctrl + Skift + M).
2. Välj biblioteket Dokument uppe till vänster.
3. Välj mappen på fillistan där du vill spara dokumenten.
4. Klicka på Lägg till objekt i alternativgruppen Uppgifter.
5. Välj filerna du vill lägga till i mediebiblioteket i Utforskaren.

ANMÄRKNING
Det går bara att lägga till dokument med filtyperna *.jmm, *.bls och *.zip.

6. Klicka på Öppna.

Allmän information om dokumentet visas högst upp (1) i dialogrutan Importera. Längst ned (2) visas en lista med filerna som importeras. Bilder visas i
blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

7. Om du vill ändra platsen dit filerna importeras, klicka på Ändra mappar, ändra platsen för de importerade dokumenten, bilderna, ljuden, musiken och
videorna och klicka på OK.

8. Klicka på OK för att börja importera.
Alla filer som är länkade till dokumentet importeras. I dialogrutan Importera visas en översikt över de importerade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i
lila och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

9. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick på sidan 29

1.8 Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med Utforskaren

Om du lägger till ett Mind Express-dokument till mediebiblioteket, inkluderas automatiskt alla länkade filer i importen.

Det går endast att lägga till följande filtyper:

• ymm (Mind Express 4-filer)
• zip (en jmm-fil som döpts om till en zip-fil av webbläsaren)
• bls (Mind Express 3-filer)

Det går att lägga till en eller flera dokument i mediebiblioteket genom att dra och släppa en eller flera dokument från Utforskaren till mediebiblioteket.

1. Ändra storlek på dialogrutan Mind Express.
2. Välj Fil > Mediebibliotek... (Ctrl + Skift + M).
3. Välj biblioteket Dokument uppe till vänster.
4. Välj mappen på fillistan dit du vill dra dokumenten.
5. Öppna Utforskaren.
6. Ändra storlek på Utforskarens fönster och placera det intill mediebibliotekets dialogruta.
7. Välj filerna du vill lägga till i mediebiblioteket i Utforskaren.
8. Dra valet till fillistan i mediebiblioteket.

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick på sidan 29
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1.9 Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import

1. Välj Fil > Import > Dokument (*.bls, *.jmm)...
2. Välj dokumenten du vill importera i Utforskaren.

ANMÄRKNING
Det går bara att lägga till dokument med filtyperna *.jmm, *.bls och *.zip. En del webbläsare döper automatiskt om jmm-filer till zip-filer. Det går att
importera zip-filerna.

3. Klicka på Öppna.

Alla filer som är länkade till dokumentet importeras. Allmän information om dokumentet visas högst upp (1) i dialogrutan Importera. Längst ned (2) visas
en lista med filerna som importeras. Bilder visas i blått, ljudfiler i lila, videofiler i magenta och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

4. Om du vill ändra platsen dit filerna importeras, klicka på Ändra mappar, ändra platsen för de importerade dokumenten, bilderna, ljuden, musiken och
videorna och klicka på OK.

5. Klicka på OK för att börja importera.
Alla filer som är länkade till dokumentet importeras. I dialogrutan Importera visas en översikt över de importerade filerna. Bilder visas i blått, ljudfiler i
lila, videofiler i magenta och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med mediebiblioteket på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick på sidan 29
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med Utforskaren på sidan 28

1.10 Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick

Ett dokument som du har tagit emot från någon eller som du har hämtat från Mind Express webbplats (http://www.mindexpress.be) och har typen *.jmm går att
dubbelklicka på i Utforskaren. Dokumentet öppnas i Mind Express och tillsammans importeras automatiskt till mediebiblioteket med alla länkade filer.

VARNING
Det går INTE att importera Mind Express 3-filer (dvs. *.bls-filer) genom att dubbelklicka på dokumentet.

1. Öppna Utforskaren.
2. Dubbelklicka på Mind Express-filen.

Alla filer som är länkade till dokumentet importeras. Allmän information om dokumentet visas högst upp (1) i dialogrutan Importera. Längst ned (2) visas
en lista med filerna som importeras. Bilder visas i blått, ljudfiler i lila, videofiler i magenta och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

3. Om du vill ändra platsen dit filerna importeras, klicka på Ändra mappar, ändra platsen för de importerade dokumenten, bilderna, ljuden, musiken och
videorna och klicka på OK.

4. Klicka på OK för att börja importera.
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Alla filer som är länkade till dokumentet importeras. I dialogrutan Importera visas en översikt över de importerade filerna. Bilder visas i blått, ljudfiler i
lila, videofiler i magenta och alla andra filer länkade till dokumentet visas i grönt.

5. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med mediebiblioteket på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import på sidan 28
Lägga till ett dokument i mediebiblioteket med Utforskaren på sidan 28

2 Arbeta med ett dokument

2.1 Skapa ett nytt dokument

Gör så här för att använda ett strukturerat tillvägagångssätt när du skapar ett nytt dokument i Mind Express:

1. Välj Fil > Ny....
2. Välj något av följande alternativ:

▪ Skapa tomt dokument

Använd standardstiluppsättningen eller välj vid behov en viss stiluppsättning i listrutan Stiluppsättning:.
▪ Använd mall

Välj en mall i listrutan. Vissa inställningar är redan definierade i mallen.
3. Klicka på OK.

• När Skapa tomt dokument väljs visas dialogrutan Sidinställningar. Ställ in sidan (Sidinställningar på sidan 37) och klicka på OK.
• När Använd mall väljs visas det nya dokumentet baserat på den valda mallen.

4. Spara dokumentet.
5. Aktivera genom att högerklicka i Musläget. Se Redigera alternativinställningar på sidan 163.
6. Fyll i cellerna (använd om möjligt snabbredigera). Se Snabbfyll en cell på sidan 43.
7. Skapa stilarna och namnge dem. Se Skapa en ny stil på sidan 49.
8. Använda stilarna i cellerna. Se Anpassa cellens stil på sidan 48.
9. Kopiera vid behov celler och/eller sidor. Se Kopiera en cell på sidan 53, Klippa och klistra en sida på sidan 36.
10. Ange dokumentinställningar: se Dokumentinställningar på sidan 32.
11. Ändra dokumentets storlek. Se Inställningar för dokumentstorlek på sidan 34.
12. Spara alla ändringar.
13. Inaktivera genom att högerklicka i Musläget. Se Redigera alternativinställningar på sidan 163.

2.2 Skapa en kopia av ett dokument

Du kan skapa en kopia av det aktuella dokumentet så att dokumentet tillsammans med alla länkade dokument kopieras till en mapp angiven i Dokument i
Mediebiblioteket. Alla länkar mellan filerna kommer fortfarande att fungera. Att skapa en kopia av ett befintligt dokument är mycket användbart om du vill
ändra dokumentet utan att ändra originalfilerna.

Till exempel: du vill anpassa exempelfilen Mind Express för en användare. Skapa en kopia av exempelfilen och anpassa den för användaren. På så vis förblir
originalexempelfilen opåverkad.

1. Välj Fil > Gör en kopia....
2. I toppfältet anger du namnet på mappen till vilken du vill kopiera alla dokumenten.

Mappen skapas i Dokument i Mediebiblioteket.
3. I bottenfältet ändrar du den text du vill lägga till i alla dokument.

Som förval läggs mappnamnet till i varje dokument.
Exempel: me4_sve (Alex)

2.3 Skapa egen mall

Om du har skapat ett dokument som du vill använda regelbundet som grund för nya dokument går det att skapa en mall.

1. Det går antingen att formatera dokumentet från grunden eller öppna ett dokument som du vill använda som mall.
2. Välj Fil > Spara som....
3. Ange mallens namn i fältet Namn:.
4. Välj Mallar i listrutan Spara som:.
5. Klicka på Spara.
6. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.

Endast den aktuella sidan i dokumentet sparas som en mall.
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2.4 Begära dokumentinställningar

Dokumentinställningarna kan innehålla information om författaren, kontaktinformation och en beskrivning av dokumentet. Den här informationen är praktisk
när du exporterar dokumentet och delar det med andra användare.

SPETS
Det går att dela Mind Express-dokument med andra användare på www.mindexpress.be.

1. Öppna filen.
2. Välj Fil > Egenskaper....

Dialogrutan Egenskaper för dokument visas med information om författaren, kontaktinformation och en beskrivning av filen.

Se även
Redigera dokumentinställningar på sidan 31

2.5 Redigera dokumentinställningar

Dokumentinställningarna kan innehålla information om författaren, kontaktinformation och en beskrivning av dokumentet. Den här informationen är praktisk
när du exporterar dokumentet och delar det med andra användare.

SPETS
Det går att dela Mind Express-dokument med andra användare på www.mindexpress.be.

Gör som följande för att redigera inställningarna för ett dokument:

1. Öppna filen.
2. Välj Fil > Egenskaper....
3. Ange namnet på personen som skapade dokumentet i fältet Författare:.
4. Ange hur en annan användare kan kontakta dokumentets författare i fältet Kontakt:. Till exempel författarens e-postadress.
5. Skriv en beskrivning av dokumentet i fältet Beskrivning:. Ange om det är ett kommunikationsrutnät, en övning eller en annat program. Nämn även de

använda symboluppsättningarna.
6. Klicka på OK.

Se även
Begära dokumentinställningar på sidan 30

2.6 Exportera ett dokument

Filexportfunktionen används till överföring av ett Mind Express-dokument från en dator eller enhet till en annan dator eller enhet. I det här fallet går det att först
exportera dokumentet, kopiera det till ett USB-minne och importera det.

Det går att exportera dokument för delning med kollegor och vänner eller att exportera filer för delning online genom http://www.mindexpress.be

1. Öppna dokumentet du vill exportera.
2. Välj Fil > Export > Aktuellt dokument....
3. Välj platsen där du vill spara dokumentet och ändra om nödvändigt filnamnet.
4. Klicka på Spara.
5. Ändra vid behov informationen i fälten Författare:, Kontakt: och Info:.
6. Markera eller avmarkera nödvändiga kryssrutor i alternativgruppen Exportera::

Alternativ Förklaring

Bilder Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade bilder tillsammans
med dokumentet.

Ljud Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade ljud i
mediebiblioteket tillsammans med dokumentet.

Länkade dokument Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade dokument
tillsammans med dokumentet. Så även de länkade dokumenten i de länkade
dokumenten.

Musik Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade musikfiler (såsom
MP3-filer) tillsammans med dokumentet. Den exporterade filen kan bli
mycket stor om ett stor antal musikfiler exporteras tillsammans med filen.

Video Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade videofiler (såsom
WMP) tillsammans med dokumentet. Den exporterade filen kan bli mycket
stor om ett stor antal videofiler exporteras tillsammans med filen.

ANMÄRKNING
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Om du har samma dokument på datorn som på enheten och du endast har ändrat dokumentet (inte bilder, ljud, musik eller videor) går det att
avmarkera alla alternativ i alternativgruppen Exportera: innan filen exporteras. Detta minskar filens storlek och det går mycket snabbare att
exportera den.

7. Klicka på OK.
Högst upp i dialogrutan Exportera finns en översikt över de exporterade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till
dokumentet visas i grönt. Längst ned finns en översikt över symbolerna som används i exporten.

ANMÄRKNING
Om symboler används i den exporterade filen, som inte finns tillgängliga på datorn eller enheten dit filen importeras, fylls inte cellerna med dessa
symboler.

8. Klicka på OK.

2.7 Visa alla dokumentlänkar

Du kan visa alla aktuella dokumentlänkar eller alla länkade dokument i en dialog. Det här låter dig söka efter en felaktig länk.

Till exempel: vid export av dokument kan det finnas en länk till ett gammalt dokument. Det här innebär att alla länkar till det gamla dokumentet följer med i
exporten. Så före export kan du visa alla länkar i dokumentet och kontrollera att de är korrekta.

1. Välj Fil > Dokument länkar....
Alla länkar i aktuellt dokument visas.

2. Välj alternativet Visa länkar i alla dokument för att visa alla länkade dokument.
3. Använd filtret för att söka efter filnamn.

2.8 Dokumentinställningar

Det går att ange ett antal inställningar för det aktuella dokumentet.

1. Välj Dokument > Inställningar....
2. Ange följande i alternativgruppen Allmänt:

Inställning Förklaring

Använd specika inställningar för val Om du aktiverar det här alternativet, används de specifika inställningarna
för val för det aktuella dokumentet, oavsett användarinställningarna. Välj
följande i listrutan:

• Mus
• Joystick
• Skanning
• Ögonstyrning

Klicka sedan på Inställningar och se:

• Musval på sidan 127
• Joystickval på sidan 133
• Skanningsval på sidan 137
• Ögonstyrning på sidan 143

Återgå alltid till första sidan Om du aktiverar det här alternativet och använder ett kommunikationsrutnät
med flera sidor, återgår Mind Express automatiskt till den första sidan när du
har valt en cell på en av de andra sidorna.

Återgå alltid till nivå 1 Om du aktiverar det här alternativet och använder ett kommunikationsrutnät
med flera informationsnivåer, återgår Mind Express automatiskt till den nivå
1 när du har valt en cell på nivå 2 eller 3.

Ljud vid drag Om du aktiverar det här alternativet hör användaren ett ljud vid dragning.

Vänta på tal innan sidbyte Om du aktiverar det här alternativet öppnas en annan sida först när talet på
den aktuella sidan har stoppat helt.

3. Ange följande i alternativgruppen Formatering:

Inställning Förklaring

Mått Välj alternativet för att visa kommunikationsrutnäten med låst storlek. Detta
säkerställer att kommunikationsrutnäten skrivs ut på rätt sätt eller formateras
rätt för andra enheter.

Klicka på den färgade cellen och ange färgen för området som omger
kommunikationsrutnätet.

Använd mall för nya sidor Om du aktiverar det här alternativet används den valda mallen för varje ny
skida du skapar.
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4. Ange följande i alternativgruppen Meddelande:

Inställning Förklaring

Inget tal vid tillägg i meddelanderutan Orden som läggs till i meddelanderutan läses inte omedelbart upp högt.

Starta med aktiv meddelanderuta Om det här alternativet är aktiverat kan du börja skriva meddelandet direkt
när dokumentet har öppnats.

Lägg till symboler när du sparar meddelande När du sparar ett meddelande i en cell, visas symbolerna i cellen. Ange
maximalt antal symboler som visas i cellen i fältet Antal symboler:.

Markera under läsning Kontrollera det här alternativet för att visualisera ordet samtidigt som
du läser noteringen. Välj i listrutan om du vill färglägga texten eller
bakgrunden. Klicka i den färgade cellen för att välja den färg du vill
använda för att visualisera ordet. Detta alternativ kan inte användas på
Zingui eller på Smart.

5. Ange följande i alternativgruppen Prediktion:

Inställning Förklaring

Prediktion av ord: Prediktion av ord går att använda på text- och/eller associerad symbolnivå.
Välj följande i listrutan:

• Endast text, prediktion av ord på textnivå.
• Text (med symboler), prediktionsceller med text och, om

tillgängligt, med symboler.
• Endast symboler, prediktion på symbolnivå om det finns symboler.
• Symboler (med text), prediktionsceller med symboler och text om

symboler finns tillgängliga.

Prioriterad symbolbas: Välj symboluppsättning i listrutan som du vill använda till
symbolprediktion.

Alternativ symbolbas: Välj vilken symboluppsättning i listrutan som du vill använda, om ingen
symbol hittas i den prioriterade uppsättningen.

Inget tal vid tillägg i meddelanderutan Orden som läggs till i meddelanderutan läses inte omedelbart upp högt.

Starta med aktiv meddelanderuta Om det här alternativet är aktiverat kan du börja skriva meddelandet direkt
när dokumentet har öppnats.

Lägg till symboler när du sparar meddelande När du sparar ett meddelande i en cell, visas symbolerna i cellen. Ange
maximalt antal symboler som visas i cellen i fältet Antal symboler:.

Spara fönsterläge Spara det aktuella fönstrets placering och storlek.

Spara senast öppnad sida När dokumentet öppnas, öppnas den senast aktiva sidan.

Spara status för dynamisk lista Om dynamiska listor används i dokumentet sparas status för den dynamiska
listan. Varje gång du öppna en sida med dynamiska listor, visas listan som
den visade senast.

Använd specika inställningar för val Om du aktiverar det här alternativet, används de specifika inställningarna
för val för det aktuella dokumentet, oavsett användarinställningarna. Välj
följande i listrutan:

• Mus
• Joystick
• Skanning
• Ögonstyrning

Klicka sedan på Inställningar och se:

• Musval på sidan 127
• Joystickval på sidan 133
• Skanningsval på sidan 137
• Ögonstyrning på sidan 143

Mått Välj alternativet för att visa kommunikationsrutnäten med låst storlek. Detta
säkerställer att kommunikationsrutnäten skrivs ut på rätt sätt eller formateras
rätt för andra enheter.

Klicka på den färgade cellen och ange färgen för området som omger
kommunikationsrutnätet.

6. Ange följande i alternativgruppen Spara:
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Inställning Förklaring

Spara fönsterläge Spara det aktuella fönstrets placering och storlek.

Spara senast öppnad sida När dokumentet öppnas, öppnas den senast aktiva sidan.

Spara status för dynamisk lista Om dynamiska listor används i dokumentet sparas status för den dynamiska
listan. Varje gång du öppna en sida med dynamiska listor, visas listan som
den visade senast.

7. Klicka på OK.

2.9 Inställningar för dokumentstorlek

Det går att ange storleken för det aktuella dokumentet.

1. Välj Dokument > Inställningar....
2. Välj alternativet Mått och välj en storlek i listmenyn.
3. Klicka på den färgade cellen och ange färgen för området som omger kommunikationsrutnätet.
4. Klicka på OK.

2.10 Söka i ett dokument (Musläge)

I läget Mus går det som om användare (eller handledare) att söka efter sidor som innehåller en viss etikett eller åtgärd. Det går också att söka efter ett cell-ID.

1. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Sök > Sök sidor...
▪ Tryck på Ctrl + D

2. Välj var du vill söka i alternativgruppen Sök i::

▪ Etiketter
▪ Åtgärder
▪ Etiketter och åtgärder
▪ Dokument länkar, söker efter celler med en länk till andra dokument.

3. Skriv in ordet (eller en del av ordet) i rutan Sök efter: efter.
Placera id: före söktermen för att söka efter ett cell-ID.

4. Välj vid behov alternativet Matcha hela ord om du vill ha en fullständig matchning med det angivna ordet. Välj inte det här alternativet om du vill visa alla
sökresultat som inkluderar den angivna texten.

5. Klicka på OK.
En översikt med sidor som innehåller ordet visas.

6. Klicka på OK.

Se även
Söka i ett dokument (Redigeringsläge) på sidan 34

2.11 Söka i ett dokument (Redigeringsläge)

I Redigeringsläge går det att söka efter en etikett eller åtgärd. Det går också att söka efter ett cell-ID.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Sök > Sök
▪ Tryck på Ctrl + F

3. Välj var du vill söka i alternativgruppen Sök i::

▪ Etiketter
▪ Åtgärder
▪ Etiketter och åtgärder
▪ Dokument länkar, söker efter celler med en länk till andra dokument.

4. Skriv in ordet (eller en del av ordet) i rutan Sök efter: efter.
Placera id: före söktermen för att söka efter ett cell-ID.

5. Välj vid behov alternativet Matcha hela ord om du vill ha en fullständig matchning med det angivna ordet. Välj inte det här alternativet om du vill visa alla
sökresultat som inkluderar den angivna texten.

6. Klicka på OK.
Cellen som matchar sökningen markeras (svarta markörer).

7. Välj Redigera > Sök > Sök nästa (F3).
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Se även
Söka i ett dokument (Musläge) på sidan 34

2.12 Importera ler

2.12.1 Importera en l

Det går att importera olika typer av filer i Mind Express:

• Mind Express-dokument och dokumentyperna *.bls eller *;jmm eller *.zip. Se Lägga till ett dokument i mediebiblioteket genom import på sidan 28.
• Mind Express-dokument från Zingui eller Smart, se Importera en fil från Zingui eller Smart på sidan 116.
• Rutnätsfiler. Se Importera en rutnätsfil på sidan 35.
• Boardmaker-filer. Se Importera en Boardmaker-fil på sidan 35.
• Stiluppsättningar. Se Importera en stiluppsättning på sidan 51.
• Användarinformation. Se Importera användarinformation på sidan 127.

2.12.2 Importera en rutnätsl

1. Välj Fil > Import > Grid 2 bundle (*.bdl)...
2. Välj en eller flera filer och klicka på Öppna.

Klicka på Rensa för att rensa alla tillagda filer.
3. Ange ett namn för filen i textrutan.
4. Välj alternativet Lägg till funktionen Tal (baserad på etiketten) i rutor utan åtgärd.

Texten för etiketten används för att lägga till en röståtgärd till cellen. Detta görs endast om cellen inte har några andra åtgärder.
5. Klicka på Start.

Filerna konverteras.
6. Klicka på Klar.
7. Klicka på OK.

Filerna importeras till Mind Express.
8. Klicka på OK.

Filen visas i Mind Express.

2.12.3 Importera en Boardmaker-l

1. Välj Fil > Import > Boardmaker 5/6 (*.bm2)...
2. Klicka på Lägg till.
3. Välj en eller flera filer och klicka på Öppna.

Klicka på Rensa för att rensa alla tillagda filer.
4. Ange ett namn för filen i textrutan.
5. Välj alternativet Lägg till funktionen Tal (baserad på etiketten) i rutor utan åtgärd.

Texten för etiketten används för att lägga till en röståtgärd till cellen. Detta görs endast om cellen inte har några andra åtgärder.
6. Klicka på Start.

Filerna konverteras.
7. Klicka på Klar.
8. Klicka på OK.

Filerna importeras till Mind Express.
9. Klicka på OK.

Filen visas i Mind Express.

3 Arbeta med en sida

3.1 Lägga till en ny sida

Det går att skapa en ny sida i Redigeringsläge. Du kan lägga till en ny sida efter aktuell sida eller efter den sista sidan. Det finns flera sätt att göra detta.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Sidinställningar..., klicka på Lägg till sida , ändra vid behov sidinställningen och klicka på OK.
▪ Välj Dokument > Lägg till ny sida. En ny sida skapas med den aktiva sidans sidinställningar.
▪ Tryck på Insert. En ny sida skapas med den aktiva sidans sidinställningar.

3. Ange namnet på den nya sidan i dialogen Lägg till sida.
4. Välj var du vill lägga till sidan:
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▪ Efter den aktuella sidan
▪ I slutet

5. Klicka på OK.

Se även
Klippa och klistra en sida på sidan 36
Radera en sida på sidan 36

3.2 Klippa och klistra en sida

Du kan kopiera en sida från ett dokument och klistra in den i ett annat dokument. Det här bevarar cellernas stilar. Det går endast att klistra in en ny sida i
Redigeringsläge.

För att klippa och klistra sidan i samma dokument kan du duplicera sidan. Se Duplicera en sida på sidan 36.

1. Välj Dokument > Kopiera sida.
2. Gå till det dokument där du vill klistra in sidan.
3. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
4. Välj Dokument > Klistra in sida.
5. Ange namnet på den nya sidan i dialogen Lägg till sida.
6. Välj var du vill lägga till sidan:

▪ Efter den aktuella sidan
▪ I slutet

7. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en ny sida på sidan 35

3.3 Duplicera en sida

Du kan endast duplicera en sida i det aktuella dokumentet. Det här bevarar sidans stil. Du kan lägga till den nya sidan efter aktuell sida eller efter den sista sidan.
Det går endast att duplicera en ny sida i Redigeringsläge. Se Klippa och klistra en sida på sidan 36 för information om hur du klistrar in sidan i ett annat
dokument.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj Dokument > Duplicera sida.
3. Ange namnet på den nya sidan i dialogen Lägg till sida.
4. Välj var du vill lägga till sidan:

▪ Efter den aktuella sidan
▪ I slutet

5. Klicka på OK.

3.4 Navigera genom olika sidor

Utför något av följande för att navigera:

Navigering Åtgärd

Till den första sidan • Välj Dokument > Gå till > Första sidan
• Tryck på Home.

Till föregående sida • Välj Dokument > Gå till > Föregående sida
• Tryck på Page Up.

Till nästa sida • Välj Dokument > Gå till > Nästa sida
• Tryck på Page Down.

Till den sista sidan • Välj Dokument > Gå till > Sista sidan
• Tryck på End.

Öppna valfri sida Gör ett av följande:

• Välj Dokument > Gå till > Sida...
• Tryck på Ctrl + G.

Välj en sida i listan och klicka på Gå till.

C Arbeta med dokument36
3 Arbeta med en sida



Mind Express

3.5 Radera en sida

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Sidinställningar..., och välj sidan du vill ta bort i listan och klicka på Radera sida .
▪ Gå till sidan som du vill ta bort. Välj Dokument > Radera sida.

3. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.

Se även
Lägga till en ny sida på sidan 35

3.6 Sidinställningar

Sidans allmänna struktur definiera i sidinställningarna. Det går att använda (rutnät) eller så går det (fri layout). Det går att definiera en sidbakgrund, visa sidorna
som popup-fönster och/eller alltid återvända till den föregående sidan.

ANMÄRKNING
När du skapar ett nytt dokument baserat på ett tomt dokument visas dialogrutan Sidinställningar automatiskt.

1. Gå till sidan som du vill redigera.
2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
3. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Sidinställningar....
▪ Tryck på F8.

4. Redigera vid behov sidans namn i fältet Namn:.
5. Välj ett av följande alternativ i listrutan Sidtyp::

▪ Rutnät, sidan består av ett antal rader och kolumner för att skapa celler.
▪ Fri layout, rita användardefinierade celler på sidan.

6. Om du valde att skapa ett rutnät, definiera antalet kolumner, rader och avståndet mellan cellerna.
7. Definiera sidan ytterligare, se:

▪ Sidans bakgrundsinställningar på sidan 37
▪ Visa sidan som ett popup-fönster på sidan 38
▪ Sidan Återgå till föregående sida på sidan 39

8. Klicka på OK.

3.7 Infoga rader eller kolumner på en sida

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen över eller under där du vill infoga en rad eller före eller efter där du vill infoga en kolumn.
3. Välj Lägg in i snabbmenyn och sedan ett av följande alternativ på snabbmenyn:

▪ Raden över
▪ Raden under
▪ Kolumn före
▪ Kolumn efter

Se även
Ta bort en rad eller kolumn på en sida på sidan 37

3.8 Ta bort en rad eller kolumn på en sida

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen som tillhör raden eller kolumnen du vill ta bort.
3. Välj Ta bort i snabbmenyn och sedan ett av följande alternativ på snabbmenyn:

▪ Aktuell rad
▪ Aktuell kolumn

Se även
Infoga rader eller kolumner på en sida på sidan 37

3.9 Sidans bakgrundsinställningar

1. Öppna sidan med den bakgrund du vill ange.
2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
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3. Gör ett av följande:

▪ Gå till Dokument > Sidinställningar....
▪ Tryck på F8.

4. Ange följande i alternativgruppen Bakgrund:

Inställningar Förklaring

Färg: Ange sidbakgrundens färg eller toning.

Välj något av följande alternativ:

• Enfärgad
• Gradvis (horisontell)
• Gradvis (vertikal)

Bild Använd en bild som sidans bakgrund.

Klicka på Bild. Välj en bild och klicka på OK.

Bildjustering Välj hur du vill justera bilden i bakgrunden i listrutan intill knappen Bild.

Skala: Konfigurera bakgrundsbildens skalning. Vid 100 % placeras bilden över
hela bakgrunden.

Behåll bredd–höjd Markera det här alternativet om du inte vill förvränga bilden när den fyller
hela bakgrunden.

5. Klicka på OK.

3.10 Visa sidan som ett popup-fönster

Visa en sida som popup-fönster. Den underliggande sidan förblir delvis synlig under ett transparent, grått lager. Exempel: Skicka e-post genom att välja
kontakterna i popup-fönstret.

1. Gå till sidan som du vill öppna som popup-fönster.
2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
3. Gör ett av följande:

▪ Gå till Dokument > Sidinställningar....
▪ Tryck på F8.

4. Välj alternativet Popup-fönster längst ner i dialogrutan Sidinställningar.
5. Klicka på Inställningar och ange popup-fönstrets position och storlek.

Inställningar Förklaring

Vänster: Ange positionen för popup-fönstrets vänstra kant som procentandel av hela
Mind Express-fönstret.

Överst: Ange positionen för popup-fönstrets övre kant som procentandel av hela
Mind Express-fönstret.

Bredd: Ange popup-fönstrets bredd som procentandel av hela Mind Express-
fönstret.

Höjd: Ange popup-fönstrets höjd som procentandel av hela Mind Express-fönstret.
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6. Klicka på OK.
7. Klicka på OK.

3.11 Sidan Återgå till föregående sida

Efter en markering på en sida går Mind Express alltid automatiskt tillbaka till föregående sida. Det här är praktiskt om användaren endast behöver välja en cell
på sidan och sedan återgå till den föregående sidan. Exempel: På kommunikationsrutnätet med olika kategorier väljer användaren fruktcellen. En ny sida öppnas.
Användaren väljer en cell som visar ett äpple. Mind Express går automatiskt tillbaka till föregående sida. Användaren behöver inte stänga sidan.

1. Gå till sidan som automatiskt går tillbaka till föregående sida.
2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
3. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Sidinställningar....
▪ Tryck på F8.

4. Välj alternativet Återgå alltid till föregående sida längst ner i dialogrutan Sidinställningar.
5. Klicka på OK.

3.12 Rita användardenierade celler på sidan (fri layout)

Istället för att arbeta med ett fast antal celler (rutnät) går det att rita sina egna celler (fri layout). Gör detta genom att ändra sidtypen.

1. Öppna sidan för vilken du vill ändra sidtypen till Fri layout.
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Sidinställningar....
▪ Tryck på F8.

3. Välj Fri layout i listrutan Sidtyp:.
4. Definiera sidan ytterligare, se:

▪ Sidans bakgrundsinställningar på sidan 37
▪ Visa sidan som ett popup-fönster på sidan 38
▪ Sidan Återgå till föregående sida på sidan 39

5. Klicka på OK.
6. Klicka på  på verktygsfältet för att aktivera teckningsceller.

7. Klicka och dra på sidan för att rita användardefinierade celler på olika platser och med olika storlek.
8. Ändra ordningen för en cell genom att högerklicka på cellen, välja Ordning och sedan ett av följande alternativ i snabbmenyn:

▪ Placera överst
▪ Placera underst

9. Ändra justering eller storlek för cellerna genom att markera två eller fler celler, högerklicka på markeringen och välja Format och sedan ett av följande
alternativ i snabbmenyn:

ANMÄRKNING
Cellen med de svarta markörerna används som referenscell!

▪ Justera överst
▪ Justera nederst
▪ Justera vänster
▪ Justera höger
▪ Använd samma storlek
▪ Använd samma bredd
▪ Använd samma höjd

10. Klicka vid behov på  på verktygsfältet för att inaktivera teckningsceller.

3.13 Översätta text på en sida

Om du har skapat ett kommunikationsrutnät på ett språk är det enkelt att översätta det med översättningsalternativet. Det här innebär att du inte behöver
översätta cell för cell. Det går att översätta alla etiketter och texter på en eller alla sidor i en översikt eller översätta allt med Google Translate.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Översätt > Översätt text....
▪ Tryck på Ctrl + F10

3. Välj målspråket du vill översätta sidan till i listrutan Översätt till:.
4. Klicka på OK.

ANMÄRKNING
Dialogrutan Översätt sidor visas på det valda språket. Programspråket ändrat!
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5. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Aktuell sida Etiketterna och texterna på aktuell sida läggs i översikten för översättning.

Sidor (-)

Klicka på , ange sidorna från och till, etiketterna och texterna i
översikten måste placeras så att de går att översätta.

Alla sidor Etiketterna och texterna på alla sidor läggs i översikten för översättning.

6. Klicka på cellen Till: och ange översättningen intill termen från kolumnen Från:.

ANMÄRKNING
Översätt all text snabbt genom att använda Google Translate. Klicka på Kopiera all text, klicka på Google Translate, klistra in texten och översätt
den till önskat språk. Kopiera översättningen och klistra tillbaka den i cellen Till:.

7. Klicka på OK.

3.14 Ersätta en symbol på en sida

Det är enkelt att ersätta en symbol med en annan på ett utökat kommunikationsrutnät med flera sidor. Du behöver inte söka igenom varje sida för att hitta rätt
symbol.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Översätt > Översätt symbol....
▪ Tryck på Ctrl + F9

3. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Aktuell sida Sök och ersätt symbol utförs endast på den aktuella sidan.

Sidor (-)

Klicka på , ange sidorna Från och Till och symbolen du vill
söka efter och ersätta.

Alla sidor Sök och ersätt symbol utförs på alla sidor.

4. Klicka på Från: och sök efter symbolen du vill ersätta.
5. Klicka på Till: och sök efter symbolen du vill ersätta den med.
6. Klicka på OK.

Se även
Ersätta symboluppsättningen på en sida på sidan 40

3.15 Ersätta symboluppsättningen på en sida

Det är enkelt att byta ut symbolerna i en symboluppsättning i ett kommunikationsrutnät med symboler från en annan uppsättning. Tack vare detta behöver du
inte ersätta varje symbol för sig.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Översätt > Översätt symboler....
▪ Tryck på Ctrl + F11

3. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Aktuell sida Endast symbolerna på aktuell sida ersätts med symboler från en annan
symboluppsättning.

Sidor (-)

Klicka på , ange sidorna Från och Till och symbolerna ersätt
med symboler från den andra symboluppsättningen.

Alla sidor Symbolerna på alla sidor ersätts med symboler från den andra
symboluppsättningen.
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4. Välj symboluppsättningen du vill ersätta i listrutan Från bild/symboluppsättning:.
5. Välj den symboluppsättning du vill använda, i listrutan Till bild/symboluppsättning:, för att ersätta den andra symboluppsättningen med.
6. Välj ett av följande alternativ i listrutan Om översättning inte hittats::

▪ Dölj cell
▪ Ta bort symbol/bild från cell
▪ Behåll cell oförändrad

7. Klicka på OK.

Se även
Ersätta en symbol på en sida på sidan 40

3.16 Skriva ut en sida

1. Välj Fil > Skriv ut > Skriv ut sidor....
2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Skriv ut:

Alternativ Förklaring

Hela sidan Sidan skrivs ut på en helsida. Avmarkera vid behov alternativet Behåll
bredd–höjd-förhållande.

Anpassa storlek Ange utskriftens bredd och höjd. Avmarkera vid behov alternativet
Centrera på sida. Om du har angett storlekar i dokumentinställningarna
kopieras storlekarna automatiskt.

3. Avmarkera vid behov alternativet Skriv ut etiketter.
4. Klicka på OK.
5. Välj skrivaren i alternativgruppen Välj skrivare.
6. Ange vilka sidor som ska skrivas ut i alternativgruppen Sidintervall. Som standard anges den aktiva sidan här.

4 Redigera en cell

4.1 Markera celler

Det är möjligt att markera flera celler samtidigt. Använd Skift och/eller Ctrl för att göra detta.

• Markera ett antal icke-angränsande celler genom att trycka på Ctrl och vänsterklicka för att markera cellerna.
• Välj ett cellblock genom att trycka på den första cellen, hålla ned tangenten Skift och klicka på den sista cellen. Alla celler mellan de båda cellerna

markeras.

4.2 Redigera en cell

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på cellen.
▪ Högerklicka på cellen och välj Gå till redigeringsfönstret... i snabbmenyn.
▪ Välj cellen och klicka på F5.

Dialogrutan Redigera visas.
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3. Klicka vid behov på knappen Avancerat för att gå till den tredelade dialogrutan Redigera.

Del Förklaring

1 Symbol alternativgruppen. Fylla celler med symboler och etiketter. Det går även att tilldela stilen och ett ID till cellen.

2 Åtgärder alternativgruppen. Lägg till en eller fler åtgärder till cellen. Om du klickar på cellen utförs åtgärderna i den ordningen. Det går
att lägga till åtgärder på tre nivåer.
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Del Förklaring

3 Egenskaper alternativgruppen. Konfigurera cellens inställningar. Det går att redigera celler och göra den valbar, dragbar och synlig. Det
går att ändra cellen till en adressbokscell, agendacell, kameracell osv.

4.3 Snabbfyll en cell

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj en tom cell.
3. Börja skriva.

Symbolens namn, etikett och text slutförs i verktygsfältet.

VARNING
Om cellen inte är tom ändras endast den befintliga cellens etikett!

4. Tryck på Retur för att bekräfta och gå till nästa cell.

ANMÄRKNING
Innan du trycker på Retur, kan du även trycka på F6 eller klicka på  intill symbolens namn för att öppna symbolfönstret och visa alla olika
symboler. Om du har valt <Alla> längst ned, markeras alla symboler. Om du har valt en viss symboldatabas visas alla tillgängliga symboler i den
databasen.

Se även
Fylla en cell med verktygsfältet på sidan 43
Fylla cellen med dialogrutan Redigera på sidan 43
Snabbfyll celler på sidan 52

4.4 Fylla en cell med verktygsfältet

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (eller tryck på F2).
Verktygsfältet Redigera visas högst upp.

Nummer Förklaring

1 Välj en symbol för den valda cellen.

2 Öppna symbolfönstret.

3 Ange etikett i den valda cellen.

4 Visa den första åtgärden för den valda cellen.

5 Öppna åtgärdsfönstret för att lägga till, redigera eller radera åtgärder för de valda cellerna.

6 Ange färg och stil för den valda cellen.

7 På sidtypen Fri layout visas en ytterligare knapp för att aktivera och inaktivera funktionen för att rita celler.

2. Klicka på cellen som du vill fylla.
3. Klicka på fältet  (1) och ange symbolens namn.

4. Klicka vid behov på pilen intill fältet  (2) eller tryck på F6 för att välja en annan symbol.

5. Ändra vid behov etiketten i fältet  (3).

6. Ändra vid behov åtgärden (4) eller klicka på pilen intill fältet  (5) eller tryck på F7 för att ange en åtgärd i åtgärdsfönstret.

7. Klicka på  för att använda en stil i listan eller för att skapa en ny stil till cellen.

Se även
Snabbfyll en cell på sidan 43
Fylla cellen med dialogrutan Redigera på sidan 43
Snabbfyll celler på sidan 52

4.5 Fylla cellen med dialogrutan Redigera

Det finns två olika layouter för fönstret Redigera:

• En enkel layout med de grundläggande funktionerna.
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• En avancerad layout med ytterligare funktioner och avancerade alternativ.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Redigera cellen (F5).
3. Välj den symbol/bilduppsättning du vill använda i listrutan intill .

4. Välj kategori på nästa listruta så att du filtrerar ännu snabbare.
Exempel: Plats, medicin, natur...

5. Använd vid behov ett av sökvillkoren från nästa listruta för att snabbt hitta önskad symbol:

▪ Börjar med:, alla symboler som börjar på bokstaven du angav visas.
▪ Innehåller:, alla symboler som innehåller bokstaven du angav visas.
▪ Slutar med:, alla symboler som slutar på bokstaven du angav visas.

6. Anpassa vid behov etiketten i fältet intill .

7. Ändra vid behov åtgärden. Som standard finns den valda symbolens uttal här.
8. Klicka på pilen intill fältet  för att använda en stil på listan eller för att skapa en ny stil till cellen.

9. Klicka vid behov på Avancerat för att gå till den avancerad layout för fönstret Redigera för att lägga till ytterligare funktioner och/eller avancerade
funktioner.

10. Klicka på OK.

Se även
Snabbfyll en cell på sidan 43
Fylla en cell med verktygsfältet på sidan 43
Snabbfyll celler på sidan 52

4.6 Redigera symbolen i en cell

Symbolerna som fyller cellerna i ett kommunikationsrutnät väljs från ett antal symboluppsättningar. Det går att ersätta dessa symboluppsättningar med dina egna
symboler, foton, bilder eller teckningar.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Redigera cellen (F5).
3. Välj den symbol/bilduppsättning du vill använda i listrutan intill .

4. Välj kategori på nästa listruta så att du filtrerar ännu snabbare.
Exempel: Plats, medicin, natur...

5. Använd vid behov ett av sökvillkoren från nästa listruta för att snabbt hitta önskad symbol:

▪ Börjar med:, alla symboler som börjar på bokstaven du angav visas.
▪ Innehåller:, alla symboler som innehåller bokstaven du angav visas.
▪ Slutar med:, alla symboler som slutar på bokstaven du angav visas.

6. Klicka på OK.

Se även
Redigera en symbol på sidan 45
Lägga till flera symboler till en cell på sidan 44

4.7 Snabbredigera symbolen i en cell

Symbolerna som fyller cellerna i ett kommunikationsrutnät väljs från ett antal symboluppsättningar. Det går att ersätta dessa symboluppsättningar med dina egna
symboler, foton, bilder eller teckningar.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med symbolen du vill redigera.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på fältet  i verktygsfältet och ange namnet för den nya symbolen.
▪ Klicka på  intill symbolcellen . Symbolfönstret öppnas. Välj den nya symbolen.

SPETS
Det går att snabbredigera symbolen i cellen genom att använda en symbol med samman namn. Välj cellen och tryck på Ctrl + Uppil för föregående
symbol på listan eller Ctrl + Nedpil för nästa symbol.

4.8 Lägga till era symboler till en cell

Det går att placera flera symboler i en cell och tilldela den en anpassad etikett. Kontrollera att allt fortfarande visas.

1. Redigera cellen (F5).
2. Välj den symbol/bilduppsättning du vill använda i listrutan intill .

3. Välj kategori på nästa listruta så att du filtrerar ännu snabbare.
Exempel: Plats, medicin, natur...
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4. Använd vid behov ett av sökvillkoren från nästa listruta för att snabbt hitta önskad symbol:

▪ Börjar med:, alla symboler som börjar på bokstaven du angav visas.
▪ Innehåller:, alla symboler som innehåller bokstaven du angav visas.
▪ Slutar med:, alla symboler som slutar på bokstaven du angav visas.

5. Klicka på symbolen du vill lägga till i symbollistan.
6. Klicka på  intill listan Aktuella bilder:.

7. Lägg till en annan symbol. Upprepa efter behov från steg 2.
8. Anpassa etiketten i fältet intill .

9. Klicka på OK.

Se även
Redigera en symbol på sidan 45
Redigera symbolen i en cell på sidan 44

4.9 Redigera en symbol

Alla symboler som används i de olika symboluppsättningarna är lätta att redigera i dialogrutan Redigera symbol. Endast Bliss-symboler ändras i den särskilda
Bliss Editor. Se Skapa en ny BLISS-symbol på sidan 167.

VARNING
De redigerade symbolerna sparas i mediebiblioteket. Det går inte att skriva över symbolerna i symboluppsättningarna. Det går att skriva över
symbolerna i mediebiblioteket.

Det går att skapa en ny symbol utifrån en befintlig symbol.

SPETS
Istället för att redigera befintliga symboler går det även att använda egna foton, teckningar eller illustrationer. Importera dina bilderna med hjälp av
mediebiblioteket. Se Mediebiblioteket på sidan 26.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Redigera cellen (F5).
3. Välj den symbol/bilduppsättning du vill använda i listrutan intill .

4. Välj kategori på nästa listruta så att du filtrerar ännu snabbare.
Exempel: Plats, medicin, natur...

5. Använd vid behov ett av sökvillkoren från nästa listruta för att snabbt hitta önskad symbol:

▪ Börjar med:, alla symboler som börjar på bokstaven du angav visas.
▪ Innehåller:, alla symboler som innehåller bokstaven du angav visas.
▪ Slutar med:, alla symboler som slutar på bokstaven du angav visas.

6. Klicka på symbolen du vill lägga till i symbollistan.
7. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  intill listan Aktuella bilder:.
▪ Högerklicka i förhandsgranskningsfönstret och välj Redigera symbol i snabbmenyn.

8. Redigera bilden med följande verktyg:

Verktyg Förklaring

Skapa en egen teckning.

Radera.

Dra raka linjer.

Fyll ett område med färg.

Välj den färg på bilden som ska användas.
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Verktyg Förklaring

Välj den färg du vill använda. Klicka  för att välja genomskinlig.

Spegelvänd symbolen vågrätt.

Spegelvänd symbolen lodrätt.

Rotera symbolen 90° i moturs riktning.

Ångra en ändring.

Gör om den sista ångringen.

Zoomnivå: Zooma in eller zooma ut i symbolen.

Penselstorlek: Ställ in penselstorleken.

Namn på symbol Ange namnet på den nya symbolen längst ned i dialogrutan. Standardnamnet
är symbolens ursprungliga namn med tillägget (Redigerad). Exempel: Katt
(Redigerad).

9. Klicka på Spara och avsluta.
10. Bekräfta i dialogrutan Redigera bild.
11. Klicka på OK.

Se även
Redigera symbolen i en cell på sidan 44
Lägga till flera symboler till en cell på sidan 44

4.10 Justera visning av Bliss-symbol

Justera visning av Bliss-symbolen genom att ändra tjockleken. Gör det möjligt att visa Bliss-symboler med en tunnare eller tjockare linje.

1. Välj Extra > Symboler...
2. Ändra linjernas tjocklek i listrutan Bliss-tjocklek:. Välj ett värde mellan 1 och 15.
3. Klicka på OK.

4.11 Ändra etikett på en cell

Om du väljer en symbol från en av symboluppsättningarna visas texten som är länkad till den automatiskt i fältet intill . Om du vill visa en annan etikett
än standardetiketten för symbolen går det att ange en ny etikett. Exempel: Du vill visa etiketten "får" tillsammans med symbolen för lamm. Istället för
standardtexten "lamm" skriver du helt enkelt "får" i etikettfältet.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med etiketten du vill redigera.
3. Redigera cellen (F5). Ändra etikettens namn i fältet  i dialogrutan Redigera och klicka på OK.

ANMÄRKNING
Klicka  intill fältet  för att ange en längre etikettext. Du kan även indikera i fältet  att du vill infoga en ny rad, genom att skriva in ## i fältet

 på den plats där du vill påbörja en ny rad.

ANMÄRKNING
Ersätt standardetiketten (och standardåtgärden) för cellen genom att högerklicka på symbolens namn i symbollistan och välja Ange etikett och
åtgärd i snabbmenyn.

Se även
Rensa cellens etikett på sidan 47
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Redigera texten i en cell på sidan 47

4.12 Återställ standardetiketten på en cell

Om du har angivit en annan etikett än standardetiketten för symbolen i en cell så kan du återställa symbolen för standardetiketten.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj den cell till vilken du vill återställa standardetiketten.
3. Redigera cellen (F5).
4. Högerklicka på symbolens namn och välj Ange etikett och åtgärd i snabbmenyn.

ANMÄRKNING
Alla åtgärder i cellen rensas och ersätts med standardåtgärden!

4.13 Snabbredigera celletiketten

Om du väljer en symbol från en av symboluppsättningarna visas texten som är länkad till den automatiskt i fältet intill. Om du vill visa en annan etikett
än standardetiketten för symbolen går det att ange en ny etikett. Exempel: Du vill visa etiketten "får" tillsammans med symbolen för lamm. Istället för
standardtexten "lamm" skriver du helt enkelt "får" i etikettfältet.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med etiketten du vill redigera.
3. Ändra etiketten i fältet  på verktygsfältet.

4.14 Rensa cellens etikett

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med etiketten du vill rensa.
3. Tryck på Backsteg.

Etiketten har rensats. Ange vid behov ny text till etiketten.

Se även
Ändra etikett på en cell på sidan 46
Redigera texten i en cell på sidan 47

4.15 Redigera texten i en cell

Texten är det meddelande som läses upp varje gång du klickar på en cell. När en symbol läggs till slutförs texten som standard. Det går alltid att redigera texten.

Exempel: Det går att ersätta texten till en symbol (äpple) med en fullständig mening (Jag vill ha ett äpple).

När du skriver texten går det att välja mellan ett antal ordklasser. Det går att böja verb, använda plural, adjektiv, bestämd form och personliga pronomen.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med texten du vill redigera.
3. Redigera texten snabbt genom att klicka i verktygsfältet i textrutan  och redigera texten. Fortsätt till nästa steg om du även vill redigera ordklasserna.

4. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  intill textrutan . Följande åtgärdsfönster öppnas.
▪ Redigera cellen (F5). Dialogrutan Redigera visas.

5. Ändra texten.
När texten ändras ställs ordklassen in på Annat.

6. Ändra vid behov ordklassen. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Verb Välj det här alternativet om ordet du har angivit i textrutan är ett verb och du
vill använda det verbets böjningsformer. Om verbet redan finns, anger Mind
Express automatisk rätt böjning i fönstret Verb -. Om böjningen inte finns
ber dig Mind Express att ange den själv.

Substantiv Välj det här alternativet om ordet du har angivit i textrutan är ett substantiv
och du vill använda plural.

Adjektiv Välj det här alternativet om ordet du har angivit i textrutan är ett adjektiv
och du även vill använda adverbet.

* Välj det här alternativet om du vill använda ordet som ett personligt
pronomen, t.ex. jag, du, han/hon, vi, ni, de.

Annat Ingen grammatisk information används.
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7. Klicka vid behov på Data för att konfigurera informationen för vald ordklass.

Ordklass Förklaring

Verb Ange verbets böjning i presens, preteritum (imperfekt) eller supinum.

Substantiv Ange singular eller plural. Till exempel "gris" och "grisar"

Adjektiv Ange adverbet och adjektivet. Till exempel "vackert" och "vacker"

* Välj vilket personligt pronomen du vill använda i texten. Exempel: Ett foto
på Madonna ställer du in som Tredje person (han/hon).

Annat Det går inte att ange information.

Se även
Ändra etikett på en cell på sidan 46
Rensa cellens etikett på sidan 47

4.16 Snabbredigera texten i en cell

Texten är det meddelande som läses upp varje gång du klickar på en cell. När en symbol läggs till slutförs texten som standard. Det går alltid att redigera texten.

Exempel: Det går att ersätta texten till en symbol (äpple) med en fullständig mening (Jag vill ha ett äpple).

När du skriver texten går det att välja mellan ett antal ordklasser. Det går att böja verb, använda plural, adjektiv, bestämd form och personliga pronomen.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med texten du vill redigera.
3. Ändra texten i fältet  på verktygsfältet.

4.17 Arbeta med stilar

4.17.1 Stilar

En stil kommer ihåg hur du formaterar cellerna. När stilen har definierats går den att tillämpa på andra celler. Med stilen går det att få:

• En konsekvent cell-layout
• Stor tidsbesparing

Följande objekt går att definiera med en stil:

• Cellens färg och genomskinlighet
• Etikettens position och teckensnitt
• Bildens position och teckensnitt
• Kantens färg och tjocklek
• Cellens form
• En sidindikator i cellen (indikerar länken till en annan sida)

Färger tilldelade till cellerna i en stil går att välja fritt, men vanligen följs den internationella färgkoden Fitzgerald key.

Tabell 1. Versionen Jabbla

Färg Används till Exempel

Gul Personer Mormor/farmor

Grön Verb Att gå

Blå Adjektiv Vacker

Gul Substantiv Hus

Rosa Preposition, sociala ord Tack

Lila Att fråga Hur går det?

Brun Adverb Imorgon hellre, här, aldrig, hur...

Grå Funktioner Öka datorns eller enhetens volym.

Vit Annan Jag är hungrig, jag vill titta på TV.

4.17.2 Anpassa cellens stil

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
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2. Välj en eller flera celler.
3. Gör ett av följande:

▪ Högerklicka på markeringen. Välj Stilar och sedan stilen du vill använda i snabbmenyn.
▪ Klicka på  på verktygsfältet och välj stilen du vill använda.
▪ Redigera cellen (F5). Klicka på pilen  intill  och välj stilen du vill använda.
▪ Tryck på Ctrl + Vänsterpil för att använda föregående stil och tryck på Ctrl + Högerpil för att använda nästa stil.

4.17.3 Snabbanpassning av cellens stil

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj en eller flera celler.
3. Klicka på  på verktygsfältet och välj stilen du vill använda.

4.17.4 Skapa en ny stil

Ibland kan det gå snabbare att ta bort alla stilar från ett dokument om det har standardstilen (utom stil 1) och skapa en ny stil istället för att redigera befintliga
stilar. Exempel: Om stilarna liknar varandra och du använder det första sättet (nämnt nedan), går det mycket snabbare att skapa stilarna och fortsätta göra
ändringar.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Välj Dokument > Stilinställningar.... Klicka på Lägg till en stil .

SPETS
Den tillagda stilen baseras på den valda stilen. Starta alltid med att välja stilen som liknar den nya stilen mest.

▪ Klicka på  i verktygsfältet och välj Ny stil. Den nya stilen baseras på den valda cellens stil.
▪ Högerklicka på cellen och välj Stilar > Ny stil. Den nya stilen baseras på stilen i cellen du klickade på.

3. Definiera stilen ytterligare, se Redigera en stil på sidan 49.

Se även
Redigera en stil på sidan 49
Radera en stil på sidan 51

4.17.5 Redigera en stil

Varje gång du skapar ett nytt kommunikationsrutnät används Mind Express standardstilar automatiskt. Det går att ändra cellernas stil, genom att till exempel
justera textens position, bildens skala, ändra cellernas färg osv.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Gör ett av följande:

▪ Redigera cellen (F5). Klicka på  intill .

▪ Välj Dokument > Stilinställningar.... Välj stilen du vill redigera på listan.
▪ Högerklicka på cellen och välj Redigera stil ''.

3. Ändra cellens stilinställningar så här:

SPETS
Visa de angivna ändringarna i förhandsvisningscellen uppe till höger i dialogrutan Stilinställningar.

Fält Förklaring Exempel

Namn: Ändra vid behov stilens namn. Använd alltid ett
uppenbart namn.

Färg: Ange cellens bakgrundsfärg. Välj ett av följande
alternativ i listrutan:

• Enfärgad
• Gradvis (horisontell)
• Gradvis (vertikal)

Beroende på den valda fyllningen (enfärgad
eller tonad), välj en eller två färger på Windows
standardpalett.
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Fält Förklaring Exempel

Genomskinlig: Det går att ge cellen en högre eller lägre
genomskinlighet. Dra skjutreglaget till höger om
du vill höja genomskinligheten. Dra skjutreglaget
till vänster om du vill sänka genomskinligheten.

Det här är praktiskt när du använder en
bakgrundsbild i kommunikationsrutnätet.

Etikett: Välj etikettens position i cellen i listrutan.

Teckensnitt Det går att ändra etikettens teckensnitt,
teckenstorlek och textfärg. För texten går det även
att ange kursiv, fet, understruken eller överstuken.

Etikett krympa vid behov Etiketten krymps automatiskt om texten inte
får plats i cellen. Etiketten justeras både på
bredden och på höjden. Alternativet markeras som
standard.

Bild: Det går att ange bildens storlek och position i
cellen.

Välj bildens position i cellen i den första listrutan.

Välj hur stor procentandel av cellen du vill täcka
med bilden i den andra listrutan. Med 100 % täcks
hela cellen av bilden.

Kant: Det går att justera bredd och färg för kanterna runt
bilden.

Sidindikator: Om en cell innehåller åtgärden Gå till sida så
kan du välja hur du vill visa detta. Välj följande i
listrutan:

• Ingen: visa inte en sidindikator.
• Pil: en pil visas i övre högra hörnet.
• Mapp: cellen visas som en mapp.

Marginal: Du kan lägga till en marginal i cellen så att texten
och bilden hamnar på större avstånd från kanten.
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Fält Förklaring Exempel

Form: Det går att justera cellens form. Välj ett av
följande alternativ i listrutan:

• Rektangel
• Rektangel (rundad)
• Cirkel
• Mapp
• Pratbubbla
• Tankebubblan
• Hexagon
• Oktogon
• Stjärna (12 poäng)

ANMÄRKNING
Se upp med följande möjliga förväxling när du använder formen Mapp: En cell med formen Mapp och en cell som hänvisar till en annan sida och
används som sidindikator Mapp visas likadant.

4. Klicka på OK.

Se även
Skapa en ny stil på sidan 49
Radera en stil på sidan 51

4.17.6 Radera en stil

VARNING
Det går att ta bort en stil som inte används!

1. Välj Dokument > Stilinställningar....
2. Välj stilen som du vill ta bort.
3. Klicka på Radera stil .

SPETS
Ctrl + klicka på  för att ta bort alla stilar som inte används.

4. Klicka på OK.

Se även
Skapa en ny stil på sidan 49
Redigera en stil på sidan 49

4.17.7 Exportera en stiluppsättning

Det går att exportera alla stilar som används i ett dokument. Det här gör det möjligt att senare återanvända stilarna i ett annat dokument.

1. Välj Fil > Export > Aktuell stiluppsättning....
2. Välj platsen där data sparas och ange filnamnet i fältet Filnamn.

ANMÄRKNING
Som standard föreslås följande plats C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets.

3. Klicka på Spara.

Se även
Importera en stiluppsättning på sidan 51

4.17.8 Importera en stiluppsättning

Det går att importera stiluppsättningar till ett dokument. Det här innebär att du inte behöver skapa ytterligare stilar, vilket sparar mycket tid.

1. Välj Fil > Import > Stiluppsättning....
2. Välj stilen som du vill importera.

ANMÄRKNING
Som standard föreslås följande plats C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets.

3. Klicka på Öppna.
4. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.

Alla stilar i den valda stiluppsättningen läggs till. Stilar med samma namn skrivs inte över, de ändrar namn.
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Se även
Exportera en stiluppsättning på sidan 51

4.17.9 Radera dubletter av stilar

Vid import av stilar i ett dokument eller när egna stilar skapas och läggs till kan det resultera i att det finns flera stilar med exakt samma egenskaper. Dessa
dubletter av stilar kan raderas.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Tryck på Skift + Ctrl + F8.
3. Bekräfta i dialogrutan.
4. Klicka på OK.

4.18 Snabbfyll celler

1. Välj cellerna du vill snabbfylla.

SPETS
Tryck på Ctrl + A för att markera alla celler eller använd Skift och/eller Ctrl för att markera eller avmarkera flera celler.

2. Gör ett av följande:

▪ Högerklicka på den valda cellen och välj Fylla celler i snabbmenyn.
▪ Tryck på F4.

3. Filtrera symbolerna med symbollistan, kategori och sökfunktion.
4. Klicka på symbolerna du vill lägga till eller klicka på Lägg till alla. De markerade symbolerna visas högst upp till höger i dialogrutan Välj symboler.

SPETS
Använd knapparna Flytta upp objekt  och Flytta ned objekt  för att ange ordningen. Använd knappen Ta bort objekt  för att ta bort ett
objekt i listan. Rensa hela listan med Rensa lista .

5. Klicka på OK.
Symbolerna läggs till i cellerna. Om du har valt fler symboler än antalet lediga celler infogas endast de första symbolerna på listan.

Se även
Snabbfyll en cell på sidan 43
Fylla en cell med verktygsfältet på sidan 43
Fylla cellen med dialogrutan Redigera på sidan 43

4.19 Ändra storlek på en cell

Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna som visas.
Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cell vars storlek du vill ändra.
3. Klicka på en av de svarta rutorna och dra tills du får önskad storlek.
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ANMÄRKNING
På en sida av typen Rutnät ändras cellens storlek enligt det angivna rutnätet. På en sida av typen Fri layout kan du ändra storleken enligt önskemål.

4.20 Kopiera en cell

Du arbetar snabbare och effektivare genom att kopiera celler. Allt (symbol, etikett, stil och åtgärder) kopieras från en cell till en annan.

Om du kopierar en cell från ett dokument till ett annat så bevaras inte dess stil. Om stilens namn även förekommer i det andra dokumentet så kommer det
dokumentets stil att användas.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Markera cellen.
3. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Ctrl + C.
▪ Högerklicka på cellen och välj Kopiera.
▪ Välj Redigera > Kopiera.

4. Välj cellen dit du vill klistra in.
5. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Ctrl + V.
▪ Högerklicka på cellen och välj Klistra in.
▪ Välj Redigera > Klistra in.

Se även
Kopiera en cell till flera sidor på sidan 53

4.21 Kopiera en cell till era sidor

Det finns till exempel alternativet att skapa en cell som gör det möjligt att återvända och det går att kopiera den cellen till flera sidor. Det går även att kopiera
celler med kategorier till flera sidor.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen till vilken du vill lägga till åtgärden och välj Kopiera till sidor i snabbmenyn.
3. Välj något av följande alternativ:

▪ Alla sidor, kopierar cellen till alla sidorna.
▪ Sidor, välj sidan eller flera sidor (med Skift och/eller Ctrl) du vill kopiera cellen till.

4. Klicka på OK.

Se även
Kopiera en cell på sidan 53

4.22 Flytta en cell

Du arbetar snabbare och effektivare genom att flytta celler. Allt (symbol, etikett, stil och åtgärder) flyttas från en cell till en annan.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Markera cellen.
3. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Ctrl + X.
▪ Högerklicka på cellen och välj Klippa ut.
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▪ Välj Redigera > Klippa ut.
4. Välj cellen dit du vill klistra in.
5. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Ctrl + V.
▪ Högerklicka på cellen och välj Klistra in.
▪ Välj Redigera > Klistra in.

Se även
Byta plats på två celler på sidan 54

4.23 Byta plats på två celler

Arbeta snabbare och effektivare om du kan byta plats på två celler. Hela innehållet i cellerna (symbol, etikett, stil och åtgärder) växlar.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Markera cellen.
3. Dra cellen till den andra cellens plats.

Se även
Flytta en cell på sidan 53

4.24 Redigera cellinställningar

Det går att redigera celler och göra den valbar, dragbar och synlig. Det går att ändra cellen till en viss celltyp, som till en adressbokscell, agendacell,
kameracell...

1. Redigera cellen (F5).
2. Markera eller avmarkera vid behov följande alternativ:

Inställning Förklaring

Valbar Användaren kan eller kan inte välja cellen. Exempel på icke valbra celler:
rubrikceller eller celler som gör din fil mer attraktiv eller celler som går att
hoppa över vid skanning. I Redigeringsläge har celler som INTE är valbara
en ikon (2) längst ned till höger i cellen. Snabbtangenterna Ctrl + Skift + U
kan användas i Redigeringsläge för att göra cellen valbar eller inte valbar.

Dragbar I Musläge kan användaren dra cellen. Välj det här alternativet för vissa
celler för övningar som till exempel glidande pussel. I Redigeringsläge har
celler som är dragbara en ikon (3) längst ned till höger i cellen.

Synlig Det går att starta i ett kommunikationsnätverk genom att göra de enkla
cellerna synliga och senare går det att göra mer komplexa celler synliga. Ge
kommunikationsrutnätet ett bättre utseende genom att göra celler som inte
används osynliga. I Redigeringsläge är osynliga celler markerade med ett
rött kryss (1) och i Musläge är det genomskinliga. Snabbtangenterna Ctrl +
Skift + I kan användas i Redigeringsläge för att visa eller dölja cellen.

Lägg inte till något i meddelande Cellen läggs inte till i meddelanderutan om de väljs. Det går dock att utföra
cellåtgärderna. Exempel: Användaren kanske har korta meddelanden som
högläses, såsom Vänta, jag skriver ett meddelande, utan att texten i cellen
läggs till i meddelanderutan.

3. Välj en av följande typer i listrutan Typ: för att konfigurera cellen:
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Typ Se

Standard Återställa en cell till standardcell på sidan 119

Adressbok Skapa en cell i adressboken på sidan 68

Agenda Skapa en agendacell på sidan 72

Batteristatus Visa batterinivån på sidan 66

Kamera Skapa en kameracell på sidan 74

Diagram Skapa en diagramcell på sidan 119

Bildspel Skapa en bildspelscell på sidan 75

Dynamisk listor Lägga till en cell med dynamisk lista på sidan 107

Dynamisk sida Lägga till en cell med dynamisk sida på sidan 112

E-post Skapa en e-postcell på sidan 77

Internet Skapa en internetcell på sidan 88

Klocka Lägga till en klocka på sidan 66

Logg Skapa en loggcell på sidan 93

Musik och video Skapa en videocell på sidan 95, Skapa en spellista för musik på sidan
94, Skapa en videospellista på sidan 96.

Från meddelanderutan Skapa en meddelanderuta på sidan 61

Ögonstyrning: monitor Skapa en cell för ögonstyrning på sidan 121

Ögonstyrning: pausruta Skapa en cell för ögonstyrning på sidan 121

Kalkylator Lägga till en kalkylatorcell på sidan 99

Camera Smart/Zingui Lägga till en Smart 3-kameracell på sidan 118

Status Skapa en statuscell på sidan 119

Telefon Skapa en telefoncell på sidan 105

Tidsindikator Skapa en cell med tidsindikator på sidan 72

Prediktion Skapa en prediktionscell på sidan 119

4. Klicka på OK.

4.25 Ändra en cell

Det går att ändra cellens innehåll (etikett, symbol) och inställningarna (synlighet, markerbarhet, dragbarhet) med åtgärden Byt cell. Det går även att aktivera så
att åtgärder i en annan cell utförs. Dessa åtgärder är praktiska för spel och kan dölja visst innehåll i kommunikationsrutnäten.

Åtgärden Byt cell läggs till i en cell. Åtgärden utförs genom att klicka på cellen. Den verkliga åtgärden utförs av en annan cell som har ett ID.

I Redigeringsläge finns cellens ID (1) i mitten av cellen.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Byt cell i listrutan Åtgärder.
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4. Välj ett av följande alternativ i listrutan:

Alternativ Förklaring

Utför åtgärder Åtgärderna för cellen med angivet ID utförs.

Animated gif: paus Pausar animerad gif i cellen, eller i den cell där du angav ID i fältet Cell
med ID:. Använd åtgärden Animated gif: play för att fortsätta spela upp
animerad gif.

Animated gif: play Spelar kontinuerligt upp animerad gif i cellen, eller i den cell där du angav
ID i fältet Cell med ID:.

Animated gif: stopp Stoppar uppspelning av animerad gif i cellen, eller i den cell där du angav
ID i fältet Cell med ID:.

Animated gif: play (en gång) Spelar upp animerad gif en gång i cellen, eller i den cell där du angav ID i
fältet Cell med ID:.

Ändra etikett Etiketten för cellen med angivet ID ersätts med inställd etikett.

Spara meddelanderutan Meddelandet sparas i cellen med angivet ID.

Etikett: hem Flyttar till början av etikettens text. Antingen för den verkliga cellen, eller
för den cell där du angav ID i fältet Cell med ID:.

Etikett: slutet Flyttar till slutet av etikettens text. Antingen för den verkliga cellen, eller för
den cell där du angav ID i fältet Cell med ID:.

Etikett: rulla uppåt Flyttar etikettens text uppåt. Antingen för den verkliga cellen, eller för den
cell där du angav ID i fältet Cell med ID:.

Etikett: rulla ner Flyttar etikettens text nedåt. Antingen för den verkliga cellen, eller för den
cell där du angav ID i fältet Cell med ID:.

Ändra valbarhet Valbarheten för cellen med angivet ID ändras.

Ändra dragbarhet Dragbarheten för cellen med angivet ID ändras.

Ändra bild/symbol Symbolen för cellen med angivet ID ersätts med den inställda symbolen.

Räkneetikett En etikett att räkna är en etikett med ett tal, till exempel 9000, 2 hundar,
husnummer 120. Det går att öka eller minska etikett att räkna med angivet
ID med ett angivet värde eller ställa in är lika med etikett att räkna med ett
angivet värde.

Ersätta Cellen ersätts med en annan cell. Ersätt cellen genom att ange cellernas ID.

Ändra synlighet Synligheten för cellen med angivet ID ändras.

5. Klicka på OK.

4.26 Klistra in en bild från internet i en cell

ANMÄRKNING
Det här fungerar endast med bildfiler från internet, men inte för bilder i en mapp på datorn.

1. Högerklicka på bilden på internet.
2. Välj Kopiera bild eller Kopiera i snabbmenyn.
3. Slutför en av följande åtgärder i Mind Express i Redigeringsläge:

▪ Högerklicka på cellen och välj Klistra in bild i snabbmenyn.
▪ Klicka på cellen och tryck på Ctrl + Skift + V

4. Ange namnet för bilden i dialogrutan Klistra in bild.
Bilden sparas i mediebiblioteket i mappen som heter Pasted. Bildens storlek ändras inte! Bilden läggs till i cellen. Om det redan fanns en bild i cellen, läggs
bilden till bredvid den befintliga bilden. Om en etikett eller röståtgärd ännu inte har angivits för cellen så används det namn som anges som etikett och som
röståtgärd.

5. Klicka på OK.

Se även
Klistra in en bild från en sida till en cell på sidan 56

4.27 Klistra in en bild från en sida till en cell

Gör en lista med dina sidor genom att ta skärmbilder av sidorna och klistra in den i en sammanfattningssida. Det ger användaren en visuell uppfattning vilken
sida att gå till.
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1. Gör ett av följande:

▪ Välj Redigera > Kopiera sidbild
▪ Tryck på Ctrl + Skift + C

2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
3. Välj cellen där du vill lägga till bilden och utför någon av följande åtgärder:

▪ Högerklicka på valet och välj Klistra in bild.
▪ Tryck på Ctrl + Skift + V.

4. Ange namnet för bilden i dialogrutan Klistra in bild.
Bilden sparas i mediebiblioteket i mappen som heter Pasted. Bildens storlek ändras inte! Bilden läggs till i cellen. Om det redan fanns en bild i cellen, läggs
bilden till bredvid den befintliga bilden. Om en etikett eller röståtgärd ännu inte har angivits för cellen så används det namn som anges som etikett och som
röståtgärd.

5. Klicka på OK.

Se även
Klistra in en bild från internet i en cell på sidan 56

4.28 Lägga till en åtgärd på en annan nivå

Det går att tilldela tre informationsnivåer till cellerna i ett kommunikationsrutnät: Varje nivå kan innehålla en eller flera åtgärder. Etiketten och texten kan variera
för varje nivå, men bilden förblir däremot densamma för varje cell.

1. Redigera cellen (F5).
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan:

▪ Nivå 1
▪ Nivå 2
▪ Nivå 3

3. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

4. Välj en åtgärd i listrutan Åtgärder och konfigurera sedan åtgärden vidare.
5. Upprepa vid behov från steg 2 för att lägga till åtgärder på en annan nivå.
6. Klicka på OK.

4.29 Rensa innehållet i en cell (behålla stilen)

Det går att samtidigt rensa symbolen, etiketten och texten i en cell. Cellens stil behålls!

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Markera cellen.
3. Tryck på Skift + Delete.

Se även
Rensa innehållet i en cell (Rutnät) på sidan 57
Radera en cell (Fri layout) på sidan 58
Rensa innehållet i en cell (Fri layout) på sidan 57

4.30 Rensa innehållet i en cell (Rutnät)

Det går att rensa symbolen, etiketten och texten i en cell samtidigt och återställa cellens stil till standardstilen.

ANMÄRKNING
Standardstilen finns högst upp på listan i dialogrutan Stilinställningar. Välj Dokument > Stilinställningar... för att öppna dialogrutan.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med innehållet du vill rensa.
3. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Delete.
▪ Högerklicka på den valda cellen och välj Ta bort i snabbmenyn.
▪ Redigera cellen (F5) och klicka på Rensa längst ned i fönstret. Bekräfta i dialogrutan Mind Express och klick på OK.

Se även
Radera en cell (Fri layout) på sidan 58
Rensa innehållet i en cell (behålla stilen) på sidan 57
Rensa innehållet i en cell (Fri layout) på sidan 57
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4.31 Rensa innehållet i en cell (Fri layout)

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen med innehållet du vill rensa.
3. Redigera cellen (F5).
4. Klicka på Rensa längst ned i fönstret.
5. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.
6. Klicka på OK.

Se även
Rensa innehållet i en cell (Rutnät) på sidan 57
Radera en cell (Fri layout) på sidan 58
Rensa innehållet i en cell (behålla stilen) på sidan 57

4.32 Radera en cell (Fri layout)

Det går inte att ta bort en cell på sidtypen Rutnät. Det går att ta bort en rad eller kolumn som cellen tillhör. Det går att ta bort en cell på sidtypen Fri layout.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen som du vill ta bort.

VARNING
Det här är endast möjligt på sidtypen Fri layout!

3. Gör ett av följande:

▪ Tryck på Delete.
▪ Högerklicka på valet och välj Radera i snabbmenyn (endast för sidtypen Fri layout).

Se även
Rensa innehållet i en cell (Rutnät) på sidan 57
Rensa innehållet i en cell (behålla stilen) på sidan 57
Rensa innehållet i en cell (Fri layout) på sidan 57

4.33 Redigera ordningen (lägg framför, lägg bakom) för en cell (fri layout)

Fri layout typen av sidor kan staplas. Ange vilken cell du vill lägga framför och lägga bakom.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen, välj Ordning och välj sedan ett av följande alternativ i snabbmenyn:

▪ Placera överst
▪ Placera underst

4.34 Justera celler (Fri layout)

Endast cellerna på sidtypen Fri layout kan justeras. Justeringen görs alltid i förhållande till referenscellen (cellen med svarta markörer). Ange hur justeringen
utförs.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj två eller fler celler. Säkerställ att rätt cell markeras som referenscell (cellen med svarta markörer).
3. Högerklicka på valet, välj Format och sedan ett av följande alternativ i snabbmenyn:

▪ Justera överst
▪ Justera nederst
▪ Justera vänster
▪ Justera höger

4.35 Ändra celler till samma storlek(Fri layout)

Celler kan bara ges samma bredd, höjd eller mått i sidor med typen Fri layout. Ändringarna görs alltid i förhållande till referenscellen (cellen med svarta
markörer).

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj två eller fler celler. Säkerställ att rätt cell markeras som referenscell (cellen med svarta markörer).
3. Högerklicka på valet, välj Format och sedan ett av följande alternativ i snabbmenyn:

▪ Använd samma storlek
▪ Använd samma bredd
▪ Använd samma höjd
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4.36 Lägga till ett scanningsord i en cell

Om du väljer auditiv återkoppling läses skanningsordet i varje cell, rad eller kolumn upp högt när muspekaren flyttas över ordet eller när det skannas. Om ett
skanningsord inte har angetts läses cellens text upp högt. Det går även att välja att högläsa etiketten för varje cell.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen där du vill lägga till skanningsordet och välj Skanningsord och ett av följande alternativ på snabbmenyn.

Alternativ Förklaring

Aktuell cell: Skanningsordet tilldelas till aktuell cell. När cellen skannas högläses det
angivna skanningsordet.

Aktuell rad: Skanningsordet tilldelas till aktuell rad. När raden skannas högläses det
angivna skanningsordet.

Aktuell kolumn: Skanningsordet tilldelas till aktuell kolumn. När kolumnen skannas högläses
det angivna skanningsordet.

ANMÄRKNING
På sidtypen Fri layout finns endast alternativet att konfigurera ett skanningsord för aktuell cell.

3. Ange det auditiva skanningsordet.
4. Klicka på OK.

5 Länka sidor

5.1 Länka sidor

Övriga sidor i filen kan hämtas på datorn med hjälp av tangenterna Page Up, Page Down, Home, End och Ctrl + G. Åtgärden Gå till sida måste läggas till i
en enhet med Mind Express för att hämta de övriga sidorna i filen. Gör det enkelt för handledaren att länka sidorna genom att ge sidorna ett självklart namn. Se
Dokument > Sidinställningar....

Efter en åtgärd går det alltid att öppna Dokument > Sidinställningar... för att återvända till den föregående sidan.

Genom att öppna Dokument > Inställningar... går det alltid att återvända till den första sidan efter en åtgärd på en annan sida.

SPETS
Dokument > Kopiera sida är mycket användbar. Se Klippa och klistra en sida på sidan 36

SPETS
Kopiera en cell direkt till flera sidor med snabbmenyn. Till exempel till att skapa en knapp för att återvända. Se Kopiera en cell till era sidor på sidan
53

Se även
Länka en sida till en annan sida på sidan 59
Länka en sida till en ny sida på sidan 60

5.2 Länka en sida till en annan sida

Genom att lägga till åtgärden Gå till sida i en cell i ett kommunikationsrutnät, går det att använda cellen till att gå till en annan sida i kommunikationsrutnätet.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Gå till sida i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Klicka vid behov på  eller  på verktygsfältet för att sortera sidorna i bokstavs- eller nummerordning.

4. Välj sidan i listrutan.
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5. Klicka på OK.

Se även
Länka en sida till en ny sida på sidan 60

5.3 Länka en sida till en ny sida

Genom att lägga till åtgärden Gå till <Ny sida> i en cell i ett kommunikationsrutnät med snabbmenyn, går det att använda cellen till att gå till en ny sida i
kommunikationsrutnätet.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj cellen i vilken du vill lägga till åtgärden gå till ny sida.
3. Gör ett av följande:

▪ Högerklicka på den valda cellen och välj Gå till <Ny sida> i snabbmenyn.

▪ Tryck på Skift + Insert
4. Ange namnet på den nya sidan i fältet Namn:.
5. Klicka på OK.

Se även
Länka en sida till en annan sida på sidan 59

6 Länka dokument

6.1 Öppna ett dokument i ett annat dokument

Genom att lägga till åtgärden Öppna dokument i en cell i ett kommunikationsrutnät går det att använda cellen till att öppna ett annat dokument på en vald sida.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Öppna dokument i listrutan Åtgärder.
4. Gör ett av följande:

▪ Klicka  och välj dokumentet.
▪ Välj mappen som innehåller dokumentet i den första listrutan och välj sedan dokumentet i den andra listrutan.

Utöver dokumenten kan du välja alternativen <Föregående fil> och <Hemdokument> från listrutan. Alternativet <Hemdokument> öppnar den första
sidan i det angivna Hemdokumentet. Du kan ändra Hemdokumentet i dokumentinställningarna. Se Konfigurera startalternativ på sidan 162.

5. Ändra om nödvändigt sidan du vill att dokumentet öppnas på i fältet Öppna på sidan:. Som standard öppnas dokumentet på sidan 1.
6. Välj vid behov alternativet Spara inte aktuellt dokument. Det valda dokumentet öppnas utan att spara ändringarna i aktuellt dokument.

Exempel: Vid femtonspel rekommenderas att man inte sparar aktuellt dokument.
7. Klicka på OK.

7 Ljud

7.1 Ljud

Det går att länka ett ljud till en cell i ett kommunikationsrutnät. Ljudet kan vara en befintlig *.wav fil eller från en ljudfil som du spelar in i Mind Express. För att
spela in ljud krävs en mikrofon.

7.2 Lägga till ett ljud till en cell

Du kan koppla ett ljud såsom ett pip eller en låt till en cell. Eller så kan du spela in ett ljud och koppla det till en cell.

1. Redigera cellen (F5).
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2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Ljud i alternativgruppen Åtgärder.
4. Välj om nödvändigt en ljudkategori i listrutan.

SPETS
Dina egna inspelningar finns i kategorin Rec.

5. Välj ett ljud i listrutan.
6. Klicka på:

▪  för att spela ljudet
▪  för att sluta spela ljudet
▪  för att spela in ett ljud och stoppa inspelningen genom att klicka på . Den inspelade filen väljs.

ANMÄRKNING
Byt namn på ljudet genom att klicka två gånger på namnet och ange det nya namnet. Ta bort ljudet genom att högerklicka på filen och välja
Radera l i snabbmenyn.

7. Klicka på OK.

8 Meddelande

8.1 Ett meddelande

Meddelandet i Mind Express kan användas. Ett meddelande kan bestå av ett antal symboler, text eller både och. Tack vare text-till-talmotorn kan meddelandet
läsas upp. Användare kan spara meddelandet och hämta och antingen delvis eller helt rensa det, skriva ut det...

Se även
Konfigurera meddelandealternativen på sidan 61
Skapa en meddelanderuta på sidan 61
Lägga till en åtgärd för meddelanderuta på sidan 63

8.2 Kongurera meddelandealternativen

Om du vill lägga till en meddelanderuta i ett dokument måste du definiera meddelandets alternativ.

ANMÄRKNING
Det går endast att lägga till ett en meddelanderuta per dokument.

1. Välj Dokument > Inställningar....
2. Välj vid behov följande alternativ i alternativgruppen Meddelande:

Inställning Förklaring

Inget tal vid tillägg i meddelanderutan Orden som läggs till i meddelanderutan läses inte omedelbart upp högt.

Starta med aktiv meddelanderuta Om det här alternativet är aktiverat kan du börja skriva meddelandet direkt
när dokumentet har öppnats.

Lägg till symboler när du sparar meddelande När du sparar ett meddelande i en cell, visas symbolerna i cellen. Ange
maximalt antal symboler som visas i cellen i fältet Antal symboler:.

Markera under läsning Kontrollera det här alternativet för att visualisera ordet samtidigt som
du läser noteringen. Välj i listrutan om du vill färglägga texten eller
bakgrunden. Klicka i den färgade cellen för att välja den färg du vill
använda för att visualisera ordet. Detta alternativ kan inte användas på
Zingui eller på Smart.

3. Klicka på OK.

Se även
Skapa en meddelanderuta på sidan 61

8.3 Skapa en meddelanderuta

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Från meddelanderutan i listrutan Typ:.
4. Ange antal rader du vill visa i meddelandet i fältet Linjer:.
5. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:
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Alternativ Exempel

Text+Bilder

Text

Bilder

6. Ändra vid behov avståndet mellan raderna i fältet Radavstånd:. Det minsta avståndet är 1, det största 5.
7. Ändra vid behov avståndet mellan symbolerna eller texten i fältet Symbolavstånd:. Det minsta avståndet är 1, det största 5.
8. Välj var i notiscellen notisen ska starta i listrutan:

▪ Övre vänster
▪ Övre mitten
▪ Övre höger

9. Klicka på OK.

ANMÄRKNING
För att kunna använda meddelandet måste det aktiveras. Se Aktivera meddelandet på sidan 62.

Se även
Konfigurera meddelandealternativen på sidan 61

8.4 Aktivera meddelandet

När ett meddelande har lagts till måste det aktiveras så att de valda cellerna visas i meddelandefönstret.

Välj Extra > Meddelande > Aktivera: av.
Dokumentet kan startas med ett aktivt meddelande. Välj Dokument > Inställningar... och välj alternativet Starta med aktiv meddelanderuta. Spara
dokumentet, stäng det och öppna det igen.

8.5 Läsa upp hela meddelandet högt

Välj Extra > Meddelande > Läs allt.

8.6 Ta bort det sista tecknet i ett meddelande

Välj Extra > Meddelande > Korrigering.
När alternativet Tillåt skrift i meddelanderutan är valt (se Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164) går det att använda Backsteg i musläge för
att ta bort det sista tecknet.

8.7 Helt rensa bort ett meddelande

Välj Extra > Meddelande > Rensa.

8.8 Skriva ut ett meddelande

1. Gör ett av följande:

▪ Välj Fil > Skriv ut > Skriv ut meddelande....
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▪ Välj Extra > Meddelande > Skriv ut.
2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Skriv ut:

Alternativ Förklaring

Hela sidan Sidan skrivs ut på en helsida. Avmarkera vid behov alternativet Behåll
bredd–höjd-förhållande.

Anpassa storlek Ange utskriftens bredd och höjd. Avmarkera vid behov alternativet
Centrera på sida.

3. Avmarkera vid behov alternativet Skriv ut etiketter.
4. Klicka på OK.
5. Välj skrivaren i alternativgruppen Välj skrivare.
6. Ange vilka sidor som ska skrivas ut i alternativgruppen Sidintervall. Som standard anges den aktiva sidan här.

8.9 Lägga till en åtgärd för meddelanderuta

En åtgärd för meddelanderutan används till att styra meddelanderutan.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Meddelande i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Aktivera: på Aktivera meddelanderutans cell. Det går att skriva i meddelanderutan.

Aktivera: på/av Växla mellan att skriva i meddelanderutans cell (aktiv) och INTE skriva i
meddelanderutan.

Aktivera: av Avaktivera meddelanderutans cell. Det går INTE att skriva i
meddelanderutan.

Skriv ut meddelande Skriv ut innehållet i meddelanderutan.

Spara som Spara meddelandet i en befintlig cell.

Spara som 'x' Spara meddelandet som en separat fil. Ange namnet på meddelandet du vill
spara.

Spara i cell Lagra meddelandet i en tom cell.

Lägg till prediktion av mening Lägg till meddelandet på listan med meningsprediktioner.

Korrigering Ta bort ordet eller symbolen som senast lades till meddelandet.

Markör: Till slutet Flytta markören till slutet av meddelandet.

Markör: Hem Flytta markören till början av meddelandet.

Markör: Flytta bakåt Flytta markören ett steg åt vänster.

Markör: Upp Flytta markören ett steg uppåt.

Markör: Ner Flytta markören ett steg nedåt.

Markör: Flytta framåt Flytta markören ett steg åt höger.

Eko: på Aktiverar ekofunktionen som omedelbart läser upp varje ord eller objekt
som läggs till i meddelandet.

Eko: av Avaktiverar ekofunktionen. Ord eller objekt som läggs till i meddelandet
läses inte upp omedelbart.

Föregående ord med versal: på/av Visa objektet framför markören med eller utan stor bokstav.

Föregående ord med versal: på Visa objektet framför markören med stor bokstav.

Föregående ord med versal: av Visa objektet framför markören utan stor bokstav.

Byt objekt Växla positionen för båda objekten framför markören.

Kopiera till Urklipp Kopiera innehållet i meddelanderutan till Urklipp.

Läs stycke Läs stycket.

Läs alla Läs hela meddelandets innehåll.
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Åtgärd Förklaring

Läs objekt Läs objektet framför markören. Objektet kan vara ett tecken eller ett helt
ord.

Läs ord Läs ordet framför markören.

Läs mening Läs meningen vid markören.

Ny rad Lägg till en ny rad i meddelandet.

Ångra Ångra de senaste åtgärderna i meddelanderutan. Det går att ångra upp till tio
åtgärder.

Öppna Öppna ett meddelande som sparades med åtgärden Spara som. Klicka på
cellen med åtgärden Öppna och klicka sedan på cellen där du vill spara
meddelandet.

Öppna meddelande 'x' Öppna ett befintligt meddelande som sparades under ett visst namn.
Meddelandets namn definierades i cellen med åtgärden Spara som 'x'.

Spara som Spara meddelandet i en cell med innehåll.

Spara som 'x' Spara meddelandet som en fil. Det sparade meddelandet kan hämtas med
åtgärden Öppna meddelande 'x'.

Spara: avbryt Avbryt den föregående åtgärden Spara som eller Spara i cell.

Spara i cell Spara meddelandet i en tom cell.

Klistra in från Urklipp Klistra in Urklipps innehåll i meddelandet. Det går till exempel att klistra in
ett textavsnitt som kopierades från internet i meddelandet.

Lägg till: Punkt (.) Lägg till en punkt i meddelandet och återställ grammatikfunktionen.

Lägg till: Mellanslag Lägg till ett mellanslag. Det går även att lägga till ett mellanslag som text.

Lägga till: Utropstecken (!) Lägg till ett utropstecken i meddelandet och återställ grammatikfunktionen.

Lägga till: Frågetecken (?) Lägg till ett frågetecken i meddelandet och återställ grammatikfunktionen.

Radera alla Rensa hela meddelandet.

Radera tecken Ta bort tecknet framför markören.

Radera ord Ta bort ordet framför markören.

Radera mening Ta bort meningen framför markören.

Sätt ihop föregående ord Sätt ihop båda orden framför markören.

ANMÄRKNING
Åtgärderna Lägg till: Punkt (.), Lägga till: Utropstecken (!) och Lägga till: Frågetecken (?) återställer grammatiken. Till exempel: Jag har en
hund. Ska vi gå ut och gå? Om du använder åtgärden Lägg till: Punkt (.) efter "hund", återställs grammatiken och ändras till "Ska". Om du lägger till
nästa objekt som text återställs inte grammatiken och du får "Är". Ordet "hund" var det sista substantivet som angavs och "att gå" böjs.

SPETS
När ett tangentbord skapas, använd åtgärderna Lägg till: Punkt (.), Lägga till: Utropstecken (!) och Lägga till: Frågetecken (?) istället för att
lägga till åtgärderna i texten.

5. Klicka på OK.

8.10 Spara meddelandet i en tom cell

Åtgärden Spara i cell gör det möjligt för användaren att fylla nya celler med meddelandets innehåll.

1. Skriv ett meddelande.
2. Klicka på cellen med åtgärden Spara i cell.
3. Klicka sedan på en tom cell för att lägga till meddelandet.

Meddelandets text sparas i etiketten och i den relevanta cellens text. Beroende på definierade dokumentinställningar visas även ett antal symboler i cellen.
Se Dokumentinställningar på sidan 32.

4. Klicka senare på cellen igen för att lägga till det sparade meddelandet i meddelanderutan eller högläs det.

Se även
Spara meddelandet i en befintlig cell på sidan 64
Spara meddelandet som en fil på sidan 65
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8.11 Spara meddelandet i en bentlig cell

Användaren kan spara meddelandet med åtgärden Spara som och använda den valda cellens etikett som filnamn. Den valda cellen behåller sitt ursprungliga
innehåll, format och åtgärd. Åtgärden Öppna gör det möjligt att hämta det sparade meddelandet genom att välja cellen med samma etikett som filnamn.

1. Skriv ett meddelande.
2. Klicka på cellen med åtgärden Spara som.
3. Klicka sedan på en befintlig cell för att lägga till meddelandet.

Cellen behåller sitt ursprungliga innehåll, format och åtgärd. Cellen behåller sin funktion. Bakom den har meddelandet lagts till och går att hämta igen.
4. Klicka på cellen med åtgärden Öppna och klicka sedan på cellen där du vill spara meddelandet.

Det sparade meddelandet läggs till i meddelanderutan.

Se även
Spara meddelandet i en tom cell på sidan 64
Spara meddelandet som en fil på sidan 65

8.12 Spara meddelandet som en l

Användaren kan spara meddelandet som en fil med åtgärden Spara som 'x'. Det sparade meddelandet kan hämtas med åtgärden Öppna meddelande 'x'.

1. Skriv ett meddelande.
2. Klicka på cellen med åtgärden Spara som 'x'.

Åtgärden får samma namn som filen med det sparade meddelandet.
3. Klicka senare på cellen med åtgärden Öppna meddelande 'x'.

ANMÄRKNING
Den här åtgärden måste ange namnet på filen med det sparade meddelandet som ska öppnas.

Det sparade meddelandet läggs till i meddelanderutan.

Se även
Spara meddelandet i en tom cell på sidan 64
Spara meddelandet i en befintlig cell på sidan 64

9 Grammatik

9.1 Grammatik

Mind Express kan automatiskt böja verben som används i ett kommunikationsrutnät.

Om den första cellen du väljer har ställts in som ett personligt pronomen (t.ex. jag) och du klickar på nästa cell som är inställd som ett verb (t.ex. gå), böjer Mind
Express automatiskt verbet: Jag går.

När du anger ett verb i en cell i Redigeringsläge, anger Mind Express automatiskt rätt böjning i dialogrutan Verb -. Om böjningen inte finns måste du ange den
själv.

I tillägg till automatisk böjning går det även att:

• böja verb och sätta dem i rätt tempus.
• använda substantiv i singular eller plural.

Exempel: Klicka på cellen markerad med "jag", klicka sedan på cellen med åtgärden Imperfekt och slutligen på cellen "gå". Om allt är korrekt inställt visar
Mind Express: Jag gick.

Det går att tilldela följande grammatikfunktioner till en cell i ett kommunikationsrutnät.

• Infinitiv, Presens, Futurum, Imperfekt, Perfekt particip. Välj en av dessa funktioner för att använda motsvarande tempus för nästa verb.
• *, *, *. Välj en av dessa funktioner för att använda första, andra eller tredje person singular för nästa verb du väljer.
• *, *, *. Välj en av dessa funktioner för att använda första, andra eller tredje person plural för nästa verb du väljer.
• Singular, Plural. Välj en av dessa funktioner för att använda singular eller plural för följande substantiv eller adjektiv.

9.2 Lägga till en åtgärd för grammatik

Det går att göra följande med grammatikåtgärder:

• Böja verb och sätta dem i rätt tempus.
• Använda substantiv i singular eller plural.

VARNING
För att böja ett verb eller substantiv måste data alltid skrivas in korrekt. Se Redigera texten i en cell på sidan 47.

Starta genom att välja rutan med grammatikåtgärden. Nästa ruta du väljer använder böjningen för verbet eller substantivet.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.
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3. Välj Grammatik i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

* Använd verbet i första person singularis.

* Använd verbet i första person pluralis.

* Använd verbet i andra person singularis.

* Använd verbet i andra person pluralis.

* Använd verbet i tredje person singularis.

* Använd verbet i tredje person pluralis.

Singular Använd substantivets singularform.

Innitiv Använd verbets infinitivorm.

Plural Använd substantivets pluralform.

Presens Använd verbet i presens.

Futurum Använd verbet i futurum.

Imperfekt Använd verbet i imperfekt.

Perfekt particip Använd verbets i perfekt particip.

5. Klicka på OK.

10 Batteri

10.1 Högläsa batterinivån

Läs upp aktuell batterinivå för datorn eller enheten högt. Till exempel: Aktuell batterinivå är nittiofyra procent.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Batteristatus i listrutan Åtgärder.
4. Klicka på OK.

Se även
Visa batterinivån på sidan 66

10.2 Visa batterinivån

Det går att skapa en battericell. Denna cell visar batterinivån både visuellt och i procent.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Batteristatus i listrutan Typ:.

SPETS
Öppna stilinställningarna och ändra platsen för etiketten med batterinivån och för att ändra etikettens teckensnitt.

4. Klicka på OK.

Se även
Högläsa batterinivån på sidan 66

11 Klocka

11.1 Lägga till en klocka

I Mind Express går det att lägga till en klocka i kommunikationsrutnätet som visar aktuell tid. Välj mellan analog och digital klocka.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Klocka i listrutan Typ:.
4. Välj följande i listrutan:
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▪ Analog
▪ Digital

5. Välj vid behov alternativet Visa sekunder.
Sekundvisaren visas på den analoga klockan, på den digitala klockan visar sekunderna.

6. Klicka på OK.

ANMÄRKNING
Tiden på klockan går att läsa upp högt genom att åtgärden Datum/tid läggs till i cellen med klockan. Se Högläsa upp datum och tid på sidan
67.

12 Datum/tid

12.1 Högläsa upp datum och tid

Det går att använda en åtgärd för datum och tid för att högläsa aktuell dag, aktuellt datum och tid.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Datum/tid i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Läs dag Högläs aktuell dag. Till exempel: fredag.

Läs datum Högläs aktuellt datum. Till exempel: den sjuttonde oktober år
tvåtusenfjorton.

Läs tid Högläs aktuell tid. Till exempel: nio och femtiotre.

5. Klicka på OK.

13 Adressbok

13.1 Adressboken

Det går att spara namn, foto och telefonnummer till dina vänner och kontakter i adressboken. Adressboken går att använda i kommunikationsrutnätet, till
exempel för att ringa en kontakt.

Se även
Lägga till en kontakt på sidan 67
Skapa en cell i adressboken på sidan 68
Lägga till en åtgärd för adressbok på sidan 68

13.2 Lägga till en kontakt

1. Välj Extra > Adressbok.
2. Klicka på Lägg till kontakt .

3. Klicka på  om du vill lägga till en bild till kontakten.

4. Använd listrutorna i dialogrutan Symbol för att söka efter bilden, välj bilden och klicka på OK.
5. Ange kontaktens namn i fältet Namn:. Det här är ett obligatoriskt fält!
6. Ange kontaktens e-postadress i fältet Epostadr.:.
7. Välj vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Skicka brev som JPEG Texten skickas till mottagaren och meddelandet med symbolerna skickas
som en bilaga.

8. Tryck på fältet GSM: och ange kontaktens telefonnummer.
9. Klicka på OK.

Se även
Redigera en kontakt på sidan 67
Radera en kontakt på sidan 68
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13.3 Redigera en kontakt

1. Välj Extra > Adressbok.
2. Välj kontakten.
3. Klicka på Redigera kontakt .

4. Klicka på  om du vill lägga till en (annan) bild till kontakten.

5. Använd listrutorna i dialogrutan Symbol för att söka efter bilden, välj bilden och klicka på OK.
6. Klicka på fältet Namn: och ändra vid behov kontaktens namn. Det här är ett obligatoriskt fält och får inte vara tomt!
7. Klicka på fältet Epostadr.: och ändra vid behov kontaktens e-postadress.
8. Markera eller avmarkera vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Skicka brev som JPEG Texten skickas till mottagaren och meddelandet med symbolerna skickas
som en bilaga.

9. Klicka på fältet GSM: och ange vid behov kontaktens nummer.
10. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en kontakt på sidan 67
Radera en kontakt på sidan 68

13.4 Radera en kontakt

1. Välj Extra > Adressbok.
2. Välj kontakten som du vill ta bort.
3. Klicka på Radera kontakt .

4. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en kontakt på sidan 67
Redigera en kontakt på sidan 67

13.5 Skapa en cell i adressboken

Skapa för cell i adressboken som gör det möjligt att bläddra bland dina kontakter.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Adressbok i listrutan Typ:.
4. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Specik person Om du väljer det här alternativet måste du även ange en specifik kontakt
som visas i cellen. Det här kan vara praktiskt för nummer eller e-
postadresser till personer du kontaktar ofta.

Dynamisk Cellen fungerar som en dynamisk lista och visar en av kontakterna i
adressboken. Välj ett av följande alternativ i listrutan:

• Alla, för att visa alla personer i din adressbok.
• Endast telefon, för att endast visa kontakter med ett angivet

nummer.
• Endast e-post, för att endast visa kontakter med en e-postadress.

Välj alternativet Visa data om du vill visa detaljerna (telefon och/eller e-
postadress) för kontakten i cellen.

Lista med mottagare I den här cellen visas endast kontakter du har valt. Om du väljer en specifik
kontakt för andra gången raderas den från listan med mottagare.

5. Klicka på OK.

13.6 Lägga till en åtgärd för adressbok

Åtgärder för adressbok används till att styra adressboken.
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1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Adressbok i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Bläddra till nästa Rulla till nästa kontakt i adressboken.

Bläddra till föregående Rulla till föregående kontakt i adressboken.

Bläddra till början Rulla till den första kontakten i adressboken.

Rensa mottagarlista Radera alla kontakter från cellen Lista med mottagare.

Lägg till i adressboken Noteringen läggs till i adressboken. Om du skriver namn, e-postadress och
telefonnummer på tre separata rader i noteringsområdet så placeras alla
uppgifter i adressboken med den här åtgärden.

Välj alternativet Epostadr.: om du vill lägga till e-postadressen från den
valda e-posten till adressboken. Välj alternativet GSM: om du vill lägga till
telefonnumret från det valda meddelandet till adressboken.

Lägg till meddelanderuta till mottagare Noteringen läggs till i mottagarlistan. Du skulle till exempel ange ett
mobiltelefonnummer som inte finns i adressboken i noteringsområdet.
Åtgärden lägger till mobiltelefonnumret i listan över mottagare.

Radera (nästa valda cell) Ta bort en kontakt från adressboken

Lägg till den här åtgärden i en cell. Klicka på cellen med åtgärden och välj
sedan cellen som innehåller den kontakt du vill ta bort.

Om du lägger till den här åtgärden i en adressbokscell kommer kontakten att
tas bort från adressbokscellen så fort du väljer denna cell.

Avbryt radering Ångra åtgärden Radera (nästa valda cell). Om du till exempel av misstag
väljer cellen med åtgärden Radera (nästa valda cell) så kan du med
åtgärden Avbryt radering gå tillbaka till att välja en cell med en kontakt
utan att kontakten tas bort.

Lägg till avsändaren bland mottagarna Du kan använda denna åtgärd för att besvara e-post. E-postens avsändare
läggs till i listan med mottagare.

5. Klicka på OK.

14 Agenda

14.1 Visa agendan

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Välj någon av följande flikar:

▪ Dag
▪ Vecka
▪ Månad

3. Välj datumet du vill visa i fältet Aktuellt datum:.
4. Klicka på OK.

14.2 Lägga till en aktivitet

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Klicka på Nytt möte.
3. Ange namnet på aktiviteten eller mötet i fältet Aktivitet.
4. Klicka på  intill fältet Bild om du vill lägga till en bild för aktiviteten.

5. Använd listrutorna i dialogrutan Symbol för att söka efter bilden, välj bilden och klicka på OK.
6. Välj att upprepa aktiviteten i listrutan När:

▪ En gång
▪ Varje dag
▪ Varje arbetsdag
▪ Varje vecka
▪ Varje månad
▪ Varje år
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7. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  i fältet nedan för en engångsaktivitet och välj datum för larmet.
▪ Upprepa aktiviteten genom att klicka på  i Startdatum för att välja startdatumet för mötet och klicka på  i Slutdatum för att välja

slutdatumet.
8. Välj ett av följande alternativ i fältet Varaktighet:

▪ Heldag
▪ Från Till

9. Om du har valt alternativet Från Till, ange aktivitetens start- och sluttid i fälten Från och Till. Klicka på en siffra för timma och ställ in timmen med
pilarna. Klicka på en siffra för minuter och ställ in minuterna med pilarna.

10. Välj vid behov alternativet Larm om du vill få en påminnelse om när aktiviteten startar eller innan aktiviteten startar.
11. Välj när du vill att larmet aktiveras i listrutan Larm:

▪ När den startar
▪ 5 minuter innan start
▪ 15 minuter innan start
▪ 30 minuter innan start
▪ 1 timme innan start
▪ 2 timmar innan start
▪ 1 dag innan start

12. Ställ in larmet genom att trycka på .

13. Ange texten för larmet i fältet Meddelande.
14. Välj alternativet Tala om du vill att meddelandet läses upp högt.
15. Välj alternativet Visa om du vill att meddelandet visas på enheten.
16. Lägg till ett ljud för larmet genom att klicka på  intill Ljud, välj ett ljud och klicka på Öppna.

17. Klicka på OK.
18. Klicka på Spara.

Se även
Ändra en aktivitet på sidan 70
Ta bort en aktivitet på sidan 71

14.3 Ändra en aktivitet

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Välj aktiviteten du vill ändra.
3. Välj ett av följande alternativ om den valda aktiviteten är återkommande:

▪ Redigera alla, för att anpassa alla aktiviteter
▪ Separata, för att bara anpassa den valda aktiviteten

4. Ange vid behov namnet på aktiviteten eller mötet i fältet Aktivitet.
5. Klicka på  intill fältet Bild om du vill lägga till en bild för aktiviteten.

6. Använd listrutorna i dialogrutan Symbol för att söka efter bilden, välj bilden och klicka på OK.
7. Välj att upprepa aktiviteten i listrutan När:

▪ En gång
▪ Varje dag
▪ Varje arbetsdag
▪ Varje vecka
▪ Varje månad
▪ Varje år

8. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  i fältet nedan för en engångsaktivitet och välj datum för larmet.
▪ Upprepa aktiviteten genom att klicka på  i Startdatum för att välja startdatumet för mötet och klicka på  i Slutdatum för att välja

slutdatumet.
9. Välj ett av följande alternativ i fältet Varaktighet:

▪ Heldag
▪ Från Till

10. Om du har valt alternativet Från Till, ange aktivitetens start- och sluttid i fälten Från och Till. Klicka på en siffra för timma och ställ in timmen med
pilarna. Klicka på en siffra för minuter och ställ in minuterna med pilarna.

11. Välj vid behov alternativet Larm om du vill få en påminnelse om när aktiviteten startar eller innan aktiviteten startar.
12. Välj när du vill att larmet aktiveras i listrutan Larm:

▪ När den startar
▪ 5 minuter innan start
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▪ 15 minuter innan start
▪ 30 minuter innan start
▪ 1 timme innan start
▪ 2 timmar innan start
▪ 1 dag innan start

13. Ställ in larmet genom att trycka på .

14. Ange texten för larmet i fältet Meddelande.
15. Välj alternativet Tala om du vill att meddelandet läses upp högt.
16. Välj alternativet Visa om du vill att meddelandet visas på enheten.
17. Lägg till ett ljud för larmet genom att klicka på  intill Ljud, välj ett ljud och klicka på Öppna.

18. Klicka på OK.
19. Klicka på Spara.

Se även
Lägga till en aktivitet på sidan 69
Ta bort en aktivitet på sidan 71

14.4 Ta bort en aktivitet

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Välj aktiviteten som du vill ta bort.
3. Klicka på Ändra agenda i dialogrutan Radera.

Se även
Lägga till en aktivitet på sidan 69
Ändra en aktivitet på sidan 70

14.5 Lägga till larm

1. Välj Extra > Agenda > Lägg till larm.
2. Välj att upprepa larmet i listrutan När:

▪ En gång
▪ Varje dag
▪ Varje arbetsdag
▪ Varje vecka
▪ Varje månad
▪ Varje år

3. Ange tiden för larmet i fältet Vid. Använd pilarna.
4. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för ett engångslarm i fältet nedan och välj datum för larmet.
▪ För att upprepa larmet, välj startdatum för larmet genom att i Startdatum klicka på  och välj slutdatumet genom att i Slutdatum klicka på .

5. Ange texten för larmet i fältet Meddelande.
6. Välj alternativet Tala om du vill att meddelandet läses upp högt.
7. Välj alternativet Visa om du vill att meddelandet visas på enheten.
8. Lägg till ett ljud för larmet genom att klicka på  intill Ljud, välj ett ljud och klicka på Öppna.

9. Klicka på Spara.

Se även
Ändra ett larm på sidan 71
Ta bort ett larm på sidan 72

14.6 Ändra ett larm

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Välj larmet som du vill ändra.
3. Välj något av följande alternativ om det valda larmet är återkommande:

▪ Redigera alla, för att anpassa alla larm
▪ Separata, för att bara anpassa det valda larmet

4. Ändra vid behov larmets upprepningsintervall i listrutan När:

▪ En gång
▪ Varje dag
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▪ Varje arbetsdag
▪ Varje vecka
▪ Varje månad
▪ Varje år

5. Ändra vid behov larmtiden i listrutan Vid. Använd pilarna.
6. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för ett engångslarm i fältet nedan och välj datum för larmet.
▪ Upprepa larmet genom att klicka på  i Startdatum för att välja startdatumet för mötet och klicka på  i Slutdatum för att välja slutdatumet.

7. Ändra vid behov larmtexten i listrutan Meddelande.
8. Ändra vid behov alternativet Tala om du vill att meddelandet läses upp högt eller inte alls.
9. Ändra vid behov alternativet Visa om du vill att meddelandet visas på enheten eller inte alls.
10. Ändra vid behov larmljudet genom att klicka på  intill Ljud, välj ett ljud och klicka på Öppna.

11. Klicka på Spara.

Se även
Lägga till larm på sidan 71

14.7 Ta bort ett larm

1. Välj Extra > Agenda > Ändra agenda.
2. Välj larmet som du vill ta bort.
3. Klicka på Redigera larm i dialogrutan Radera.

Se även
Lägga till larm på sidan 71

14.8 Agendas bakgrundsinställningar

Det går att ange en anpassad bakgrund för varje månad på ett kommunikationsrutnät med agendaceller.

1. Öppna ett kommunikationsrutnät med agendaceller.
2. Välj Extra > Agenda > Anpassa bakgrund.
3. Klicka på  intill månaden med bakgrunden du vill anpassa.

4. Använd listrutorna i dialogrutan Symbol för att söka efter bilden, välj bilden och klicka på OK.
5. Upprepa steg 2 för övriga månader.
6. Klicka på OK.
7. Utför någon av följande åtgärder för att spara ändringarna i kommunikationsrutnätet:

▪ Välj Fil > Spara.
▪ Tryck på Ctrl + S.

14.9 Skapa en agenda

Gör en egen agenda genom att:

▪ Lägga till en cell med typen tidsindikator. Se Skapa en cell med tidsindikator på sidan 72.
▪ Lägga till agendaceller. Se Skapa en agendacell på sidan 72
▪ Lägga till en åtgärd för agenda till celler. Se Lägga till en åtgärd för agenda på sidan 73

SPETS
Det går att kopiera agendans exempelfil och anpassa filen.

14.10 Skapa en cell med tidsindikator

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Tidsindikator i listrutan Typ:.
4. Konfigurera tiden som visas i cellen. Klicka på en siffra för timma och ställ in timmen med pilarna. Klicka på en siffra för minuter och ställ in minuterna

med pilarna.
5. Det finns ett alternativ att välja en bild i fältet Bild före, som visas i cellen fram till angiven tid har förflutit.
6. Det finns ett alternativ att välja en bild i fältet Bild efter, som visas i cellen efter angiven tid har förflutit.

Exempel: Före 22.00 visas en sol och efter 22.00 en måne.
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14.11 Skapa en agendacell

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Agenda i listrutan Typ:.
4. Välj vad du vill visa i listrutan under celltyp:

Alternativ Förklaring

Visa aktivitet Indikera dagen på vilken du vill visa aktiviteterna. Välj vid behov
alternativet Visa endast heldagshändelser. Ange start- och sluttid i fälten
Starttid och Sluttid för tidsintervallet som visas i agendacellen. Ange till
exempel 8:00 och 12:00 för att visa alla förmiddagsaktiviteter.

Visa titel Indikera dagen då titeln ska visas och välj Format i listrutan för att visa
datumformatet. Till exempel: måndagen den 20 oktober.

Tidsinställning Välj följande i listrutan:

• Starttid (för tillagda objekt), för att visa starttiden för ett larm eller
en aktivitet.

• Sluttid (för att lägga till objekt), för att visa sluttiden för en
aktivitet.

5. Klicka på OK.

14.12 Lägga till en åtgärd för agenda

Åtgärder för agenda används till att styra agendan.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Agenda i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nästa dag Visa nästa dag.

Föregående dag Visa föregående dag.

Gå till dagens datum Visa aktuell dag.

Nästa vecka Visa nästa vecka.

Föregående vecka Visa föregående vecka.

Gå till den här veckan Visa aktuell veckan.

Nästa månad Visa nästa månad.

Föregående månad Visa föregående månad.

Gå till den här månaden Visa aktuell månad.

Nästa år Visa nästa år.

Föregående år Visa föregående år.

Gå till det här året Visa innevarande år.

Gå till en specik månad Visa en viss månad. Välj månaden i listrutan.

Läs cell Läs upp en agendacell högt.

Ändra starttid Ändra starttiden för ett möte till den angivna tiden. Välj Öka (+), Minska
(-) eller Fast tid för att ange starttiden.

Ändra sluttid Ändra sluttiden för ett möte till den angivna tiden. Välj Öka (+), Minska (-)
eller Fast tid för att ange sluttiden.

Spara i agendacell Spara meddelandets innehåll i agendans cell.

Rensa objekt Ta bort ett möte från agendan.

Välj åtgärden Use begin/end time för att ta bort alla möten på agendan som
infaller helt och hållet inom den angivna start- och sluttiden.

Lägg till åtgärden Välj ruta i en cell. Klicka på cellen med åtgärden och
välj sedan cellen som innehåller det möte du vill ta bort.
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Åtgärd Förklaring

Lägg till åtgärden Välj ruta i en agendacell. Mötet i kalendercellen tas bort
när du markerar den här cellen.

Rensa objekt (Avbryt) Ångra åtgärden Rensa objekt. Om du till exempel av misstag väljer cellen
med åtgärden Rensa objekt så kan du med åtgärden Rensa objekt (Avbryt)
gå tillbaka till att välja en agendacell med ett möte utan att mötet tas bort.

Add alarm (at begin time) Lägg till ett larm på agendan för den angivna starttiden.

5. Klicka på OK.

15 Kamera

15.1 Kamera

Det går att ta egna bilder med kameran. Enheten eller datorn måste ha en kamera eller webbkamera om du vill använda den här funktionen.

Se även
Skapa en kameracell på sidan 74
Lägga till en åtgärd för kamera på sidan 74

15.2 Skapa en kameracell

Det går att visa fotona du har tagit i kameracellen.

ANMÄRKNING
Ett kommunikationsrutnät får endast innehålla en (1) kameracell per sida.

1. Redigera cellen (F5).

SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Kamera i listrutan Typ:.
4. Klicka på OK.

15.3 Lägga till en åtgärd för kamera

Åtgärder för kameror används till att styra kameran.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Kamera i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Förhandsvisning Starta kameran och visa skärmens innehåll. Förhandsvisningen visas i
kameracellen.

Ta ett foto Ta en bild. Kontrollera att du har en kameracell i kommunikationsrutnätet
och en cell med åtgärden Förhandsvisning. Det här ger en
förhandsgranskning av skärmens innehåll och gör det möjligt att ta bättre
bilder. När du har tagit bilden visas den i kameracellen.

Stopp Stoppa kameran. Den senast visade bilden visas i kameracellen istället för
kameravyn.

Föregående bild Visa föregående bild bland de tagna fotografierna.

Nästa bild Visa nästa bild bland de tagna fotografierna.

Radera bild Ta bort bilden som visas i kameracellen.

Nästa kamera Om din enhet är försedd med flera kameror (fram, bak) kommer denna
åtgärd att låta dig växla till nästa kamera.

Välj kamera Om din enhet är försedd med flera kameror (fram, bak) kommer denna
åtgärd att låta dig välja vilken kamera du vill använda.
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5. Klicka på OK.

16 Bildspel

16.1 Skapa en bildspelscell

Bildspelscellen visar bilder eller foton från en vald mapp. Bilderna visas i bokstavsordning efter filnamn. Användaren kan ändra ordningen genom att byta namn
på filerna. Genom att till exempel börja namnet med ett nummer: 001 filnamn.

ANMÄRKNING
Ett kommunikationsrutnät får innehålla flera bildspelsceller per sida.

1. Redigera cellen (F5).

SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Bildspel i listrutan Typ:.
4. Klicka på OK.

16.2 Lägga till en åtgärd till ett bildspel

Åtgärder för bildspel används till att styra bildspelet.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Bildspel i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nästa Gå till nästa uppsättning bilder på listan. (2)

Nästa (ett steg) Gå till nästa bild på listan. (1)

Föregående Gå till föregående uppsättning bilder på listan.

Föregående (ett steg) Gå till föregående bild på listan.

Gå till början Gå till början av bildspelet.

Automatisk rullning Starta bildspelet och visa automatiskt nästa uppsättning bilder.

Automatisk rullning (ett steg) Starta bildspelet. Rullar automatiskt genom alla bilder en för en i den
angivna mappen.

Stoppa automatisk bläddring Stoppa bildspelet.

Radera bild Ta bort det foto som för närvarande visas i presentationen. Ange
presentationscellens id i Cell-ID:.
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5. Klicka på OK.

17 E-post

17.1 E-posta

Mind Express ger en enkel och effektiv lösning för e-post. Det går att skicka ett meddelande skapat i Mind Express som text eller som text med symboler till en
e-postadress. Mottagna meddelanden går att öppna, visa eller läsa upp högt.

17.2 E-post i Mind Express-inställningar

Innan det går att skicka e-post med Mind Express, måste du först konfigurera e-postinställningarna.

ANMÄRKNING
Mind Express fungerar endast med POP3-konton.

1. Välj Extra > E-post > Inställningar....
2. Välj fliken Serverinställningar och ange följande information i grupprutan Användarinformation:

Fält Förklaring

Name: Ange ditt namn så som du vill att det visas när du skickar ett e-
postmeddelande.

E-postadress Ange din e-postadress.

3. Ange följande information i grupprutan Serverinformation::

Fält Förklaring

Advanced settings: Välj önskad konfiguration för ditt e-postmeddelande. Till exempel:
gmail, hotmail ... Inkommande och utgående e-postinformation på fliken
Avancerad är slutförs automatiskt.

Kontonamn: Ange användarens kontonamn.

Lösenord: Ange lösenordet till e-postkontot.

4. Välj alternativet Ta endast emot e-post från personer i adressboken om du endast vill ta emot e-post från kontakterna i Mind Express-adressboken.
E-post med okända avsändare blockeras, men finns tillgängliga i inkorgen. Välj Extra > E-post > Inkorgen.

5. Välj fliken Avancerad och ange följande information:

Inställningar Förklaring

Inkommande e-postserver: Ange server för inkommande e-post, beroende på användarens leverantör.

Portnummer för inkommande e-postserver: Ange portnummer för inkommande e-postserver, beroende på
internetleverantör. Denna information slutförs automatiskt, beroende på den
valda konfigurationen (t.ex. Gmail) på fliken Serverinställningar.

Denna server kräver en säker anslutning (SSL) Ange om en säker anslutning krävs för den här servern.

Utgående e-postserver: Ange server för utgående e-post, beroende på användarens leverantör.

Portnummer för utgående e-postserver: Ange portnummer för utgående e-postserver, beroende på internetleverantör.
Denna information slutförs automatiskt, beroende på den valda
konfigurationen (t.ex. Gmail) på fliken Serverinställningar.

Denna server kräver en säker anslutning (TLS) Ange om en säker anslutning krävs för den här servern.

Autenticering krävs för utgående post Välj detta alternativ om servern även behöver inloggningsinformationen för
att skicka e-postmeddelanden.

Nedan finns en lista med e-postinställningar för ett antal populära leverantörer:

Inställningar Gmail Hotmail Yahoo

Inkommande e-postserver pop.gmail.com pop3.live.com pop.mail.yahoo.com

Utgående e-postserver smtp.gmail.com smtp.live.com smtp.mail.yahoo.com

Inkommande port 995 995 995

SSL inkommande port markerad markerad markerad
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Inställningar Gmail Hotmail Yahoo

Utgående port 587 587 465

SSL utgående port markerad markerad markerad

ANMÄRKNING
De nödvändiga inställningarna för kontot måste även konfigureras. Kontot måste ställas in på POP, säkerheten måste konfigureras korrekt och om
Outlook används är det nödvändigt att spara e-postmeddelanden på servern så att de inte raderas.

ANMÄRKNING
För alla andra konton, se leverantörens dokumentation eller kontakta distributörens supportavdelning.

6. Välj fliken Ljud och välj ljudet du vill höra när ett e-postmeddelandet har skickats, om det inte var något fel när det skickades och när du tar emot nya
meddelanden.
Välj Visuell återkoppling om du vill att ett meddelande visas på skärmen. Om du inte vill att ett ljud åtföljer en specifik åtgärd avmarkerar du alternativet
intill ljudet.

7. Klicka på OK.

17.3 Inställningar för auditiv och visuell återkoppling med e-post

I följande fall finns alternativet att spela upp ett ljud eller visa ett popup-fönster:

• E-post skickad
• Fel när e-post skickades
• Nya meddelanden mottagna

1. Välj Extra > E-post > Inställningar....
2. Välj fliken Ljud.
3. Klicka på  för att välja ett ljud för att bekräfta E-post skickad:, Fel när e-post skickades: eller Nya meddelanden mottagna:.

4. Välj vid behov alternativet Visuell återkoppling.
Ett popup-fönster visas när meddelandet har skickats, om det inte går iväg eller om det finns nya meddelanden.

5. Klicka på OK.

17.4 Skicka ett e-postmeddelande som bilaga

Där finns alternativet att för varje kontakt ange om även e-postmeddelandet i en bilaga skickas som en jpg-fil.

1. Välj Extra > Adressbok.
2. Välj kontakten.
3. Klicka på Redigera kontakt .

4. Markera eller avmarkera vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Skicka brev som JPEG Texten skickas till mottagaren och meddelandet med symbolerna skickas
som en bilaga.

5. Klicka på OK.

17.5 Skapa en e-postcell

Visa information i en e-postcell (och vid behov högläsa den):

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj E-post i listrutan Typ:.
4. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

Alternativ Förklaring

Inkorgscell Visar avsändaren och meddelandets innehåll.

Antal meddelanden Visar totalt antal meddelanden i inkorgen.

Antal nya meddelanden Visar totalt antal nya meddelanden i inkorgen.

Visa avsändaren av e-postmeddelandet Visar det valda meddelandets avsändare.

Visa mottagarna av e-postmeddelandet Visar det valda meddelandets mottagare.

Visa datum på e-postmeddelande Visar det valda meddelandets datum.
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Alternativ Förklaring

Visa ämne i e-postmeddelande Visar det valda meddelandets ämne.

Visa innehåll i e-postmeddelande Visar det valda meddelandets innehåll. Välj vid behov alternativet Läs på
val om du vill att meddelandet läses upp högt när cellen väljs.

Indikator bilaga Välj vid behov alternativet Endast bilder. Bilageindikatorn (till exempel

ett gem) visas endast om bilder bifogats till meddelandet. Klicka på 
intill fältet Bilaga för att välja en symbol som visar att meddelandet har en

bilaga (till exempel: gem). Klicka på  intill fältet Ingen bilaga för
att välja en symbol som visar att meddelandet skickades utan bilaga (som
standard finns det ingen symbol för detta).

Bilaga cell Välj vid behov alternativet Endast bilder. Cellen för bilaga visar endast
bilder som bilagor. Övriga filer (såsom PowerPoint-filer) visas inte.

Cell med skickat Visar mottagare och meddelandets innehåll.

5. Klicka på OK.

17.6 Lägga till en åtgärd för e-post

Åtgärder för e-post används till att skicka e-post.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj E-post i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Skicka e-post Skicka ett meddelande.

Föregående (serie) Visa listan med huvuden för föregående meddelande.

Nästa (serie) Visa listan med huvuden för nästa meddelande.

Visa senaste e-post Visa huvuden för de senast mottagna meddelandena.

Ladda ner inkorg Ladda ner innehåll från inkorgen till kommunikationsrutnätet i Mind
Express.

Radera e-post Radera det valda meddelandet. För att hitta borttagna meddelanden, se
Hantera inkorg och borttagen e-post. på sidan 79.

Läs det valda e-postmeddelandet Läs det valda meddelandet.

Välj föregående e-postmeddelande Välj föregående e-postmeddelande.

Välj nästa e-postmeddelande Välj nästa e-postmeddelande.

Svara på e-post Svara på det valda meddelandet.

Lägg till innehåll till meddelande Lägg till innehållet i det valda meddelandet i meddelanderutan. Fördel: Här
går det att rulla, vidarebefordra och svara med meddelandets text.

Föregående bilaga Bilagor fungerar som en dynamisk lista. Det här åtgärden öppnar föregående
bilaga.

Nästa bilaga Bilagor fungerar som en dynamisk lista. Det här åtgärden öppnar nästa
bilaga.

Öppna bilaga Bilagan öppnas i standardprogrammet. Bilagan report.txt öppnas till
exempel i Anteckningar.

Skickat: nästa Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar nästa
skickade meddelande.

Skickat: föregående Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar
föregående skickade meddelande.

Skickat: tidigare Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar det första
meddelandet (dvs. det senaste) av skickade meddelanden.
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Åtgärd Förklaring

Rensa det valda meddelandet E-postmeddelandet avmarkeras. Cellerna som innehåller avsändare,
mottagare och meddelandetext töms. Detta är användbart när man byter
mellan inkorgen och skickade meddelanden.

5. Klicka på OK.

17.7 Lägg till ett ämne till din e-post

Innehållet i en cell kan användas som ämne när du skickar din e-post.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj E-post i listrutan Åtgärder.
4. Välj Skicka e-post i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

▪ E-postadress, ange e-postadressen.
▪ Adressbok, välj kontakten från adressboken i listrutan.
▪ Mottagare i adressboken, e-posten skickas till alla namn i cellen med listan över mottagare.

6. Ange ID i fältet Cell-ID för ämne för den cell vars text ska användas som ämne för e-posten.
7. Klicka på OK.

17.8 Lägg till en bilaga till din e-post

En cells bild kan läggas till som bilaga när du skickar din e-post. Inga symboler kan skickas.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj E-post i listrutan Åtgärder.
4. Välj Skicka e-post i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

▪ E-postadress, ange e-postadressen.
▪ Adressbok, välj kontakten från adressboken i listrutan.
▪ Mottagare i adressboken, e-posten skickas till alla namn i cellen med listan över mottagare.

6. Ange ID i fältet Cell-ID för bilaga för den cell vars bild ska läggas till som bilaga till e-posten.
7. Klicka på OK.

17.9 Hantera inkorg och borttagen e-post.

Om alternativet Ta endast emot e-post från personer i adressboken har aktiverats i e-postinställningarna, blockeras e-post från okända avsändare och visas
inte i ett kommunikationsrutnät i Mind Express. Det går fortfarande att visa e-post som du har tagit bort från ett kommunikationsrutnät i Mind Express och
blockerad e-post genom att göra följande:

1. Välj Extra > E-post > Inkorgen.
2. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Inkorgen Visa alla dina mottagna meddelanden här. Inklusive de blockerade
meddelandena.

Raderade meddelanden Visa alla dina borttagna meddelanden här.

3. Klicka vid behov på knappen Sök efter nya meddelanden för att visa nya mottagna meddelanden.
4. Välj ett meddelande på listan.
5. Klicka på något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Läs Läs meddelandet.

Spara Spara meddelandet på datorn eller enheten som en EML-fil.

Ångra Ta bort Återställ det borttagna meddelandet till Inkorgen.
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Alternativ Förklaring

Radera Ta bort meddelandet från Inkorgen eller ta bort meddelandet permanent.
Meddelandet har tagits bort från Mind Express med finns fortfarande på ditt
e-postkonto.

18 Fonetisk

18.1 Lägga till en åtgärd för fonetisk

Det går att lägga till en åtgärd som uttalar en bokstav eller diftong fonetiskt och lägger till den i meddelanderutan. Åtgärden gör det möjligt att spela upp en
inspelning (wav-fil) av bokstavens eller diftongens fonetiska ljud. Välj det fonetiska ljudets språk.

SPETS
Fonetiska åtgärder används till att skapa fonetiska tangentbord.

VARNING
Ett fonetiskt ljud på ett visst språk kanske uttalas på ett annat sätt än språket angivet i Extra > Tal...!

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Fonetisk i listrutan Åtgärder.
4. Välj språk i den första listrutan.
5. Välj bokstav eller diftong i den andra listrutan.
6. Ändra om nödvändigt texten som läggs till i meddelanderutan i fältet Lägg till i meddelanderutan: när du väljer cellen.
7. Klicka på OK.

19 Eddy

19.1 Vad är Eddy?

Eddy är en liten bärbar bildskärm med en inbyggd högtalare. Det går att ansluta enheten och Eddy med Bluetooth. Det går att välja att överföra text och/eller
ljud. Texten visas på 1, 2 eller 3 textrader beroende på inställningarna.

Figur 1. Eddy

19.2 Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknologi som fungerar på korta avstånd. Bluetooth kräver ingen fysisk anslutning. Det går att överföra data inom ca. 10
meter. Bluetooth kräver inte att enheterna riktas mot varandra. Det går att överföra data om enheterna är inom varandras räckhåll, även om de befinner sig i olika
rum.

Med Bluetooth kan du ansluta din enhet till andra Bluetooth-enheter. Till exempel Eddy eller en mobiltelefon.

ANMÄRKNING
Det kan hända att en del enheter inte är kompatibla med din enhet.

ANMÄRKNING
Föremål mellan enheterna kan minska avståndet över vilket enheterna kan kommunicera.

19.3 Ställa in Eddy

1. Välj Extra > Eddy > Inställningar.
2. Välj vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Anslut automatiskt när Mind Express startar Om valt försöker enheten ansluta automatiskt till Eddy.
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Alternativ Förklaring

Skicka Audio Om valt skickas ljudet endast genom högtalarna i Eddy.

Skicka Text Om valt visas texten på Eddy.

Skriv med versaler Om valt visas texten på Eddy med stora bokstäver.

Antal rader på skärmen: Välj i listrutan hur många textrader (1, 2 eller 3) som ska visas på skärmen
på Eddy.

3. Klicka på OK.

19.4 Hitta Eddy

1. Välj Extra > Eddy > Anslut.
2. Tryck på Sök .

Eddy-enheten som har hittats visas i listrutan.
3. Gör ett av följande:

▪ Tryck på OK.
▪ Anslut till Eddy-enheten. Se Ansluta till Eddy-enheten (med hjälp av menyn) på sidan 81.

19.5 Ansluta till Eddy-enheten (med hjälp av menyn)

1. Välj Extra > Eddy > Anslut.
2. Klicka på Anslut .

Dialogrutan Eddy visas med meddelandet Ansluten till Eddy.
3. Klicka på OK.
4. Klicka på OK.

19.6 Koppla från Eddy (med hjälp av menyn)

Välj Extra > Eddy > Koppla ifrån.
Samtalet till Eddy-enheten har kopplats från.

19.7 Rensa texten på Eddy-skärmen

Välj Extra > Eddy > Rensa text.

20 Arbeta med nivåer

20.1 Nivåer

Det går att tilldela tre informationsnivåer till cellerna i ett kommunikationsrutnät. Varje nivå kan innehålla en eller flera åtgärder. Etiketten och texten kan variera
för varje nivå, men bilden förblir däremot densamma för varje cell.

Det går att välja både abstrakta och konkreta refererare (symboler) för varje nivå. Till exempel namn tillsammans med åtgärden gå till nivå 2 är tydligare än bara
nivå 2.

Exempel 1: nivå 2 innehåller namnen Jag, Du och Mamma och nivå 3 adresserna.

Exempel 2: nivå 2 innehåller meningar (känslor) och nivå 3 innehåller frågor (känslor).

20.2 Gå till en annan nivå

Det går att lägga till åtgärder till celler på tre nivåer i ett kommunikationsrutnät. Välj en annan nivå genom att lägga till åtgärden Gå till nivå till en cell.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Gå till nivå i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nivå 1 Gå till nivå 1.

Nivå 2 Gå till nivå 2.

Nivå 3 Gå till nivå 3.

5. Klicka på OK.
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21 Användare

21.1 Lägga till en åtgärd för användare

Åtgärden Användare gör det möjligt för användaren att aktivera vissa användarinställningar. Det går till exempel att tillåta användaren att ändra läget (mus,
skanning, joystick), aktivera eller modifiera relevant tid före autoklick, pausa skanning eller justera skanningstiden. Det går även att tillåta att aktivera ange,
kontrollera och återställa lösenord. Det går att justera talets röst och en annan användare får logga in. Åtgärderna externt autoklick och extern zoom gör det
möjligt att använda autoklick och zoom utanför Mind Express.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Användare i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Mus-joystick-scanning Ändra en inställning för val. Till exempel: för att gå till Skanningsläge, öka
fördröjningstiden ...

Byt röst Ändra talets röst genom att klicka på Välj röst. Se Talinställningar på sidan
153.

Lägga till i lösenord Ange ett eller flera tecken som måste läggas till i lösenordet.

Återställ lösenord Återställ lösenordet.

Kontrollera lösenord Kontrollera lösenordet. Tecknen läggs till i lösenordet med åtgärden Lägga
till i lösenord.

Byt användare Välj en annan användare.

Skriv ut sida Skriv ut aktuell sida.

Spara dokument Spara aktuellt dokument. Med detta går det att spara meddelanden och
snabbinspelningar i dokumentet.

Spara kopia av dokument Spara en kopia av det aktuella dokumentet i samma mapp som det aktuella
dokumentet. Detta är praktiskt vid övningar med ifyllning av tomma fält, så
att en handledare kan kontrollera svaren efteråt.

5. Om du har valt åtgärden Mus-joystick-scanning i den första listrutan, välj i så fall en av följande åtgärder i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Gå till musläge Gå till Musläge.

Gå till scanningsläge Gå till läget Skanning.

Gå till joystickläge Gå till läget Joystick.

Gå till ögonstyrning Gå till Ögonstyrningsläge.

Pausa val med mus Inaktiverar musvalet tills du klickar på den här cellen igen.

Pausa scanning Inaktiverar skanning tills du klickar på den här cellen igen.

Extern autoklick: på/av Aktivera eller inaktivera externt autoklick.

Extern autoklick: på Aktivera externt autoklick.

Extern autoklick: av Inaktivera externt autoklick.

Vänsterklick externt efter autoklicktid Utför externt vänsterklick efter autoklicktid.

Högerklick externt efter autoklicktid Utför externt högerklick efter autoklicktid.

Dubbelklick externt efter autoklicktid Utför externt dubbelklick efter autoklicktid.

Dra och släpp externt efter autoklicktid Utför drag och släpp efter autoklicktid.

Extern zoom: en gång Zooma utanför Mind Express. Klicka på cellen med extern zoomåtgärd.
Klicka sedan utanför Mind Express. Området som klickades på förstoras.
När du klickar i den förstorade vyn placeras markören på den klickade
positionen i normal vy, eller så utförs åtgärden som har klickats på (till
exempel: stängning av ett fönster).

Den här åtgärden kan endast användas en gång. För att använda åtgärden
igen måste du klicka i cellen på nytt.
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Åtgärd Förklaring

Extern zoom: på För att aktivera zoom utanför Mind Express.

Extern zoom: av För att avaktivera utanför Mind Express.

Autoklick: på Aktivera autoklick.

Autoklick: av Inaktivera autoklick.

Fördröjningstid + Öka fördröjningstiden.

Fördröjningstid - Minska fördröjningstiden.

Skanningstid + Öka skanningstiden.

Skanningstid - Minska skanningstiden.

Freestyle drag av/på Aktivera eller inaktivera dragbarheten för dragbara celler på en sida av
typen Fri layout.

Freestyle drag: på Aktivera dragbarheten för dragbara celler på en sida av typen Fri layout.

Freestyle drag: av Inaktivera dragbarheten för dragbara celler på en sida av typen Fri layout.

Auditiv scanning: på/av Aktivera eller inaktivera auditiv scanning.

Auditiv scanning: på För att aktivera auditiv scanning.

Auditiv scanning: av För att inaktivera auditiv scanning.

6. Klicka på OK.

21.2 Flytta celler på en sida med fri layout

Det går att aktivera eller inaktivera celler som ska flyttas av användaren på en sida med fri layout.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Användare i listrutan Åtgärder.
4. Välj Mus-joystick-scanning i den första listrutan.
5. Välj en av följande åtgärder i den andra listrutan:

Alternativ Förklaring

Freestyle drag av/på Det går att aktivera eller inaktivera dragbarheten för dragbara celler på sidan
med fri layout.

Freestyle drag: på Dragbarheten för dragbara celler på sidan med fri layout har aktiverats.

Freestyle drag: av Dragbarheten för dragbara celler på sidan med fri layout har inaktiverats.

Användaren kan beroende på den valda åtgärden i Musläge, aktivera eller inaktivera dragning på sidan med Fri layout så det går att flytta eller inte flytta
dragbara celler.

22 GEWA

22.1 Omgivningskontroll

En del enheten är utrustade med eller går att utrusta med en infraröd mottagare eller infraröd sändare. De gör det möjligt att styra enheter som TV, radio och
DVD-spelare med infraröda koder. Mind Express kan lära sig att känna igen enheters infraröda koder. Den infraröda mottagaren kan vara en av följande typer:

• GEWA
• JabblaIR
• Tira

Konfigurera infraröda koder av följande typ:

• GEWA, se Spela in en infraröd GEWA-kod på sidan 84
• JabblaIR och Tira, se Spela in en infraröd kod på sidan 85

22.2 COM-portinställningar för GEWA

1. Välj Extra > GEWA > Inställningar.
2. Välj porten som ska användas för GEWA i listrutan COM-port.
3. Klicka på OK.
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22.3 Spela in en infraröd GEWA-kod

1. Välj Extra > GEWA > Spela in.
2. Välj en infraröd kod i dialogrutan GEWA
3. Ange den infraröda kodens namn i fältet Ange namn:.

Exempel: TV högre
4. Håll den andra enhetens fjärrkontroll (t.ex. TV:ns fjärrkontroll) omkring 5 cm från enhetens infraröda mottagare (Smart, Tellus, Mobi, ...)
5. Klicka på Spela in.

I fältet Status visas meddelandet Tryck ner tangenten och håll kvar.
6. Tryck på knappen på fjärrkontrollen med koden som du vill att IR-modulen lär in (i det här exemplet koden för att höja volymen på TV:n).
7. Tryck på och håll ned tills det röda ljuset i IR-fönstret släcks eller tills meddelandet Släpp tangenten visas i fältet Status.
8. Upprepa föregående två steg för att länka koden en andra gång.

Den röda lampan blinkar kort som bekräftelse på att inspelningen slutfördes. I fältet Status visas meddelandet OK. Upprepa från steg 5 om Fel visas.
9. Rikta din enhet (Smart, Tellus, Mobi ...) mot enheten på vilken du vill testa den infraröda koden.
10. Klicka på Testa.

Om den infraröda koden utför det begärda kommandot har testet lyckats. Om inte måste koden spelas in på nytt.
11. Upprepa från steg 2 för att hämta fler infraröda koder.
12. Klicka på OK.

Se även
Överföra en infraröd GEWA-kod på sidan 84

22.4 Skapa en säkerhetskopia av GEWA infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att det går att återställa vid eventuella problem. En säkerhetskopia kan vara praktisk om enheten
används på olika platser. Det går att spela in de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Genom att återställa en
säkerhetskopia går det att växla mellan de olika infraröda koderna beroende på platsen.

1. Välj Extra > GEWA > Säkerhetskopiering.
2. Ange namnet för säkerhetskopian i fältet Ange namn:.

Exempel: Hem
3. Klicka på OK.
4. Klicka på Ja i dialogrutan. Säkerhetskopiering

ANMÄRKNING
Det kan ta några minuter att skapa en säkerhetskopia.

Säkerhetskopian skapas.

Se även
Återställa en säkerhetskopia av GEWA infraröda koder på sidan 84

22.5 Återställa en säkerhetskopia av GEWA infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att det går att återställa vid eventuella problem. En säkerhetskopia kan vara praktisk om enheten
används på olika platser. Det går att spela in de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Genom att återställa en
säkerhetskopia går det att växla mellan de olika infraröda koderna beroende på platsen.

1. Välj Extra > GEWA > Återställ säkerhetskopia.
2. Klicka på namnet för säkerhetskopian som du vill återställa i listan Välj säkerhetskopia.

ANMÄRKNING
Det kan ta några minuter att återställa en säkerhetskopia.

3. Klicka på OK.
Säkerhetskopian återställs.

Se även
Skapa en säkerhetskopia av GEWA infraröda koder på sidan 84

22.6 Överföra en infraröd GEWA-kod

Överför IR-koder med Mind Express genom att lägga till en GEWA-åtgärd i en cell.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj GEWA i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:
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Åtgärd Förklaring

Skriv kommando Om användaren är bekant med GEWA-kommandon går det att ange GEWA-
kommandot i fältet under listrutan.

Paus Ange pausens längd som läggs till mellan två efterföljande infraröda koder.
Om du väljer till exempel TV-kanal 39, kontrollera att det finns en paus
mellan 3 och 9 så att 39 överförs.

gw1 ... Gw150 Välj GEWA-koden i listan och ange antalet gånger koden ska överföras i
fältet Upprepa. Till exempel infraröda koder för volymkontroll.

5. Klicka på OK.

Se även
Spela in en infraröd GEWA-kod på sidan 84

23 Omgivningskontroll

23.1 Omgivningskontroll

En del enheten är utrustade med eller går att utrusta med en infraröd mottagare eller infraröd sändare. De gör det möjligt att styra enheter som TV, radio och
DVD-spelare med infraröda koder. Mind Express kan lära sig att känna igen enheters infraröda koder. Den infraröda mottagaren kan vara en av följande typer:

• GEWA
• JabblaIR
• Tira

Konfigurera infraröda koder av följande typ:

• GEWA, se Spela in en infraröd GEWA-kod på sidan 84
• JabblaIR och Tira, se Spela in en infraröd kod på sidan 85

23.2 Inställningar för omgivningskontroll

1. Välj Extra > Omgivningskontroll > Inställninga.
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Typ:

▪ Tira
▪ JabblaIR

3. Välj porten som ska användas för Tira i listrutan COM-Port:.

ANMÄRKNING
Du ska inte ange en COM-port för JabblaIR.

23.3 Spela in en infraröd kod

1. Välj Extra > Omgivningskontroll > Spela in.
2. Ange den infraröda kodens namn i fältet Namn:.

Exempel: TV högre
3. Håll den andra enhetens fjärrkontroll (t.ex. TV:ns fjärrkontroll) omkring 5 cm från enheten (medföljer Mind Express).
4. Klicka på Spela in.

I fältet Status: visas meddelandet Tryck tangenten.
5. Tryck kort på fjärrkontrollens knapp (t.ex. knappen höj volym).

I fältet Status: visas meddelandet OK. Upprepa från steg 3 om Fel visas.
6. Rikta enheten (med Mind Express) mot enheten för vilken du vill testa den infraröda koden.
7. Klicka på Testa.

Om den infraröda koden utför det begärda kommandot har testet lyckats. Om inte måste koden spelas in på nytt.
8. Upprepa från steg 2 för att hämta fler infraröda koder.
9. Klicka på OK.

Se även
Överföra en infraröd kod på sidan 87

23.4 Läsa in en infraröd kod (i redigeringsläge)

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.
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3. Välj Omgivningskontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ny... i den första listrutan.
5. Håll den andra enhetens fjärrkontroll (t.ex. TV:ns fjärrkontroll) omkring 5 cm från enheten (medföljer Mind Express).
6. Klicka på Spela in.

I fältet Status: visas meddelandet Tryck tangenten.
7. Tryck kort på fjärrkontrollens knapp (t.ex. knappen höj volym).

I fältet Status: visas meddelandet OK. Upprepa från steg 5 om Fel visas.
8. Rikta enheten (med Mind Express) mot enheten för vilken du vill testa den infraröda koden.
9. Klicka på Testa.

Om den infraröda koden utför det begärda kommandot har testet lyckats. Om inte måste koden spelas in på nytt.
10. Klicka på OK.

23.5 Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att det går att återställa vid eventuella problem. En säkerhetskopia kan vara praktisk om enheten
används på olika platser. Det går att spela in de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Genom att återställa en
säkerhetskopia går det att växla mellan de olika infraröda koderna beroende på platsen.

1. Välj Extra > Omgivningskontroll > Säkerhetskopiering.
2. Ange namnet för säkerhetskopian i fältet Ange namn:.

Exempel: Hem
3. Klicka på OK.
4. Klicka på Ja i dialogrutan. Säkerhetskopiering

ANMÄRKNING
Det kan ta några minuter att skapa en säkerhetskopia.

Säkerhetskopian skapas.

Se även
Återställa säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86
Överföra säkerhetskopieringsfiler till olika enheter på sidan 86

23.6 Återställa säkerhetskopia av infraröda koder

Det går att skapa en säkerhetskopia av de infraröda koderna så att det går att återställa vid eventuella problem. En säkerhetskopia kan vara praktisk om enheten
används på olika platser. Det går att spela in de infraröda koderna för plats A. Skapa en säkerhetskopia. Gör samma sak för plats B. Genom att återställa en
säkerhetskopia går det att växla mellan de olika infraröda koderna beroende på platsen.

1. Välj Extra > Omgivningskontroll > Återställ säkerhetskopia.
2. Klicka på namnet för säkerhetskopian som du vill återställa i listan Välj säkerhetskopia:.

ANMÄRKNING
Det kan ta några minuter att återställa en säkerhetskopia.

3. Klicka på OK.
Säkerhetskopian återställs.

Se även
Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86
Överföra säkerhetskopieringsfiler till olika enheter på sidan 86

23.7 Överföra säkerhetskopieringsler till olika enheter

Om en fjärrkontroll i en byggnad används av flera användare går det att spela in de infraröda koderna tillsammans på en enhet och sedan överföras till andra
enheter.

ANMÄRKNING
Säkerhetskopieringar av GEWA, Tira och JabblaIR är INTE utbytbara!

1. Inspelning av infraröda koder på en enhet. Se Spela in en infraröd kod på sidan 85
2. Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder. Se Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86
3. Kopiering av säkerhetskopieringsfilen. Filens finns i mappen C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData och beror på vilken

infraröd mottagare-sändare som används:

Infraröd typ Fil (*= säkerhetskopieringens lnamn)

GEWA Plugins.GEWA.Backup.*.xml

JabblaIR Plugins.JabblaIR.Backup.*.xml
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Infraröd typ Fil (*= säkerhetskopieringens lnamn)

Tira Plugins.Tira.Backup.*.xml

4. Klistra in filen i samma mapp på den andra enheten.
5. Återställ säkerhetskopieringsfilen. Se Återställa säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86.

Se även
Skapa en säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86
Återställa säkerhetskopia av infraröda koder på sidan 86

23.8 Överföra en infraröd kod

Överför IR-koder med Mind Express genom att lägga till åtgärden Omgivningskontroll.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Omgivningskontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Skriv kommando Om användaren är bekant med Tira-kommandon går det att ange Tira-
kommandot i fältet under listrutan.

Ny... Du kan lagra en infraröd kod medan du redigerar kommunikationsrutnätet.
Se även

Paus Ange pausens längd som läggs till mellan två efterföljande infraröda koder.
Om du väljer till exempel TV-kanal 39, kontrollera att det finns en paus
mellan 3 och 9 så att 39 överförs.

JabblaIR -kod eller Tira-kod Välj JabblaIR- eller Tira-koden i listan och ange antalet gånger koden ska
överföras i fältet Upprepa. Till exempel infraröda koder för volymkontroll.

ANMÄRKNING
Det går inte att ange ett kommando för JabblaIR.

Se även
Spela in en infraröd kod på sidan 85

24 Internet

24.1 Inställningar för internethemsidan

I Mind Express går det att ange en hemsida. Åtgärden Gå till hemsida öppnar den här hemsidan för användaren.

1. Välj Extra > Internet > Inställningar.
2. Ange hemsidans webbadress i fältet Hemsida:.

SPETS
Du behöver inte skriva in http://.

3. Klicka på OK.

24.2 Ställa in och använda en svartlista

Säkerställ att användaren inte kan besöka vissa webbsidor genom att skapa en svartlista med internetadresser som INTE är tillåtna. Om användaren försöker
besöka webbsidor som finns på svartlistan händer ingenting och den aktuella webbsida fortsätter att visas.

1. Välj Extra > Internet > Inställningar.
2. Välj Använd svartlista i listrutan.
3. Ange den tillåtna internetadressen i fältet längst ned.

SPETS
Du behöver inte skriva in http://.

4. Klicka på .

5. Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till internetadresser på svartlistan.
6. Klicka på OK.
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Se även
Ställa in och använda en vitlista på sidan 88
Inaktivera internetfiltret på sidan 88

24.3 Ställa in och använda en vitlista

Säkerställ att användaren endast kan besöka ett visst antal webbsidor genom att skapa en vitlista med tillåtna internadresser. Om användaren försöker besöka
webbsidor som inte finns på vitlistan händer ingenting och den aktuella webbsida fortsätter att visas.

1. Välj Extra > Internet > Inställningar.
2. Välj Använd vitlista i listrutan.
3. Ange den tillåtna internetadressen i fältet längst ned.

SPETS
Du behöver inte skriva in http://.

4. Klicka på .

5. Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till internetadresser på vitlistan.
6. Klicka på OK.

Se även
Ställa in och använda en svartlista på sidan 87
Inaktivera internetfiltret på sidan 88

24.4 Inaktivera internetltret

Det går att begränsa surfning på internet med en vitlista eller en svartlista. Vitlistan innehåller webbsidor som är tillåtna, svartlistan innehåller webbsidor
som INTE är tillåtna att besöka. Endast en av listorna går att använda. Det går även att välja att inte använda listorna. I det fallet får användaren besöka alla
webbsidor.

1. Välj Extra > Internet > Inställningar.
2. Välj Inget filter i listrutan.
3. Klicka på OK.

Se även
Ställa in och använda en vitlista på sidan 88
Ställa in och använda en svartlista på sidan 87

24.5 Inställningar för internetfavoriter

I Mind Express går det att ange favoritwebbsidor. I ett kommunikationsrutnät kan favoriter visas med celltypen Internet.

1. Välj Extra > Internet > Favoriter.
2. Klicka på .

3. Ange namnet för favoriten i fältet Namn.
4. Ange webbsidans adress i fältet URL.

SPETS
Du behöver inte skriva in http://. Det går även att kopiera webbadressen från adressfältet i en webbläsare och klistra in den i fältet URL.

5. Klicka på OK.
6. Välj en favorit och klicka vid behov på en av följande knappar för att ordna favoriterna ytterligare.

Knapp Förklaring

Redigera favoriten. Ändra vid behov favoritens Namn eller URL.

Ta bort favoriten.

Flytta upp favoriten i listan med favoriter.

Flytta ned favoriten i listan med favoriter.

7. Klicka på OK.
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24.6 Skapa en internetcell

Det går att visa information i internetcellerna. Detta kan vara webbadressen, webbsidan, länkar på sidan, favoriter.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Internet i listrutan Typ:.
4. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

Alternativ Förklaring

Internetcell Den här cellen visar webbsidan.

Bläddra genom länkar Den här cellen visar en länk till webbsidan.

Bläddra genom favoriter Den här cellen visar en favorit i listan Favoriter. Se Inställningar för
internetfavoriter på sidan 88.

Webbadress Den här cellen visar URL (webbadressen) som är sidans internetadress.

5. Klicka på OK.

24.7 Lägga till en navigeringsåtgärd för internet

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Internet i listrutan Åtgärder.
4. Välj Navigera i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Gå till URL Öppna angiven internetadress. Ange internetadressen i fältet under den
andra listrutan.

Gå till hemsida Öppna hemsidan. Ställa in en hemsida, se Inställningar för internethemsidan
på sidan 87.

Gå till URL i meddelanderutan Öppna internetadressen som finns i meddelanderutan.

Framåt Gå till nästa besökta webbsida.

Bakåt Gå till föregående besökta webbsida.

Stopp Stoppa att en webbsida läses in.

Uppdatera Uppdatera webbsidan.

6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en bläddringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en ankaråtgärd för internet på sidan 90
Lägga till en favoritåtgärd för Internet på sidan 90
Lägga till en typåtgärd för internet på sidan 91

24.8 Lägga till en bläddringsåtgärd för internet

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Internet i listrutan Åtgärder.
4. Välj Rulla i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Rulla upp Flytta uppåt på webbsidan. Går endast att använda om inte hela webbsidans
höjd är synlig.

Rulla ned Flytta nedåt på webbsidan. Går endast att använda om inte hela webbsidans
höjd är synlig.
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Åtgärd Förklaring

Rulla åt vänster Flytta till webbsidan till vänster. Går endast att använda om inte hela
webbsidans bredd är synlig.

Rulla åt höger Flytta till webbsidan till höger. Går endast att använda om inte hela
webbsidans bredd är synlig.

Zooma in För att zooma till webbsidan.

Zooma ut För att zooma ut från webbsidan.

Återställ zoom För att återställa webbsidan till 100%.

6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en navigeringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en ankaråtgärd för internet på sidan 90
Lägga till en favoritåtgärd för Internet på sidan 90
Lägga till en typåtgärd för internet på sidan 91

24.9 Lägga till en ankaråtgärd för internet

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Internet i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ankare i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nästa ankare (på listan) Nästa lista med ankare visas på listan med klickbara ankare.

Nästa ankare (på internet) Valet flyttar till nästa klickbara ankare på internetsidan.

Föregående ankare (på listan) Föregående lista med ankare visas på listan med klickbara ankare.

Föregående ankare (på internet) Valet flyttar till föregående klickbara ankare på internetsidan.

Klicka på aktuellt ankare Det aktiva (valda) ankaret på internetsidan klickas.

Läs aktuellt element Det aktiva (valda) elementet på webbsidan läses upp högt. Redigeringsrutor
och former läses också upp högt.

Se även
Lägga till en navigeringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en bläddringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en favoritåtgärd för Internet på sidan 90
Lägga till en typåtgärd för internet på sidan 91

24.10 Lägga till en favoritåtgärd för Internet

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Internet i listrutan Åtgärder.
4. Välj Favoriter i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nästa favoriter Visa följande favoriter.

Föregående favoriter Visar föregående favoriter.

Lägg till aktuell sida Lägg till aktuell webbsida till favoriterna. Webbsidans titel visas i Internet-
cellen för favoriter.

Ta bort aktuell webbsida Ta bort till aktuell webbsida från favoriterna.
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6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en navigeringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en bläddringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en ankaråtgärd för internet på sidan 90
Lägga till en typåtgärd för internet på sidan 91

24.11 Lägga till en typåtgärd för internet

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Internet i listrutan Åtgärder.
4. Välj Skriva i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Skicka för inmatning Den här åtgärden skapar ett tangentbord som skickar bokstäver för vissa
tangenter, såsom uppåtpil, mellanslag, Home, End osv. till den aktiva
indatacellen.

Aktivera: på/av Välj något av följande alternativ:

• Aktivera: på
• Aktivera: av
• Aktivera: på/av

Vid aktivering får bokstäverna läggas till i den aktiva indatacellen med ett
vanligt tangentbord.

Skicka meddelande för inmatning Skicka meddelandet till den aktiva indatacellen.

Skicka URL till meddelande Skicka en aktiv webbadress till meddelandet.

6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en navigeringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en bläddringsåtgärd för internet på sidan 89
Lägga till en ankaråtgärd för internet på sidan 90
Lägga till en favoritåtgärd för Internet på sidan 90

25 Logg

25.1 Loggar

Det går att spara alla åtgärder på en sida i Mind Express i en loggfil. Loggresultaten går att visa i kommunikationsrutnätet. Det här gör det möjligt för
handledaren att analyserar kommunikationsrutnätet och göra förbättringar. Loggfilerna går även att exportera som text- eller CSV-filer för ytterligare analys.

Ett exempel: Handledaren har skapat ett nytt kommunikationsrutnät. Efter granskning av loggen kan handledaren avgöra vilka celler som har klickats ofta och
mer sällan. Baserat på den här logginformationen kan handledaren anpassa kommunikationsrutnätet genom att gruppera ofta använda celler och lägga dem
tillsammans på den första sidan. Det gör kommunikationsrutnätet mer användarvänligt.

25.2 Aktivera loggning

1. Välj Extra > Logg > Loggfunktion: på/av.
2. Upprepa steg 1 för att stänga av loggning.

Se även
Analysera klickbeteende på aktuell sida på sidan 91

25.3 Analysera klickbeteende på aktuell sida

I Mind Express går det att analysera klickbeteendet på aktuell sida. Under analysen loggas inte längre celler som klickas.

1. Välj Extra > Logg > Analysera frekvens (aktuell sida).
Ju mörkare färg på cellen, desto oftare klickas de. Blekgula celler klickades inte.

2. Upprepa steg 1 för att stänga av analysen.
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Se även
Aktivera loggning på sidan 91

25.4 Radera logglen

Det går att ta bort en loggfil.

1. Välj Extra > Logg > Radera hela loggen.
2. Bekräfta i dialogrutan Radera hela loggen.

Se även
Exportera loggfilen på sidan 92

25.5 Exportera logglen

Loggfilen går att exportera som en textfil (.txt) eller som en CSV-fil (.csv). Den exporterade filen går att analysera vidare i andra program. Exempel: Det går att
öppna en CSV-fil i Excel vida analys. Följande information finns i loggfilen:

Kolumn Data

A Datum och tid

B Dokumentnamn

C Sidrubrik

D Kolumn i kommunikationsrutnätet

E Rad i kommunikationsrutnätet

F Loggtextens etikett

ANMÄRKNING
Om en cell består av flera celler, visas rad och kolumn i loggfilen med start i cellen övre vänstra hörn.

ANMÄRKNING
Om sidtypen Fri layout används, visas koordinaten för det övre vänstra hörnet på en skala till 100.

1. Välj Extra > Logg > Export.
2. Ange filnamnet i fältet Filnamn.
3. Välj filtypen i listrutan Spara som:

▪ Textdokument (*.txt)
▪ CSV-filer (*.csv)

4. Klicka på Spara.

Se även
Radera loggfilen på sidan 92

25.6 Registrera markörens rörelser

Markörens rörelser kan registreras i en värmekarta.
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1. Välj Extra > Logg > Kartlägg musrörelser.
2. Stäng av registreringen genom att upprepa steg 1.

25.7 Visa registrerade musrörelser (värmekarta)

1. Välj Extra > Logg > Visa musrörelser.
Värmekartan visas som en bild.

2. Klicka på värmekartan för att återgå till sidan.

25.8 Skapa en loggcell

Det går att visa loggad information i loggcellerna. Endast etiketten eller loggtexten visas.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Logg i listrutan Typ:.
4. Ange antalet loggar du vill visa i fältet Antal loggpunkter.

ANMÄRKNING
Antalet synliga loggar beror på cellens och det valda teckensnittets storlek.

5. Ange tecknet du vill placera mellan olika loggar i fältet Avgränsare:.

SPETS
Ange ## för att visa varje logg på en ny rad!

6. Klicka på OK.

25.9 Lägga till en åtgärd för loggar

En loggåtgärd används till att styra loggarna.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Logg i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Loggfunktion: på Aktivera loggning.

Loggfunktion: av Inaktivera loggning.

Loggfunktion: på/av Växla loggning på/av.

Radera hela loggen Radera loggfilen.

Logga följande text Skapa en logg för texten du skriver in i fältet under listrutan. En logg görs
för den här texten, inte etiketten.

Logga meddelande För att lägga till hela meddelandet i loggfilen. Till exempel kan handledaren
lägga till ytterligare text och förklaringar i meddelandet och sedan lägga till
detta i loggfilen med den här åtgärden.

Radera X loggpunkter Radera en logg. Ange hur många loggar du vill ta bort i fältet under
listrutan.

Exportera Exportera loggfilen.
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Åtgärd Förklaring

Analysera frekvens: PÅ Visa hur ofta celler valdes under loggfunktionen. Ju mörkare cellen är desto
oftare valdes den.

Analysera frekvens: AV Visa INTE hur ofta celler valdes under loggfunktionen.

Analysera frekvens: PÅ/AV Visa eller visa INTE hur ofta celler valdes under loggfunktionen. Ju mörkare
cellen är desto oftare valdes den.

Kartlägg mus: PÅ Aktivera registreringen av musrörelser.

Kartlägg mus: AV Inaktivera registreringen av musrörelser.

Kartlägg mus: PÅ/AV Aktivera eller inaktivera registreringen av musrörelser.

Visa musrörelser Visa registrerade musrörelser med en värmekarta. Ju rödare en position är,
desto oftare har musen registrerats i den positionen.

5. Klicka på OK.

26 Musik och video

26.1 Spela musik

Det går att lägga till en åtgärd som spelar musik.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Musik och video i listrutan Åtgärder.
4. Välj Öppna fil i listrutan.
5. Välj en av följande platser i den andra listrutan:

▪ Från mediebibliotek
▪ Från katalog

6. Klicka på  och välj musikfilen.

7. Klicka på OK.

26.2 Lägga till en åtgärd för musik

En åtgärd för musik används till att styra musiken.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Musik och video i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Spela Spela upp den valda musiken.

Paus Pausa vald musik.

Stopp Stoppa vald musik.

Snabbspola framåt Spola framåt.

Bakåt Spola bakåt.

5. Klicka på OK.

26.3 Skapa en spellista för musik

Det går att skapa en spellista för att bläddra bland dina favoritlåtar. Om en miniatyr finns tillgänglig i ljudklippet så visas den automatiskt i cellen.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Musik och video i listrutan Typ:.
4. Välj något av följande alternativ:
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Alternativ Förklaring

Bläddra igenom mapp Välj det här alternativet om filerna inte importerades till mediebiblioteket,
utan sparas i en mapp på enheten.

Bläddra igenom mediebiblioteksmappen Välj det här alternativet för att spela filer i från mediebiblioteket.

5. Klicka på  och välj mappen eller mediebiblioteket.

6. Klicka på OK.

SPETS
Lägg till en bild med samma namn till musikfilen för att visa en annan bild i cellen än miniatyren från musikfilen. Till exempel: cellen av typen Musik
och video innehåller musikfilen pink_panther.mp3  och visar bilden pink_panther.jpg. I mediebiblioteket kan du INTE lägga till en bild
direkt i mappen Musik video. Gör detta i Utforskaren eller använd filer som inte finns i mediebiblioteket.

ANMÄRKNING
Genom att skapa flera celler av typen Musik och video bredvid varandra kan du visa mappstrukturen i kommunikationsrutnätet. Genom att klicka
på en cell med en mapp  visas undermappar och filer i cellerna av typen Musik och video. Genom att använda cellen  kan du visa mappar
och filer på högre nivå igen.

SPETS
Standardvyn för musik-, video-, mapp- och tillbakacellerna kan anpassas. Öppna mappen C:\Users\Public\Documents
\Mind Express\PluginData och byt ut filerna Plugins.Media.Symbol.Sound, Plugins.Media.Symbol.Movie,
Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back till din egen bmp-, jpeg-, jpg-, png-, gif- eller wmf-fil. Filnamnet
måste vara detsamma (till exempel Plugins.Media.Symbol.Sound). Filnamnet är inte skiftlägeskänsligt.

Se även
Lägga till en åtgärd för spellista på sidan 95

26.4 Lägga till en åtgärd för spellista

Åtgärder för spellistor styr de valda spellistorna med musik. Dessa åtgärder är en del av åtgärderna för Musik och video.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Musik och video i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Spela ström Spela MP3-strömmar. De är i själva verket MP3-filer på Internet med musik
som kontinuerligt läggs till. Ange strömmens webbadress i cellen under
listrutan. Det går endast att spela en ström åt gången. Spela en annan ström
genom att först stoppa den föregående strömmen med åtgärden Stopp.

Exempel:

• http://media-ice.musicradio.com/HeartLondonMP3
• http://media-ice.musicradio.com/ClassicFMMP3,
• http://ice.somafm.com/groovesalad-56.mp3

Starta spellista Starta spellista. Endast spellistor av typen pls och m3u går att använda,
men det går även att välja en mapp som spelar alla mediefiler. Mediefilerna
spelas upp i fastställd ordning.

Spellista (blanda) Starta spellista. Endast spellistor av typen pls och m3u går att använda,
men det går även att välja en mapp som spelar alla mediefiler. Mediefilerna
spelas upp i slumpmässig ordning.

Nästa Bläddra framåt i listan med musikfiler.

Föregående Bläddra bakåt i listan med musikfiler.

Bläddra till början Öppna den första musikfilen på listan.

5. Välj platsen där musikfilerna lagras i följande listruta.
6. Klicka på  och välj mappen eller spellistan.

7. Klicka på OK.

Se även
Skapa en spellista för musik på sidan 94
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26.5 Skapa en videocell

Det går att spela vald video med videocellen.

ANMÄRKNING
Ett kommunikationsrutnät får endast innehålla en (1) videocell per sida.

1. Redigera cellen (F5).

SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Musik och video i listrutan Typ:.
4. Välj alternativet Videocell.
5. Klicka på OK.

26.6 Lägga till en åtgärd för video

En åtgärd för video används till att styra videor.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Musik och video i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Spela Spela upp den valda videon.

Paus Pausa vald video.

Stopp Stoppa vald video.

Snabbspola framåt Spola framåt.

Bakåt Spola bakåt

5. Klicka på OK.

26.7 Skapa en videospellista

Det går att skapa en spellista för att bläddra bland dina favoritvideor. En ruta från videon visas automatiskt i cellen.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Musik och video i listrutan Typ:.
4. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Bläddra igenom mapp Välj det här alternativet om filerna inte importerades till mediebiblioteket,
utan sparas i en mapp på enheten.

Bläddra igenom mediebiblioteksmappen Välj det här alternativet för att spela filer i från mediebiblioteket.

Lägg till en bild i JPG-format med samma namn som videon och i samma mapp som videon för att visa en annan bild i cellen än rutan från videon. Det här
fungerar endast för en video som INTE har importerats till mediebiblioteket.

5. Klicka på  och välj mappen eller mediebiblioteket.

SPETS
Lägg till en bild med samma namn till videofilen för att visa en annan bild i cellen än rutan från videon. Till exempel: cellen av typen Musik och
video innehåller videofilen pink_panther.wmv  och visar bilden pink_panther.jpg. I mediebiblioteket kan du INTE lägga till en bild direkt
i mappen Musik video. Gör detta i Utforskaren eller använd filer som inte finns i mediebiblioteket.

6. Klicka på OK.

ANMÄRKNING
Genom att skapa flera celler av typen Musik och video bredvid varandra kan du visa mappstrukturen i kommunikationsrutnätet. Genom att klicka
på en cell med en mapp  visas undermappar och filer i cellerna av typen Musik och video. Genom att använda cellen  kan du visa mappar
och filer på högre nivå igen.

SPETS
Standardvyn för musik-, video-, mapp- och tillbakacellerna kan anpassas. Öppna mappen C:\Users\Public\Documents
\Mind Express\PluginData och byt ut filerna Plugins.Media.Symbol.Sound, Plugins.Media.Symbol.Movie,
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Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back till din egen bmp-, jpeg-, jpg-, png-, gif- eller wmf-fil. Filnamnet
måste vara detsamma (till exempel Plugins.Media.Symbol.Sound). Filnamnet är inte skiftlägeskänsligt.

Se även
Lägga till en åtgärd för videospellista på sidan 97

26.8 Lägga till en åtgärd för videospellista

Åtgärder för videospellistor styr de valda spellistorna med videor. Dessa åtgärder är en del av åtgärderna för Musik och video.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Musik och video i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Starta spellista Starta spellista. Endast spellistor av typen pls och m3u går att använda, men
det går även att välja en mapp som spelar alla mediefiler.

Nästa Bläddra framåt i listan med videofiler.

Föregående Bläddra bakåt i listan med videofiler.

Bläddra till början Öppna den första videofilen på listan.

5. Välj platsen där videofilerna lagras i följande listruta.
6. Klicka på  och välj mappen eller spellistan.

7. Klicka på OK.

Se även
Skapa en videospellista på sidan 96

26.9 Starta, pausa, stoppa, spola framåt eller spola bakåt musik eller video

Välj Extra > Musik och video och välj ett av följande alternativ:

▪ Spela
▪ Paus
▪ Stopp
▪ Snabbspola framåt
▪ Bakåt

27 Jämföra sidor och celler

27.1 Jämföra sidor

Åtgärden är lämplig för att jämföra spel och övningar. Det går att göra följande:

• Jämföra sidor.
• Jämföra celler.

På Nivå 2 inkluderas åtgärden om sidorna eller cellerna är identiska. På Nivå 3 inkluderas åtgärden om sidorna eller cellerna inte är identiska.

Se Arbeta med nivåer på sidan 81.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Jämför i listrutan Åtgärder.
4. Välj Jämför sidor i listrutan.
5. Välj sidan du vill jämföra i listrutan Om.
6. Välj sidan du vill jämföra den med i listrutan är lika med.
7. Välj Nivå 2 i listrutan (1).
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8. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

9. Lägg till en åtgärd.
Det här åtgärden utförs om båda sidorna är lika med varandra.

10. Välj Nivå 3 i listrutan (1).
11. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

12. Lägg till en åtgärd.
Det här åtgärden utförs om båda sidorna INTE är lika med varandra.

13. Klicka på OK.

Se även
Jämföra celler på sidan 98

27.2 Jämföra celler

Åtgärden är lämplig för att jämföra spel och övningar. Det går att göra följande:

• Jämföra sidor.
• Jämföra celler.

På Nivå 2 inkluderas åtgärden om sidorna eller cellerna är identiska. På Nivå 3 inkluderas åtgärden om sidorna eller cellerna inte är identiska.

Se Arbeta med nivåer på sidan 81.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Jämför i listrutan Åtgärder.
4. Välj Jämför celler (med ID) i listrutan.
5. Ange ID för cellen du vill jämföra i fältet Om.
6. Välj ID för cellen du vill jämföra i fältet är lika med.
7. Välj Nivå 2 i listrutan högst upp i alternativgruppen Åtgärder.
8. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

9. Lägg till en åtgärd.
Det här åtgärden utförs om båda cellerna är lika med varandra.

10. Välj Nivå 3 i listrutan högst upp i alternativgruppen Åtgärder.
11. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

12. Lägg till en åtgärd.
Det här åtgärden utförs om båda cellerna INTE är lika med varandra.

13. Klicka på OK.

Se även
Jämföra sidor på sidan 97

28 Kalkylator
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28.1 Lägga till en åtgärd för kalkylator

En åtgärd för kalkylator används till att lägga till siffror och utföra beräkningar.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj åtgärden Kalkylator i listrutan Åtgärder.
4. Ange beräkningens siffra i fältet Operationer.

Retur Förklaring

0-9 Siffror från 0 till 9

+ addera

- subtrahera

* multiplicera

/ gemensamt

^ upphöjt till

= är lika med

@ kvadratrot

R bråk 1/x

i +/-

C Rensa alla

B Ta bort en siffra eller operator

? Den kompletta åtgärden läses upp högt.

5. Klicka på OK.

28.2 Lägga till en kalkylatorcell

Det här gör det möjligt att skapa en display eller kalkylatorskärm. Den här cellen visar alla angivna siffror, beräkningar och resultatet och vid behov högläsa allt.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Kalkylator i listrutan Typ:.
4. Markera vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Visa endast resultat Endast beräkningsresultatet visas. Om det här alternativet inte är markerat,
visas hela beräkningen i cellen före resultatet.

Läs upp operationerna Beräkningen högläses.

Nollställ vid sidinläsning Resultatet rensas när sidan läses in.

Skriv in resultaten i meddelanderutan Beräkningens resultat skrivs i meddelanderutan när du har valt cellen före
resultatet.

5. Klicka på OK.

28.3 Skapa en kalkylator

1. Skapa en ny fil. Se Skapa ett nytt dokument på sidan 30.
2. Redigera cellen (F5).
3. Skriv siffran eller räknesättet i etiketten.
4. Justera stilen så att etiketten visas i mitten av cellen och med större teckensnitt (t.ex. 72).
5. Välj åtgärden Kalkylator i listrutan Åtgärder.
6. Ange beräkningens siffra i fältet Operationer.

Retur Förklaring

0-9 Siffror från 0 till 9
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Retur Förklaring

+ addera

- subtrahera

* multiplicera

/ gemensamt

^ upphöjt till

= är lika med

@ kvadratrot

R bråk 1/x

i +/-

C Rensa alla

B Ta bort en siffra eller operator

? Den kompletta åtgärden läses upp högt.

7. Klicka på OK.
8. Upprepa steg 2 till 7 för de övriga cellerna.

SPETS
Lägg även till celler som gör det möjligt att rensa en siffra, rensa beräkningen eller allt!

9. Redigera cellen (F5).

SPETS
Gör resultatcellen större än de övriga cellerna!

10. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
11. Välj Kalkylator i listrutan Typ:.
12. Markera vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Visa endast resultat Endast beräkningsresultatet visas. Om det här alternativet inte är markerat,
visas hela beräkningen i cellen före resultatet.

Läs upp operationerna Beräkningen högläses.

Nollställ vid sidinläsning Resultatet rensas när sidan läses in.

Skriv in resultaten i meddelanderutan Beräkningens resultat skrivs i meddelanderutan när du har valt cellen före
resultatet.

13. Klicka på OK.

29 Köra ett program

29.1 Köra ett program i Mind Express

Mind Express gör det möjligt att köra andra program på din dator eller enhet.

ANMÄRKNING
Observera att det här innebär att användaren arbetar utanför Mind Express! Den här åtgärden är inte lämplig för alla användare!

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Kör program i listrutan Åtgärder.
4. Klicka på .

5. Välj programmet och klicka på Öppna.
Exempel: WINWORD.EXE

6. Klicka på OK.
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30 Telefonfunktioner

30.1 Samtal SMS

En del enheter har plats för SIM-kort som gör de möjligt att ringa, skicka och ta emot SMS. Om datorn eller enheten inte har ett SIM-kort går det att ansluta till
en mobiltelefon trådlöst (Bluetooth) eller med en kabel. Det gör det möjligt att ringa med mobiltelefonen och skicka eller ta emot SMS med datorn eller enheten.

Använd Mind Express till att skicka SMS och ringa från exempelfilerna eller göra egna telefonfiler. Meddelanden kompileras och skicka med symbolsidorna och
mottagna SMS läses upp högt. Det går även att ringa och ta emot samtal och sedan lägga på.

ANMÄRKNING
En del enheter har inte nödvändig programvara för att ringa samtal eller skicka SMS.

30.2 Telefonen i Mind Express

1. Välj Extra > Telefon > Inställningar.
2. Ange vid behov SIM-kortets PIN-kod i fältet Pin:.

Om du använder Bluetooth behöver du inte ange PIN-koden.
3. För de flesta enheterna föreslås rätt port automatiskt. För andra enheter, välj Port: i listrutan, ange rätt port och/eller ange rätt MAC-adress i fältet MAC-

adress:.
4. Välj vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Anslut vid start När Mind Express startas upprättas en automatisk anslutning till telefonen.

Visa ytterligare info Ytterligare information visas på skärmen när telefonfunktionerna används.

På vissa enheter går det att välja alternativet Avisera inkommande samtal.
5. Klicka på OK.

30.3 Ringa ett telefonnummer

1. Välj Extra > Telefon > Ring upp.
2. Ange telefonnumret och klicka på OK.

30.4 Besvara eller avsluta ett samtal

Välj Extra > Telefon och välj ett av följande alternativ:

▪ Lägg på
▪ Besvara samtal

30.5 Skicka SMS

Använd menyn för att skicka ett meddelande, läsa, svara på, radera, söka nya meddelanden, visa föregående eller efterföljande meddelande.

Välj Extra > Telefon och välj ett av följande alternativ:

▪ Skicka meddelande
▪ Läsa meddelande
▪ Sök efter nya meddelanden
▪ Läs föregående meddelande
▪ Läs nästa meddelande
▪ Radera, radera aktuellt SMS.
▪ Radera alla, radera alla SMS.
▪ Svara

30.6 Återställ en säkerhetskopia av textmeddelandena

En säkerhetskopia skapas enbart när data ändras.

1. Gå till C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData.
2. Sortera filerna i bokstavsordning.
3. Ta bort filen Plugins.GSM.SmsList.xml.
4. Hitta de filer du vill återställa.

Exempel: Plugins.GSM.SmsList.~3.xml
5. Ändra filens namn till Plugins.GSM.SmsList.xml.
6. Starta om Mind Express.
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30.7 Lägga till en åtgärd för att ringa upp en kontakt

För personer i adressboken som ofta rings upp eller om användaren inte kan komma ihåg eller skriva in telefonnumret, går det att lägga till en åtgärd i en cell för
att ringa upp kontakten från adressboken.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ring upp i den första listrutan.
5. Välj Ring upp i den andra listrutan.
6. Välj Telefonnummer i den tredje listrutan.
7. Ange kontaktens nummer i redigeringsrutan under listrutan.
8. Klicka på OK.

30.8 Lägga till en åtgärd för att ringa upp ett nummer

Skapa ett numeriskt tangentbord om du vill aktivera att användaren kan ringa ett nummer självständigt. Det inskrivna numret visas i meddelanderutan. Ring upp
numret genom att lägga till åtgärden som slår numret som skrevs in i meddelanderutan i en cell.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ring upp i den första listrutan.
5. Välj Ring upp i den andra listrutan.
6. Välj Från meddelanderutan i den tredje listrutan.
7. Klicka på OK.

30.9 Lägga till en åtgärd för att ringa upp en mottagare

Det går att kombinera telefonfunktionen med adressboken. Använd åtgärden Gå till sida (eller Öppna dokument) för att tillåta användaren att välja en person i
adressboken. Den valda personen är mottagaren. Ring upp den här personen med åtgärden Lista med mottagare.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ring upp i den första listrutan.
5. Välj Ring upp i den andra listrutan.
6. Välj Lista med mottagare i den tredje listrutan.
7. Klicka på OK.

30.10 Lägga till en åtgärd för att ringa en kontakt i adressboken

För personer som ofta rings upp eller om användaren inte kan komma ihåg eller skriva ett telefonnummer, går det att lägga till en åtgärd i en cell för att ringa upp
kontakten från adressboken.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ring upp i den första listrutan.
5. Välj Ring upp i den andra listrutan.
6. Välj Adressbok i den tredje listrutan.
7. Välj kontaktens namn i den fjärde listrutan.
8. Klicka på OK.

30.11 Lägga till en åtgärd för telefon

Åtgärder för att telefonen ska användas till att styra telefonfunktioner.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Meddelande Välj åtgärder relaterade till meddelanden.
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Åtgärd Förklaring

Ring upp Välj åtgärder relaterade till uppringning.

(Åter)anslut Återupprätta en anslutning mellan Bluetooth och enheten.

Koppla ifrån Koppla bort en anslutning mellan Bluetooth och enheten.

DTMF ljud Möjliggör att sifferknapparna används under ett samtal. Till exempel när
röstbrevlåda används.

Anpassat kommando Skickar AT-kommandon till telefonen. Endast för användning av personer
med tillräckliga tekniska kunskaper.

5. Om du har valt:

▪ Meddelande, se Lägga till en åtgärd för meddelanden på sidan 103.
▪ Ring upp, se Lägga till en åtgärd för samtal på sidan 104.

6. Klicka på OK.

30.12 Lägga till en åtgärd för meddelanden

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Meddelande i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Ta bort meddelande Radera det valda meddelandet.

Ta bort alla medelanden Ta bort alla meddelanden.

Sök efter nya meddelanden Sök efter nya meddelanden.

Läsa meddelande Läs det valda meddelandet.

Föregående meddelande Meddelanden fungerar som en dynamisk lista. Det här åtgärden öppnar
föregående objekt.

Nästa meddelande Meddelanden fungerar som en dynamisk lista. Det här åtgärden öppnar nästa
objekt.

Svara på meddelande Svara på det senast lästa meddelandet.

Skicka meddelande Skicka meddelandet.

Visa senaste meddelandet Inkommande meddelanden fungerar som en dynamisk lista. Den här
åtgärden öppnar den första gruppen inkommande meddelanden.

Nästa (serie) Inkommande meddelanden fungerar som en dynamisk lista. Den här
åtgärden öppnar nästa grupp inkommande meddelanden.

Föregående (serie) Inkommande meddelanden fungerar som en dynamisk lista. Den här
åtgärden öppnar föregående grupp inkommande meddelanden.

Skickat: tidigare Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar den första
gruppen skickade meddelanden.

Skickat: nästa Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar nästa
grupp skickade meddelanden.

Skickat: föregående Skickat fungerar som en dynamisk lista. Den här åtgärden öppnar
föregående grupp skickade meddelanden.

Konversation: Personer: Nästa Visa nästa konversation i konversationsöversikten.

Konversation: Personer: Föregående Visa föregående konversation i konversationsöversikten.

Konversation: Personer: Topp Visa den första konversationen i konversationsöversikten.

Konversation: Chatt: Nästa Visa nästa meddelande i en konversation.

Konversation: Chatt: Föregående Visa föregående meddelande i en konversation.

Konversation: Chatt: Topp Visa det första meddelandet i en konversation.

6. Klicka på OK.
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30.13 Lägga till en åtgärd för samtal

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Ring upp i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i den andra listrutan:

Åtgärd Förklaring

Ring upp Välj den här åtgärden för att ringa upp ett nummer.

Besvara samtal Välj den här åtgärden för att svara i telefonen.

Lägg på Välj den här åtgärden för att lägga på telefonen.

6. Klicka på OK.

30.14 Lägga till en åtgärd för att skicka ett SMS till en mottagare

Det går att kombinera telefonfunktionen med adressboken. Använd åtgärden Gå till sida (eller Öppna dokument) för att tillåta användaren att välja personer i
adressboken. De valda personerna är mottagarna. Skicka ett SMS till dessa personer med åtgärden Lista med mottagare.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Meddelande i den första listrutan.
5. Välj Skicka meddelande i den andra listrutan.
6. Välj Lista med mottagare i den tredje listrutan.
7. Klicka på OK.

30.15 Lägga till en åtgärd för att skicka ett textmeddelande till en kontakt i adressboken

För personer i adressboken som regelbundet får textmeddelanden går det att lägga till en åtgärd till en cell för att skicka det angivna meddelande till personen i
adressboken.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Meddelande i den första listrutan.
5. Välj Skicka meddelande i den andra listrutan.
6. Välj Adressbok i den tredje listrutan.
7. Välj kontaktens namn i den fjärde listrutan.
8. Klicka på OK.

30.16 Lägga till en åtgärd för att skicka ett meddelande till ett visst nummer

Det går att lägga till en åtgärd till en cell för att ringa ett visst nummer som inte har lagts till en person i adressboken, men ändå måste ringas upp utan att
användaren måste komma ihåg det eller kompilera det.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Meddelande i den första listrutan.
5. Välj Skicka meddelande i den andra listrutan.
6. Välj Telefonnummer i den tredje listrutan.
7. Ange numret i redigeringsrutan under listrutan.
8. Klicka på OK.

30.17 Lägga till en åtgärd för att söka efter nya meddelanden

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Telefon i listrutan Åtgärder.
4. Välj Meddelande i den första listrutan.
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5. Välj Sök efter nya meddelanden i den andra listrutan.
6. Håll ned tangenten Ctrl och klicka på  intill åtgärdslistan.

Den valda åtgärden Sök efter nya meddelanden kopierades och lades till som en ny åtgärd.
7. Ändra den kopierade åtgärden. Välj Visa senaste meddelandet i den andra listrutan:
8. Klicka på OK.

30.18 Skapa en telefoncell

Visa information i telefoncellerna (och vid behov högläsa den):

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Telefon i listrutan Typ:.
4. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

Alternativ Förklaring

Inkorgscell Visar avsändaren och meddelandets innehåll.

Antal SMS Visar totalt antal meddelanden i inkorgen.

Visa avsändare Visar det valda meddelandets avsändare.

Visa datum för SMS Visar det valda meddelandets datum.

Visa innehåll i SMS Visar det valda meddelandets innehåll.

Cell med skickat Visar mottagare och meddelandets innehåll.

Konversation: personer För att visa en sammanfattning av meddelandena. Datum, avsändare och en
del av den senaste konversationen visas.

Konversation: Chatt För att visa konversationen. Lägg till flera av dessa celler för att visa de
olika meddelandena i konversationen.

5. Avmarkera vid behov alternativet Läs vid val om du inte vill att meddelandet läses upp högt när det väljs. Alternativet markeras som standard.
6. Klicka på OK.

31 Dynamiska listor

31.1 Dynamiska listor

Dynamiska listor går att använda i ett kommunikationsrutnät. Det går att lägga till fler ord i ett rutnät än vad som går att visa på skärmen. Resten av orden på
listan går att visa.

Exempel på dynamiska listor: personer, verb, känslor, färger, frukt, grönsaker.

31.2 Skapa en dynamisk lista

1. Välj Extra > Dynamisk listor.
2. Klicka på .

3. Ange namnet på den dynamisk listan.
4. Välj platsen där du vill spara den dynamiska listan:

▪ Plats: Aktuellt dokument, den dynamiska listan är endast tillgänglig i det specifika dokumentet.
▪ Plats: Mind Express, den dynamiska listan sparas på enheten och kan användas för alla dokument som öppnas på enheten.

5. Klicka på OK.
6. Gör ett av följande:

Klicka på Förklaring

Lägga till ett objekt på den dynamiska listan. Se Lägga till ett objekt på en
dynamisk lista på sidan 106.

Lägga till flera objekt på den dynamiska listan. Se Lägga till flera objekt på
en dynamisk lista på sidan 106.

7. Klicka på OK.
En dynamisk lista som sparas i Mind Express visas som (*).

8. Klicka på OK.
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Se även
Lägga till ett objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Lägga till flera objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Sortera objekt i en dynamisk lista på sidan 107
Ta bort ett objekt från en dynamisk lista på sidan 107
Justera innehållet i en dynamisk lista på sidan 107

31.3 Redigera en dynamisk lista (metod 1)

Genom att följa metoden nedan är det enklare att redigera dynamiska listor på den aktuella sidan.

För att redigera dynamiska listor som finns på en annan sida, se Redigera en dynamisk lista (metod 2) på sidan 106.

1. Välj Gå till redigeringsfönstret... > Redigeringsläge (eller tryck på F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.

31.4 Redigera en dynamisk lista (metod 2)

Dynamiska listor på en annan sida kan endast redigeras genom att följa metoden nedan.

För att redigera dynamiska listor som finns på den aktuella sida, se Redigera en dynamisk lista (metod 1) på sidan 106.

1. Välj Extra > Dynamisk listor.
2. Välj den dynamiska listan i dialogrutan Redigerare för dynamisk lista.
3. Klicka på Redigera listan .

31.5 Lägga till ett objekt på en dynamisk lista

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.

Se Redigera en dynamisk lista (metod 2) på sidan 106 om du vill redigera en dynamisk lista som inte finns på sidan.
3. Klicka på Skapa nytt objekt .

4. Välj en symbol.
5. Klicka på OK.
6. Upprepa från steg 4 om du vill lägga till fler objekt.
7. Klicka på OK.

Se även
Skapa en dynamisk lista på sidan 105
Lägga till flera objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Sortera objekt i en dynamisk lista på sidan 107
Ta bort ett objekt från en dynamisk lista på sidan 107
Justera innehållet i en dynamisk lista på sidan 107

31.6 Lägga till en cell till en dynamisk lista

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på cellen och välj Lägg till i dynamisk lista....
3. Välj den dynamiska listan och klicka på OK.

31.7 Lägga till era objekt på en dynamisk lista

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.

Se Redigera en dynamisk lista (metod 2) på sidan 106 om du vill redigera en dynamisk lista som inte finns på sidan.
3. Klicka på Skapa flera objekt .

4. Filtrera med listrutan.
5. Klicka på objekten du vill lägga till i resultatlistan.

De valda objekten visas på en lista högst upp.
6. Upprepa från steg 5 om du vill lägga till fler objekt.

SPETS
Använd knapparna Flytta upp objekt  och Flytta ned objekt  för att ange ordningen. Använd knappen Ta bort objekt  för att ta bort ett
objekt i listan. Rensa hela listan med Rensa lista .

7. Klicka på OK.
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ANMÄRKNING
Använd knapparna Flytta upp objekt  och Flytta ned objekt  för att ange ordningen eller klicka på Sortera i bokstavsordning  för att
sortera listan i bokstavsordning.

8. Klicka på OK.

Se även
Skapa en dynamisk lista på sidan 105
Lägga till ett objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Sortera objekt i en dynamisk lista på sidan 107
Ta bort ett objekt från en dynamisk lista på sidan 107
Justera innehållet i en dynamisk lista på sidan 107

31.8 Sortera objekt i en dynamisk lista

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.

Se Redigera en dynamisk lista (metod 2) på sidan 106 om du vill redigera en dynamisk lista som inte finns på sidan.
3. Klicka på Sortera i bokstavsordning .

4. Klicka på OK.
5. Klicka på OK.

Se även
Skapa en dynamisk lista på sidan 105
Lägga till ett objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Lägga till flera objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Ta bort ett objekt från en dynamisk lista på sidan 107

31.9 Ta bort ett objekt från en dynamisk lista

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.

Se Redigera en dynamisk lista (metod 2) på sidan 106 om du vill redigera en dynamisk lista som inte finns på sidan.
3. Välj en eller flera objekt.
4. Klicka på Ta bort objekt .

5. Klicka på OK.
6. Klicka på OK.

Se även
Skapa en dynamisk lista på sidan 105
Lägga till ett objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Lägga till flera objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Sortera objekt i en dynamisk lista på sidan 107

31.10 Justera innehållet i en dynamisk lista

Du kan justera innehållet i en dynamisk lista genom att aktivera eller inaktivera vissa termer i den dynamiska listan. Det här låter dig göra den dynamiska listan
mer begränsad eller enklare, mer omfattande eller svårare.

1. Välj Gå till redigeringsfönstret... > Redigeringsläge (eller tryck på F2).
2. Högerklicka på en cell i den dynamiska listan och välj Redigerare för dynamisk lista.
3. Aktivera eller inaktivera objekten i den dynamiska listan.
4. Klicka på OK.

Se även
Skapa en dynamisk lista på sidan 105
Lägga till ett objekt på en dynamisk lista på sidan 106
Lägga till flera objekt på en dynamisk lista på sidan 106

31.11 Lägga till en cell med dynamisk lista

Använd dynamiska listor till att visa ett objekt på den dynamiska listan.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
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3. Välj Dynamisk listor i listrutan Typ:.
4. Välj listan i listrutan Välj lista:.
5. Välj önskad ordning i den andra listrutan.

Ordning Förklaring

Normal ordning Objekten på den dynamiska listan visas i den ordning som de angavs på den
dynamiska listan.

Slumpmässig ordning Objekten på den dynamiska listan visas i en slumpmässig ordning, men ett
objekt kan visas på nytt när nästa uppsättning visas.

Blandad ordning Objekten på den dynamiska listan visas i en slumpmässig ordning, men ett
objekt visas endast på nytt när alla objekt på den dynamiska listan har visats.

31.12 Lägga till en åtgärd för dynamiska listor

Du kan kontrollera dynamiska listor med åtgärden Dynamisk listor.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Dynamisk listor i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Nästa (serie) Visa nästa uppsättning objekt på den dynamiska listan.

Nästa (ett steg) Visa nästa objekt på den dynamiska listan.

Föregående (serie) Visa föregående uppsättning objekt på den dynamiska listan.

Föregående (ett steg) Visa föregående objekt på den dynamiska listan.

Gå till början Hoppa till början av den dynamiska listan.

Automatisk rullning Starta automatisk rullning och visa automatiskt nästa uppsättning objekt på
den dynamiska listan.

Automatisk rullning (ett steg) Automatisk rullning. Programmet rullar automatiskt genom alla objekt ett
för ett på den dynamiska listan.

Stoppa automatisk rullning Stoppa automatisk bläddring.

Lägg till meddelanderuta på listan Lägg till innehållet i meddelanderutan på en dynamisk lista.

För att lägga till symboler från meddelanderutans cell måste alternativet
Lägg till symboler när du sparar meddelande vara aktiverat. Se
Konfigurera meddelandealternativen på sidan 61

Byt lista Byt ut innehållet i en dynamisk lista med innehållet i en annan dynamisk
lista.

Återställ alla listor Återställ innehållet i den dynamiska listan till utgångsläget.

Ta bort från dynamisk lista Ta bort ett objekt från den dynamiska listan. Markera först den cell som
innehåller denna åtgärd och välj sedan cellen som innehåller det objekt du
vill ta bort från den dynamiska listan.

Ta bort från dynamisk lista (avbryt) Ångra åtgärden Ta bort från dynamisk lista. Om du till exempel av
misstag väljer cellen med åtgärden Ta bort från dynamisk lista så kan du
med åtgärden Ta bort från dynamisk lista (avbryt) gå tillbaka till att välja
en cell i den dynamiska listan utan att objektet försvinner.

32 Volym

32.1 Lägga till en åtgärd för volym

Med åtgärden Volym justerar du volymen efter dina önskemål.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Volym i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:
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Åtgärd Förklaring

Stoppa alla ljud Stoppa tal/ljud.

Volym 1, Volym 2, ... Volym 9 Ställer in volymen på en viss nivå. Volym 1 är den lägsta volymen och 9 den
högsta.

Volym + Öka volymen.

Volym - Sänk volymen.

5. Klicka på OK.

33 Övriga åtgärder

33.1 Ställa in en fördröjning mellan två åtgärder

En åtgärd har lagts till som inte tillåter några ytterligare åtgärder förrän ljudet har avslutats. Du kan ange en anpassad tidsperiod du vill vänta innan nästa åtgärd
kan genomföras.

• Exempel 1: du kan ange fördröjningen mellan åtgärder för att visa cellerna i följd.
• Exempel 2: Gå till sidan 1 och vänta i 5 sekunder och gå till sidan 2.

Du kan också ange att inga ytterligare åtgärder kan utföras innan alla tal- och ljudåtgärder (INTE musik och video) har slutförts. Det låter dig till exempel visa
en animerad gif och spela upp ett ljud, men inte gå till nästa sida innan ljudet har spelat klart.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Vänta i listrutan Åtgärder.
4. Välj ett av följande alternativ i listrutan:

Alternativ Förklaring

Väntetid: Ange tiden i millisekunder. Som standard är fördröjningen 1 000 msek, dvs.
1 sekund.

Vänta på tal Alla tal- och ljudåtgärder spelas först klart varpå nästa åtgärd kan utföras.

5. Klicka på OK.

34 Windows-kontroll

Windows-kontroll gör det möjligt att styra andra program med Mind Express.

34.1 Lägga till en åtgärd för Windows-kontroll

Det går att använda en åtgärd för Windows-kontroll för att börja använda ett annat program från Mind Express.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Windows-kontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

Åtgärd Förklaring

Sänd tangent Skickar tangent eller en tangentkombination från Mind Express till det
aktiva programmet. Dessa tangenter eller tangentkombinationer läses inte
upp högt.

Skicka meddelande Skickar meddelandet från Mind Express till det aktiva programmet.

Exempel: En användare skapar först ett meddelande med symboler och
skickar det sedan till Word.

Paus Lägger till en paus mellan två åtgärder för att ge det andra programmet tid
att svara.

Det kan till exempel ta tid att starta ett program.

Trög tangent Tangenterna Skift, Ctrl, Alt och Windows kan användas tillsammans med
andra tangenter.
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Åtgärd Förklaring

• Klicka en gång för att aktivera knappen tills en annan Windows-
tangent trycks ned.

• Klicka två gånger för att aktivera tangenten hela tiden.
• Klicka tre gånger för att inaktivera tangenten.

Skicka: på/av Skicka eller sluta skicka kommandon till det aktiva programmet. Åtgärden
Börjar skicka (andra datorn) skickar kommandon för att starta en annan
enhet. Ange den andra enhetens IP-adress.

Aktivt fönster Flytta det aktiva fönstret. ändra storleken, länka, fylla eller välja nästa
fönster.

När åtgärden Välj nästa fönster visas går det att ange (en del av)
programmets namn eller fönstret du vill välja. Till exempel: Word. Öppnar
nästa fönster som har Word på namnlisten.

Mind Express-fönster Flytta Mind Express-fönstret relativt eller i procent, eller ändra storleken.
Du kan spara positionen för Mind Express-fönstret eller återgå till den
sparade positionen för Mind Express-fönstret.

Muskontroll Flytta musen genom skanning, klicka, dubbelklicka, högerklicka eller dra.

Avsluta Avsluta Mind Express eller Windows.

Alltid överst Visa Mind Express högst upp eller dölj.

5. Klicka på OK.

34.2 Aktivera Windows-kontroll

För att använda Windows-kontroll måste Windows-kontroll först aktiveras. Du kan aktivera Windows-kontroll genom att aktivera sändning genom en åtgärd i en
cell.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Windows-kontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj Skicka: på/av i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

▪ Skicka: på för att aktivera användning av Windows-kontroll.
▪ Skicka: på/av för att aktivera/deaktivera användning av Windows-kontroll.

6. Klicka på OK.
7. Lämna Redigeringsläget (F2).
8. Klicka på cellen med den tillagda åtgärden Skicka: på/av eller Skicka: på för att aktivera användning av Windows-kontroll.

34.3 Ändra det aktiva fönstret

Du kan flytta, ändra storlek på, koppla eller utöka det aktiva fönstret, eller så kan du gör att visst fönster aktivt.

För att kunna använda åtgärden Aktivt fönster måste du aktivera Windows-kontroll. Se Aktivera Windows-kontroll på sidan 110.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Windows-kontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj alternativet Aktivt fönster i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

Alternativ Förklaring

Flytta För att flytta det aktiva fönstret angivet antal pixlar Upp, Vänster, Ner,
Höger.

Flytta (%) För att flytta det aktiva fönstret angiven mängd procent Upp, Vänster, Ner,
Höger.

Storlek För att utöka det aktiva fönstret angivet antal pixlar Överst, Nederst,
Vänster, Höger. Du kan även justera storleken på det aktiva fönstret med
åtgärderna Maximera och Minimera. Åtgärden Återställ reducerar det
aktiva fönstret till sin tidigare storlek.
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Alternativ Förklaring

Docka För att koppla det aktiva fönstret på skärmen Överst, Nederst, Vänster,
Höger. Åtgärden Smart placering placerar det aktiva fönstret på bästa sätt i
det kvarvarande utrymmet på skärmen.

Sida vid sida För att utöka det aktiva fönstret på skärmen Överst, Nederst, Vänster,
Höger. De andra fönstren anpassas på skärmen. Åtgärden Smart placering
maximerar alla fönster och det aktiva fönstret hamnar överst.

Välj nästa fönster Den här åtgärden låter dig ange (en del av) namnet i titelfältet på det fönster
du vill aktivera. Om du till exempel anger "Word" så kommer det fönster
som har Word i titelfältet att aktiveras.

6. Klicka på OK.

34.4 Ändra Mind Express-fönstret

För att flytta, ändra storlek på eller utöka Mind Express-fönstret eller för att välja nästa fönster.

För att kunna använda åtgärden Mind Express-fönster måste du aktivera Windows-kontroll. Se Aktivera Windows-kontroll på sidan 110.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Windows-kontroll i listrutan Åtgärder.
4. Välj alternativet Mind Express-fönster i den första listrutan.
5. Välj ett av följande alternativ i nästa listruta:

Alternativ Förklaring

Flytta För att flytta Mind Express-fönstret angivet antal pixlar Upp, Vänster, Ner,
Höger.

Flytta (%) För att flytta Mind Express-fönstret angiven mängd procent Upp, Vänster,
Ner, Höger.

Storlek För att utöka Mind Express-fönstret angivet antal pixlar Överst, Nederst,
Vänster, Höger. Du kan även justera storleken på Mind Express-fönstret
med åtgärderna Fast storlek, Maximera och Minimera. Åtgärden
Återställ reducerar Mind Express-fönstret till sin tidigare storlek.

Spara positionen För att spara Mind Express-fönstrets position.

Ladda positionen För att återställa Mind Express-fönstrets position till den senast sparade
positionen.

6. Klicka på OK.

34.5 Aktivera Mind Express-fönstret

För vissa åtgärder med Windows-kontroll kanske Mind Express-fönstret inte längre är aktivt. Mind Express-fönstret aktiveras inte längre genom att man klickar
på titelfältet.

Klicka på Mind Express-knappen  i aktivitetsfältet.
Mind Express-fönstret aktiveras.

35 Dynamiska sidor

35.1 Dynamiska sidor

Dynamiska sidor gör det möjligt att läsa in en sida i en cell som tillhör en annan sida. Det går alltså att ha ett statiskt och ett dynamiskt område på samma sida.

ANMÄRKNING
Sidor går inte att hämta till sidor som skapades i fri layout.

Exemplet nedan visar hur dynamiska sidor används. Du stannar på sida 1 och ändå finns det ett dynamiskt område (A) på kommunikationsrutnätet. Andra sidor
läses kontinuerligt in i det dynamiska området. Fördelen med dynamiska sidor: Om du måste ändra i en statisk cell behöver du bara göra det på sidan 1.
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Sidan innehåller ett dynamiskt område (A) där sidorna läses in. I det här exemplet består den dynamiska sidcellen (A) av fyra rader och fem kolumner. För att
se till att de inlästa sidorna visas helt och hållet rekommenderar vi att läsa in alla sidorna med samma storlek (eller mindre). Om sidorna som läses in innehåller
fler celler än den dynamiska sidcellen (A) visas inte alla cellerna. Läs in dessa sidor i det dynamiska området (A) genom att använda cellerna (B), eftersom de
innehåller åtgärden Gå till sida. Om du till exempel klickar på (2) läses en annan sida in i det dynamiska området. Se nedan.

Och om du klickar på (3) läses en annan sida in i det dynamiska området (A). Se nedan.

35.2 Lägga till en cell med dynamisk sida

Cellen för dynamisk sida läser in en sida i cellen.

1. Redigera cellen (F5).
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SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Dynamisk sida i listrutan Typ:.
4. Ange namnet för den dynamiska sidcellen i fältet Namn:.

ANMÄRKNING
Det går att skapa flera typer av celler för Dynamisk sida på en sida. Det är obligatoriskt att ange namnet.

5. Välj vilken sida som ska visas först i listrutan Startsida:.
6. Klicka på OK.

Se även
Läsa in en sida i en dynamisk cell på sidan 113

35.3 Läsa in en sida i en dynamisk cell

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Gå till sida i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Klicka vid behov på  eller  på verktygsfältet för att sortera sidorna i bokstavs- eller nummerordning.

4. Välj sidan i listrutan.

ANMÄRKNING
Säkerställ att de inlästa sidorna visas helt och hållet genom att läsa in alla sidor i samma storlek (eller mindre). Om sidorna som du vill läsa in
innehåller fler celler än den dynamiska sidcellen (A) visas inte alla cellerna.

5. Välj i listrutan In: namnet på den dynamiska cellen där du vill att sidan läses in.
6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en cell med dynamisk sida på sidan 112

36 Mobi

36.1 Lägga till en åtgärd för Mobi

Mobi-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (volym, ljusstyrka, ljud ...) i Mobi.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Mobi i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Mobi i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Mikrofon: på
▪ Mikrofon: av
▪ Telefon: på
▪ Telefon: av
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▪ Hörlur: volym +
▪ Hörlur: volym -
▪ Ljud via högtalare
▪ Ljud via högtalare/hörlur
▪ Ljusstyrka +
▪ Ljusstyrka -
▪ GSM via högtalare
▪ GSM via hörlur
▪ GSM via högtalare/hörlur

5. Klicka på OK.

37 Mobi 2

37.1 Lägga till en åtgärd för Mobi 2

Mobi 2-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (hörlurar, högtalare, volym ...) i Mobi 2.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Mobi 2 i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Mobi 2 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Hörlur: på
▪ Hörlur: av
▪ Telefon: på
▪ Telefon: av
▪ Högtalare: på
▪ Högtalare: av
▪ Högtalare: på/av
▪ Mikrofon: på
▪ Mikrofon: av
▪ Förstärkarvolym 1
▪ Förstärkarvolym 2
▪ Förstärkarvolym 3
▪ Förstärkarvolym 4

5. Klicka på OK.

38 Tellus 4

38.1 Lägga till en åtgärd för Tellus 4

Tellus 4-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (volym, ljud ...) i Tellus 4.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Tellus 4 i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Tellus 4 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Hörlur: på
▪ Hörlur: av
▪ Telefon: på
▪ Telefon: av
▪ Högtalare: på
▪ Hörlur: på/av
▪ Ljud via högtalare/hörlur
▪ Högtalare: på
▪ Högtalare: av

5. Klicka på OK.
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39 Tellus 5

39.1 Lägga till en åtgärd för Tellus 5

Tellus 5-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (volym, ljud ...) i Tellus 5.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Tellus 5 i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Tellus 5 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Hörlur: på
▪ Hörlur: av
▪ Högtalare: på
▪ Högtalare: av
▪ Mikrofon: på
▪ Mikrofon: av
▪ Ljusstyrka (25%)
▪ Ljusstyrka (50%)
▪ Ljusstyrka (75%)
▪ Ljusstyrka (100%)

5. Klicka på OK.

40 Zingui 2

40.1 Lägga till en åtgärd för Zingui 2

Zingui 2-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (volym, ljud ...) i Zingui 2.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Zingui 2 i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Zingui 2 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Öka ljusstyrkan
▪ Minska ljusstyrkan
▪ Gå i Standbyläge
▪ Stäng av
▪ Mikrofon: på
▪ Mikrofon: av
▪ Mikrofon: på/av
▪ Högtalare: på
▪ Högtalare: av
▪ Högtalare: på/av
▪ Hörlur: på
▪ Hörlur: av
▪ Hörlur: på/av

5. Klicka på OK.

40.2 Exportera aktuellt dokument till Zingui eller Smart 3

Filexportfunktionen används till överföring av ett Mind Express-dokument från Zingui eller Smart3 till datorn.

1. Öppna dokumentet du vill exportera.
2. Välj Fil > Export > Till Zingui/Smart 3 > Aktuellt dokument....

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Till Zingui/Smart 3 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på
sidan 152.

3. Markera eller avmarkera nödvändiga kryssrutor i alternativgruppen Exportera::
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Alternativ Förklaring

Bilder Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade bilder tillsammans
med dokumentet.

Ljud Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade ljud i
mediebiblioteket tillsammans med dokumentet.

Länkade dokument Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade dokument
tillsammans med dokumentet. Så även de länkade dokumenten i de länkade
dokumenten.

Musik Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade musikfiler (såsom
MP3-filer) tillsammans med dokumentet. Den exporterade filen kan bli
mycket stor om ett stor antal musikfiler exporteras tillsammans med filen.

ANMÄRKNING
Om du har samma dokument på datorn som på enheten och du endast har ändrat dokumentet (inte bilder, ljud, musik eller videor) går det att
avmarkera alla alternativ i alternativgruppen Exportera: innan filen exporteras. Detta minskar filens storlek och det går mycket snabbare att
exportera den.

4. Klicka på OK.
Högst upp i dialogrutan Exportera finns en översikt över de exporterade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till
dokumentet visas i grönt. Längst ned finns en översikt över symbolerna som används i exporten.

ANMÄRKNING
Om symboler som används i den exporterade filen inte finns tillgängliga på enheten, fylls inte cellerna med dessa symboler.

5. Klicka på OK.

Se även
Importera en fil från Zingui eller Smart på sidan 116

40.3 Importera en l från Zingui eller Smart

Filimportfunktionen används till att överföra ett Mind Express-dokument från Zingui eller Smart till datorn.

1. Välj Fil > Import > Från Zingui/Smart 3....

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Från Zingui/Smart 3... i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på
sidan 152.

2. Välj filerna som du vill importera.
3. Klicka på Importera.
4. Markera eller avmarkera nödvändiga kryssrutor i alternativgruppen Importera:

Alternativ Förklaring

Bilder Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade bilder tillsammans
med dokumentet.

Ljud Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade ljud i
mediebiblioteket tillsammans med dokumentet.

Länkade dokument Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade dokument
tillsammans med dokumentet. Så även de länkade dokumenten i de länkade
dokumenten.

Musik Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade musikfiler (såsom
MP3-filer) tillsammans med dokumentet. Den importerade filen kan bli
mycket stor om ett stor antal musikfiler exporteras tillsammans med filen.

ANMÄRKNING
Om du har samma dokument på datorn som på enheten och du endast har ändrat dokumentet (inte bilder, ljud, musik eller videor) går det att
avmarkera alla alternativ i alternativgruppen Importera innan filen importeras. Detta minskar filens storlek och det går mycket snabbare att
importera den.

5. Klicka på OK.
Högst upp i dialogrutan Importera finns en översikt över de importerade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till
dokumentet visas i grönt. Längst ned finns en översikt över symbolerna som används i importen.

ANMÄRKNING
Om symboler som används i den importerade filen inte finns tillgängliga på enheten, fylls inte cellerna med dessa symboler.

6. Klicka på OK.
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Se även
Exportera aktuellt dokument till Zingui eller Smart 3 på sidan 115

41 Smart 3

41.1 Lägga till en åtgärd för Smart 3

Smart 3-användare kan lägga till åtgärder till en cell i ett kommunikationsrutnät för att konfigurera vissa objekt (volym, ljud ...) i Smart 3.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Smart3 i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Smart3 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Öka ljusstyrkan
▪ Minska ljusstyrkan
▪ Gå i Standbyläge
▪ Stäng av
▪ Mikrofon på
▪ Mikrofon av
▪ Mikrofon på/av

5. Klicka på OK.

41.2 Exportera aktuellt dokument till Zingui eller Smart 3

Filexportfunktionen används till överföring av ett Mind Express-dokument från Zingui eller Smart3 till datorn.

1. Öppna dokumentet du vill exportera.
2. Välj Fil > Export > Till Zingui/Smart 3 > Aktuellt dokument....

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Till Zingui/Smart 3 i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på
sidan 152.

3. Markera eller avmarkera nödvändiga kryssrutor i alternativgruppen Exportera::

Alternativ Förklaring

Bilder Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade bilder tillsammans
med dokumentet.

Ljud Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade ljud i
mediebiblioteket tillsammans med dokumentet.

Länkade dokument Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade dokument
tillsammans med dokumentet. Så även de länkade dokumenten i de länkade
dokumenten.

Musik Om du väljer det här alternativet exporteras alla länkade musikfiler (såsom
MP3-filer) tillsammans med dokumentet. Den exporterade filen kan bli
mycket stor om ett stor antal musikfiler exporteras tillsammans med filen.

ANMÄRKNING
Om du har samma dokument på datorn som på enheten och du endast har ändrat dokumentet (inte bilder, ljud, musik eller videor) går det att
avmarkera alla alternativ i alternativgruppen Exportera: innan filen exporteras. Detta minskar filens storlek och det går mycket snabbare att
exportera den.

4. Klicka på OK.
Högst upp i dialogrutan Exportera finns en översikt över de exporterade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till
dokumentet visas i grönt. Längst ned finns en översikt över symbolerna som används i exporten.

ANMÄRKNING
Om symboler som används i den exporterade filen inte finns tillgängliga på enheten, fylls inte cellerna med dessa symboler.

5. Klicka på OK.

Se även
Importera en fil från Zingui eller Smart på sidan 116
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41.3 Importera en l från Zingui eller Smart

Filimportfunktionen används till att överföra ett Mind Express-dokument från Zingui eller Smart till datorn.

1. Välj Fil > Import > Från Zingui/Smart 3....

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Från Zingui/Smart 3... i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på
sidan 152.

2. Välj filerna som du vill importera.
3. Klicka på Importera.
4. Markera eller avmarkera nödvändiga kryssrutor i alternativgruppen Importera:

Alternativ Förklaring

Bilder Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade bilder tillsammans
med dokumentet.

Ljud Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade ljud i
mediebiblioteket tillsammans med dokumentet.

Länkade dokument Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade dokument
tillsammans med dokumentet. Så även de länkade dokumenten i de länkade
dokumenten.

Musik Om du väljer det här alternativet importeras alla länkade musikfiler (såsom
MP3-filer) tillsammans med dokumentet. Den importerade filen kan bli
mycket stor om ett stor antal musikfiler exporteras tillsammans med filen.

ANMÄRKNING
Om du har samma dokument på datorn som på enheten och du endast har ändrat dokumentet (inte bilder, ljud, musik eller videor) går det att
avmarkera alla alternativ i alternativgruppen Importera innan filen importeras. Detta minskar filens storlek och det går mycket snabbare att
importera den.

5. Klicka på OK.
Högst upp i dialogrutan Importera finns en översikt över de importerade filerna. Bilder visas i blått, musikfiler i lila och alla andra filer länkade till
dokumentet visas i grönt. Längst ned finns en översikt över symbolerna som används i importen.

ANMÄRKNING
Om symboler som används i den importerade filen inte finns tillgängliga på enheten, fylls inte cellerna med dessa symboler.

6. Klicka på OK.

Se även
Exportera aktuellt dokument till Zingui eller Smart 3 på sidan 115

41.4 Lägga till en Smart 3-kameracell

Använd Smart 3-kameracellen för att visa foton som tagits.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Camera Smart/Zingui i listrutan Typ:.
4. Klicka på OK.

41.5 Lägga till en Smart 3-kameraåtgärd

För Smart 3-användare kan en kameraåtgärd läggas till. Med den här åtgärden går det att starta kameraapplikationen för att ta foton, visa föregående och
efterföljande foton samt radera ett foto.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Camera Smart/Zingui i listrutan Åtgärder.

ANMÄRKNING
Om det inte går att hitta Camera Smart/Zingui i listan med åtgärder, kontrollera att tillägget har aktiverats. Se Aktivera/avaktivera ett tillägg på
sidan 152.

4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:

▪ Ta ett foto, kameraapplikationen öppnas så det går att ta foton.
▪ Nästa bild, visar efterföljande foto i Smart 3-kameracellen.
▪ Föregående bild, visar föregående foto i Smart 3-kameracellen.
▪ Radera bild, raderar fotot som visas i Smart 3-kameracellen.

5. Klicka på OK.
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42 Prediktion

42.1 Skapa en prediktionscell

Använd prediktionscellen till att förutsäga ord eller meningar i cellen. Det här ökar avsevärt användarens kommunikationshastighet.

1. Redigera cellen (F5).

SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Prediktion i listrutan Typ:.
4. Välj alternativet Prediktion av mening om du vill att prediktionscellen ska föreslå meningar i stället för ord.
5. Klicka på OK.

43 Övriga celltyper

43.1 Återställa en cell till standardcell

Om du inte längre vill att en cell har en viss funktion går det att återställa den till en standardcell. Det går att lägga till en symbol, etikett eller en valfri åtgärd till
en standardcell.

1. Redigera cellen (F5).

SPETS
Det går att öka eller minska storleken på en cell. Gör detta genom klicka på cellen (i Redigeringsläge) och sedan klicka på någon av de svarta rutorna
som visas. Tryck på och håll ned musknappen och dra cellen tills den får önskad storlek.

2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Standard i listrutan Typ:.
4. Klicka på OK.

43.2 Skapa en statuscell

Med en statuscell går det att visa statusen för en specifik funktion.

Till exempel: om loggfunktionen är aktiverad kan stilen för statuscellen ändras till stil 5 (grön bakgrund) och så snart loggfunktionen inaktiveras ändras stilen för
statuscellen till stil 2 (röd bakgrund).

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Status i listrutan Typ:.
4. Välj en av följande funktioner i nästa listruta:

▪ Eddy
▪ Logg
▪ Ögonstyrning
▪ Rotera skärm
▪ Telefon
▪ Windows-kontroll

5. Välj funktionen i listrutan Välj typ:.
Alla funktioner som har flera statusar finns i listrutan.

6. Klicka på Definiera status.
7. Välj den första statusen.
8. Välj Byt till stil: och välj en stil i listrutan.

Skapa en ny stil genom att klicka på  och skapa en ny stil. Se Skapa en ny stil på sidan 49.

9. Välj nästa status.
10. Välj Byt till stil: och välj en stil i listrutan.

Skapa en ny stil genom att klicka på  och skapa en ny stil. Se Skapa en ny stil på sidan 49.

11. Upprepa från steg 9 om det fortfarande finns ytterligare statusar.
12. Klicka på OK.
13. Klicka på OK.

43.3 Skapa en diagramcell

En diagramcell visar två andra delade celler. Kontrollera att du redan har lagt till två celler med ID och en etikett med nummervärde (eller tid).

Till exempel: en cell med ID A har etikett 2 och en cell med ID B har etikett 5. Diagramcellen som baseras på dessa två celler visar tårtdiagrammet 2/5.
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Diagramcellen kan även användas för att representera timmar.

Till exempel: en aktivitet som varar mindre än en timme (t.ex. 20 minuter) visas i ett diagram uppdelat i fyra kvartstimmar. En aktivitet som varar mer än en
timme (t.ex. 8 timmar) visas i ett diagram uppdelat i 12 timmar.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj Diagram i listrutan Typ:.
4. Fyll i följande fält:

▪ Cell ID of dividend, ID för den cell där värdet i etiketten blir täljaren.
▪ Cell ID of divisor, ID för den cell där värdet i etiketten blir nämnaren.

5. Klicka på OK.

44 Skripter

44.1 Skapa ett skript

Avancerade användare har möjlighet att programmera åtgärder i Mind Express. Varje dokument kan innehålla ett skript för programmering av olika kommandon
i Python (www.python.org). Kommandona i skriptet kan utlösas av en viss händelse (t.ex. att öppna en sida) eller så går de att anropa med åtgärden Skript
tilldelad till en cell.

SPETS
För mer information, kontakta Jabbla.

1. Välj Dokument > Script....
2. Skriv skriptet.
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3. Klicka på Test för att testa skriptet.
En förklaring till fel som kan inträffa visas längst ned i dialogrutan. Rätta till felen.

4. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett åtgärdsskript på sidan 121

44.2 Lägga till ett åtgärdsskript

Skriptet kan innehålla ett stort antal kommandon. En åtgärd gör det möjligt att utföra ett av kommandona.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Skript i listrutan Åtgärder.
4. Ange namnet på kommandot du vill utföra från skriptet.

Exempel: sayhello()

I en befintlig åtgärd kan du använda knappen  för att gå till korrekt position i skriptet. En sökfunktion finns tillgänglig för att söka i skriptet.

5. Klicka på OK.

Se även
Skapa ett skript på sidan 120

45 Ögonstyrning

45.1 Skapa en cell för ögonstyrning

Det går att skapa en cell för ögonstyrning för att pausa ögonstyrning eller för att visa hur ögonstyrning fungerar.

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Redigera i dialogrutan Avancerat.
3. Välj ett av följande alternativ i listrutan Typ::

Typ Förklaring

Ögonstyrning: monitor Den här cellen kan användas för att visa ögonen. Detta för att upptäcka om
ögonen detekteras korrekt av ögonstyrningen. Det går även att kontrollera
ögonens position. En hel cirkel innebär att ögonen detekteras korrekt, en
ihålig cirkel innebär att ögat inte detekteras av ögonstyrningen.

Ögonstyrning: pausruta Om användaren väljer det här fältet pausas ögonstyrningen tills användaren
väljer den här cellen igen. Cellen visas i rött om ögonstyrningen har
pausats.

4. Klicka på OK.

45.2 Lägga till en åtgärd för ögonstyrning

1. Redigera cellen (F5).
2. Klicka på Lägg till objekt Ctrl+klick=Kopiera objekt  i alternativgruppen Åtgärder.

3. Välj Ögonstyrning i listrutan Åtgärder.
4. Välj en av följande åtgärder i listrutan:
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Åtgärd Förklaring

Kalibrera Kalibrera ögonstyrning i enlighet med aktuella inställningar.

Blinkning på För att aktivera val genom blinkning vid ögonstyrning.

Autoklick på För att aktivera val genom autoklick vid ögonstyrning.

Kontakt på För att aktivera val med omkopplaren vid ögonstyrning.

Blinkning av För att deaktivera val genom blinkning vid ögonstyrning.

Autoklick av För att deaktivera val genom autoklick vid ögonstyrning.

Kontakt av För att deaktivera val med omkopplaren vid ögonstyrning.

Blinkning på/av För att aktivera/deaktivera val genom blinkning vid ögonstyrning.

Autoklick på/av För att aktivera/deaktivera val genom autoklick vid ögonstyrning.

Kontakt på/av För att aktivera/deaktivera val med omkopplaren vid ögonstyrning.

Stop eye tracking Ögonstyrning avbryts. Även om ögonstyrningsprogrammet körs i
bakgrunden på Mind Express, är det stängt. Musläget aktiveras.

Gå till ögonstyrning Startar ögonstyrningsprogrammet. Vissa typer av ögonstyrningsprogram är
aktiva utan att Mind Express är igång. Ögonstyrningsläget aktiveras.

5. Klicka på OK.
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1 Användarinställningar

1.1 Användarinställningar

Det går att konfigurera Mind Express för fler än en användare. Det är möjligt att göra olika personliga inställningar för lexikonfiler, inkorgen osv. för varje
användare.

ANMÄRKNING
När du öppnar ett dokument söker systemet först efter dokumentspecifika valinställningar. Om inga valinställningar anges i dokumentet används
användarinställningarna för att göra val.

1.2 Lägga till en ny användare

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Klicka på .

3. Om du vill lägga till ett foto eller en bild, klicka på Välj bild, välj en bild eller ett foto och klicka OK.
4. Ange användarens namn i fältet Namn:.
5. Det går även att lägga till ett lösenord i fältet Lösenord (valfritt): för säker användning av Mind Express för den här användaren.
6. Om användaren alltid startar med samma dokument, välj alternativet Startdokument:, klicka på , välj filen och klicka på Öppna.

7. Klicka på OK.
8. Gör ett av följande:

Till... Åtgärd

Lägg till en annan användare. Upprepa från steg 2.

Fortsätt arbeta Klicka på Avbryt.

Logga in med den tillagda användaren Klicka på Logga in.

Se även
Ändra användarens bild på sidan 124
Redigera användarnamnet på sidan 125
Ändra användarens lösenord på sidan 125
Redigera användarens startdokument på sidan 125
Ta bort en användare på sidan 126

1.3 Ändra användarens bild

Användarens bild går att ändra och ta bort.

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren.
3. Ange vid behov lösenordet i fältet Lösenord:.

ANMÄRKNING
Kontakta distributören om en användare glömmer bort lösenordet.

4. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på användaren.
▪ Välj användaren och klicka på .

5. Klicka på Välj bild.
6. Välj bilden.

SPETS
Använd standardbilden genom att välja <Inget> i listrutan.

7. Klicka på OK.
8. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en ny användare på sidan 124
Redigera användarnamnet på sidan 125
Ändra användarens lösenord på sidan 125
Redigera användarens startdokument på sidan 125
Ta bort en användare på sidan 126

D Mind Express-inställningar124
1 Användarinställningar



Mind Express

1.4 Redigera användarnamnet

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren vars namn du vill ändra.
3. Ange vid behov lösenordet i fältet Lösenord:.

ANMÄRKNING
Kontakta distributören om en användare glömmer bort lösenordet.

4. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på användaren.
▪ Välj användaren och klicka på .

5. Redigera användarens namn i fältet Namn:.
6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en ny användare på sidan 124
Ändra användarens bild på sidan 124
Ändra användarens lösenord på sidan 125
Redigera användarens startdokument på sidan 125
Ta bort en användare på sidan 126

1.5 Ändra användarens lösenord

Det går att ändra och ta bort användarens lösenord.

ANMÄRKNING
Kontakta distributören om en användare glömmer bort lösenordet.

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren vars lösenord du vill ändra.
3. Ange det aktuella lösenordet i fältet Lösenord:.
4. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på användaren.
▪ Välj användaren och klicka på .

5. Ändra lösenordet i fältet Lösenord (valfritt):.

SPETS
Ta bort lösenordet genom att rensa bort det.

6. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en ny användare på sidan 124
Ändra användarens bild på sidan 124
Redigera användarnamnet på sidan 125
Redigera användarens startdokument på sidan 125
Ta bort en användare på sidan 126

1.6 Redigera användarens startdokument

Det finns ett alternativ att ange det dokument som ska starta när Mind Express startas. Det går att skapa ett allmänt kommunikationsrutnät som alltid startar när
användaren startar programmet. Det allmänna kommunikationsrutnätet kan innehålla en ytterligare underavdelning till andra kommunikationsrutnät.

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren.
3. Ange vid behov lösenordet i fältet Lösenord:.

ANMÄRKNING
Kontakta distributören om en användare glömmer bort lösenordet.

4. Gör ett av följande:

▪ Dubbelklicka på användaren.
▪ Välj användaren och klicka på .

5. Välj alternativet Startdokument:.
6. Klicka på , välj filen och klicka på Öppna.
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7. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en ny användare på sidan 124
Ändra användarens bild på sidan 124
Redigera användarnamnet på sidan 125
Ändra användarens lösenord på sidan 125
Ta bort en användare på sidan 126

1.7 Ta bort en användare

Det går att ta bort en användare.

ANMÄRKNING
Ta bort den aktuella användaren genom att först logga in som en annan användare.

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren.
3. Ange vid behov lösenordet i fältet Lösenord:.

ANMÄRKNING
Kontakta distributören om en användare glömmer bort lösenordet.

4. Välj användaren och klicka på .

5. Bekräfta i dialogrutan Redigera användare.

Se även
Lägga till en ny användare på sidan 124
Ändra användarens bild på sidan 124
Redigera användarnamnet på sidan 125
Ändra användarens lösenord på sidan 125
Redigera användarens startdokument på sidan 125

1.8 Visa inloggningsfönstret vid start

Dialogrutan Välj användare kan visas varje gång Mind Express startar. Om du vanligen arbetar med samma användare rekommenderar vi att inte visa den här
dialogrutan. Logga in med en annan användare, se Logga in med en annan användare på sidan 126.

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj alternativet Visa inloggningsfönster vid start.

1.9 Logga in med en annan användare

1. Välj Extra > Välj användare....
2. Välj användaren.
3. Ange vid behov lösenordet i fältet Lösenord:.
4. Klicka på Logga in.

1.10 Exportera användarinformation

Användarinformation innehåller information om användaren från olika tillägg. Mind Express-inställningarna exporteras också.

Exempel: Om du vill överföra dina kontakter, exportera adressboken. Om du vill överföra möten och larm, exportera agendan.

1. Välj Fil > Säkerhetskopiering > Användarinformation: säkerhetskopiering....
2. Avmarkera data som du inte vill exportera.

Tillägg Förklaring

Adressbok Alla kontakter och deras telefonnummer och e-postadresser.

Agenda Aktiviteter och larm från agendan

E-post Mottagen och skickad e-post.

GEWA Namn på kommandon. INTE de aktuella infraröda koderna!

Användarinställningar E-postinställningarna, telefoninställningarna, Mind Express-inställningarna
(finns i Extra > Alternativ...), inställningar för tal och val.

Internet Favoriterna, startsidan, vitlistan och svartlistan.

D Mind Express-inställningar126
1 Användarinställningar



Mind Express

Tillägg Förklaring

Logg Loggfilen.

Telefon Mottagna och skickade meddelanden.

Uttalslexikon Alla uttalslexikon.

Prediktion Alla prediktionslistor, både för ord- och meningsprediktion.

3. Klicka på OK.
4. Välj platsen där data sparas och ange filnamnet i fältet Filnamn.
5. Klicka på Spara.

Mind Express måste startas om.
6. Klicka på OK.
7. Starta om Mind Express.

Se även
Importera användarinformation på sidan 127

1.11 Importera användarinformation

Filen med användarinformation som importeras kan innehålla information om användaren insamlad av olika tillägg eller till och med Mind Express-
inställningar, uttalslexikonet, ord- och meningsprediktion. Informationen i filen beror på vilken användarinformation som exporterades.

1. Välj Fil > Säkerhetskopiering > Användarinformation: återställning....
2. Välj filen med användarinformation som du vill importera.
3. Klicka på Öppna.
4. Avmarkera data som du inte vill importera.
5. Klicka på OK.

Mind Express måste startas om.
6. Klicka på OK.
7. Starta om Mind Express.

Se även
Exportera användarinformation på sidan 126

2 Ställa in metod för val

2.1 Valinställningar

Det finns ett stort antal inställningar för anpassning av valmetod så att de uppfyller användarens krav. En markering går att visa i en viss färg, den går att
förstora, det går att markera med tryck eller släpp, det går att ställa in tid före autoklick. Det är även möjligt att spela upp ett ljud efter markering och visa en
hörbar feedback för markeringen.

Med en joystick går det att fortsätta att flytta indikatorn i steg i joystickens riktning

Mind Express kan även användas med skanningssystem med 1 eller 2 kontakters skanning. Mind Express innehåller flera metoder, inställningar och alternativ
för skanning som gör det möjligt att konfigurera skanning så att den på bästa sätt passar användarens behov och förmåga.

ANMÄRKNING
När du öppnar ett dokument söker systemet först efter dokumentspecifika valinställningar. Om inga valinställningar anges i dokumentet används
användarinställningarna för att göra val.

Se även
Musval på sidan 127
Joystickval på sidan 133
Skanningsval på sidan 137

2.2 Musval

2.2.1 Musval

Använd musen till att klicka på celler i kommunikationsrutnätet. Ett klick frambringar ett ljud, ett ord eller en mening eller utför en åtgärd.

ANMÄRKNING
De relevanta inställningarna för musen gäller även för styrkulan och pekskärmen.
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2.2.2 Inställningar för valindikatorn vid musval

Konfigurera visning av den valda cellen med valindikatorn.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Indikator för val::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation att cellen har valts.

Kant En tunn kant visas runt cellen.

Kant (bred) En bred kant visas runt cellen.

Kant (bred x2) En extra bred kant visas runt cellen.

Omvänd Den valda cellen omvänds.

Cirkel (nederst) En hel cirkel visas längst ned till höger i den valda cellen.

Cirkel (överst) En hel cirkel visas längst upp till vänster i den valda cellen.

Cirkel (centrum) En hel cirkel visas i mitten av den valda cellen.
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3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Indikator för val:, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Visa vald cell förstorad vid musval på sidan 129
Visa valindikatorn och muspekaren vid musval på sidan 129
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid musval på sidan 129

2.2.3 Visa vald cell förstorad vid musval

När du indikerar en cell går det att förstora den. Det går att ange hur många gånger cellen kan förstoras.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Förstora cell.
3. Ställ in förstoringen med skjutreglaget.

Förstoringsinställningarna går att ställa in mellan 1,1 och 10 gånger.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid musval på sidan 127
Visa valindikatorn och muspekaren vid musval på sidan 129
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid musval på sidan 129

2.2.4 Visa valindikatorn och muspekaren vid musval

Det går att visa valindikatorn, förstora angivna celler, muspekaren går att visa hela tiden.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Visa indikator vid musrörelser.

ANMÄRKNING
Om du även har valt alternativet Förstora cell visas valindikatorn när musen flyttas över en cell och cellen förstoras.

3. Välj vid behov alternativet Visa även musmarkör för att fortsätta visa musen under rörelse.

ANMÄRKNING
I enheter som Smart går det endast att använda det här alternativet om du ansluter en extern mus till enheten.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid musval på sidan 127
Visa vald cell förstorad vid musval på sidan 129
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid musval på sidan 129

2.2.5 Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid musval

Det går att välja om valet utförs vid tryck eller släpp. Valalternativet att släppa gör det möjligt för användaren att svepa över skärmen och släppa över önskad
cell.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj ett av följande alternativ i Välj::

▪ vid tryck
▪ vid släpp

3. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid musval på sidan 127
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Visa vald cell förstorad vid musval på sidan 129
Visa valindikatorn och muspekaren vid musval på sidan 129

2.2.6 Inställningar för tid före autoklick vid musval

När du använder Tid före autoklick väljs cellen med muspekaren automatiskt efter en angiven fördröjningstid.

Exempel: Om musen pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Autoklick.
3. Välj vid behov alternativet Upprepa autoklick.

Tiden före autoklick upprepas varje gång den valda fördröjningstiden passeras. Om tiden före autoklick är inställd på 2 sekunder, väljs cellen vid pekaren
automatiskt varannan sekund tills pekaren flyttas till en annan cell. Det här är praktiskt vid sammanställning av ord med upprepad bokstavsföljd.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för fördröjningsindikator vid musval på sidan 130
Tidsinställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 131
Inställningar för start och stopp av fördröjning på sidan 132
Inställningar för marginal för externt autoklick på sidan 132

2.2.7 Inställningar för fördröjningsindikator vid musval

Konfigurera visning av fördröjningstiden med fördröjningsindikatorn. Välj mellan att visa fördröjningstidens förlopp med ett fält eller med en klocka. Det går
även att ställa in fältets eller klockans färg.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Urvalsindikator ::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation på tid före autoklick

Fält nederst Ett fält visas längst ned.

Översta fältet Ett fält visas längst upp.

Klocka (fylld cirkel) En hel klocka visas.

Ihålig klocka En ihålig klocka visas.
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Fält Förklaring

Cirkel (vid val) En full cirkel visa när detta är valt.

3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Urvalsindikator :, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 130
Tidsinställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 131
Inställningar för start och stopp av fördröjning på sidan 132
Inställningar för marginal för externt autoklick på sidan 132

2.2.8 Tidsinställningar för tid före autoklick vid musval

När du använder Tid före autoklick väljs den indikerade cellen automatiskt efter den angivna fördröjningstiden. Tid före autoklick går att ställa in på mellan 0,1
och 15 sekunder.

Exempel: Om du pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Klicka på Tid före autoklick i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden och klicka på  för att öka fördröjningstiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden och till höger för att öka fördröjningstiden.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 130
Inställningar för fördröjningsindikator vid musval på sidan 130
Inställningar för start och stopp av fördröjning på sidan 132
Inställningar för marginal för externt autoklick på sidan 132

2.2.9 Ställ in minnestiden för autoklick vid musval

Genom att använda minnestid för autoklick kan du ställa in fördröjningen innan autoklickstiden sparas i minnet. Det här alternativet kan ställas in för användare
som har svårt att stanna kvar i en cell med muspekaren under hela autoklickstiden.

Till exempel om autoklickstiden för att fortsätta med valet är inställd på 2 sekunder och minnestiden för autoklick är inställd på 1 sekund. Användaren placerar
muspekaren på cell A i 1,5 sekunder. Den här tiden (1,5 sekunder) är större än den inställda minnestiden för autoklick (1 sekund), så tiden (1,5 sekunder) lagras
i minnet. Användaren placerar sedan muspekaren på cell B i 0,5 sekunder. Den här tiden (0,5 sekunder) är mindre än den inställda minnestiden för autoklick (1
sekund) och lagras därför inte i minnet. Användaren för sedan tillbaka muspekaren till cell A i mer än 0,5 sekunder. Cell A väljs. Så, användaren har placerat
pekaren på cell A i mer än 2 sekunder totalt, varav 1,5 sekunder lagrades i minnet efter den första åtgärden.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Klicka på Tid före minne autoklick i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska minnestiden för autoklick och klicka på  för att öka minnestiden för autoklick.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska minnestiden för autoklick och till höger för att öka minnestiden för autoklick.

4. Klicka på OK.
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2.2.10 Inställning av fördröjning före val vid musval

Hindra användaren från att välja samma cell flera gånger genom att ställa in en tid för fördröjning före val. Exempel: En fördröjningstid före val på två sekunder
säkerställer att det inte går att välja en annan cell under tid på två sekunder efter ett val av cell. Fördröjning före val går att ställa in på mellan 0 och 15 sekunder.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Klicka på Fördröjning efter val i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden före val och klicka på  för att öka fördröjningstiden före val.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden före val och till höger för att öka fördröjningstiden före val.

4. Klicka på OK.

2.2.11 Inställningar för start och stopp av fördröjning

Som standard startar fördröjning när du indikerar en cell och stoppar efter angiven tid före autoklick. När det angivna tidsintervallet har förflutit väljs cellen. Det
går att ställa in autoklick att stoppa när musen släpps. Exempel: med en fördröjningstid på två sekunder måste användaren trycka på och hålla ned en cell i två
sekunder innan cellen väljs.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet i alternativgruppen Startar vid tryck, stoppar vid släpp.

ANMÄRKNING
Det här alternativet är bara tillgängligt om Autoklick har valts.

3. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 130
Inställningar för fördröjningsindikator vid musval på sidan 130
Tidsinställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 131
Inställningar för marginal för externt autoklick på sidan 132

2.2.12 Inställningar för marginal för externt autoklick

Om du vill använda fördröjning utanför Mind Express går det att ange fördröjningens område.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Autoklick.
3. Ange storleken (i pixlar) på fördröjningsområdet i fältet Marginal för externt autoklick:. Om muspekaren lämnar det här området startar en ny

fördröjning.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 130
Inställningar för fördröjningsindikator vid musval på sidan 130
Tidsinställningar för tid före autoklick vid musval på sidan 131
Inställningar för start och stopp av fördröjning på sidan 132

2.2.13 Spela ljud vid val med mus

Det går att spela upp ett standardljud när en cell indikeras.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Ljud på.
3. Klicka på OK.

2.2.14 Ställa in auditiv återkoppling för musval

Om du väljer auditiv återkoppling läses skanningsordet i varje cell, rad eller kolumn upp högt när muspekaren flyttas över ordet. Om ett skanningsord inte har
angetts läses cellens text upp högt. Om det saknas text läses cellens etikett upp högt. Det går att välja att få cellens text uppläst högt istället för etiketten om ett
skanningsord inte har angetts.

1. Välj Extra > Inställningar - mus....
2. Välj alternativet Auditiv återkoppling.

Det scannade ordet läses upp högt. Om ett skanningsord inte har angetts läses cellens text upp högt. Om det saknas text läses cellens etikett upp högt.
3. Klicka vid behov på alternativet Röst: för att redigera talet. Se Talinställningar på sidan 153.

ANMÄRKNING
Det går att välja auditiv återkoppling på ett annat språk, med en annan röst, med en annan röstvolym och med en annan hastighet.

4. Välj vid behov alternativet Använd etikett om inget scanningsord har angivits.
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Celletiketten läses upp högt istället för texten om det inte finns något scanningsord.
5. Välj ett av följande alternativ i listrutan Kanal::

Alternativ Förklaring

Vänster kanal Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden i den vänstra
högtalaren och alla andra upplästa meddelanden i den högra högtalaren.

Höger kanal Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden i den högra högtalaren
och alla andra upplästa meddelanden i den vänstra högtalaren.

Båda kanalerna (stereo) Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden och alla andra
upplästa meddelanden i båda högtalarna.

6. Klicka på OK.

2.3 Joystickval

2.3.1 Joystickval

Använd joysticken till att navigera från en cell till en annan i kommunikationsrutnätet. En tryckning ger ett ljud, ett ord eller en fras eller utför en åtgärd.

ANMÄRKNING
Det går även att använda piltangenterna på tangentbordet som joystick. Använd Retur eller mellanslag som markeringstangent.

2.3.2 Inställningar för valindikatorn vid joystickval

Konfigurera visning av den valda cellen med valindikatorn.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Indikator för val::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation att cellen har valts.

Kant En tunn kant visas runt cellen.

Kant (bred) En bred kant visas runt cellen.

Kant (bred x2) En extra bred kant visas runt cellen.

Omvänd Den valda cellen omvänds.

Cirkel (nederst) En hel cirkel visas längst ned till höger i den valda cellen.
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Fält Förklaring

Cirkel (överst) En hel cirkel visas längst upp till vänster i den valda cellen.

Cirkel (centrum) En hel cirkel visas i mitten av den valda cellen.

3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Indikator för val:, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Visa vald cell förstorad vid joystickval på sidan 134
Aktivera valindikatorn på automatiskt återsvep på sidan 134
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid joystickval på sidan 135

2.3.3 Visa vald cell förstorad vid joystickval

När du indikerar en cell går det att förstora den. Det går att ange hur många gånger cellen kan förstoras.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj alternativet Förstora cell.
3. Ställ in förstoringen med skjutreglaget.

Förstoringsinställningarna går att ställa in mellan 1,1 och 10 gånger.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid joystickval på sidan 133
Aktivera valindikatorn på automatiskt återsvep på sidan 134
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid joystickval på sidan 135

2.3.4 Aktivera valindikatorn på automatiskt återsvep

Om åtgärden Auto wrap har aktiverats hoppar valindikatorn automatisk till den första cellen på raden när den når slutet på raden. I slutet av en kolumn hopar
valindikatorn till den första cellen i kolumnen. På liknande sätt hoppar valindikatorn till den sista cellen på en rad eller i en kolumn när början på raden eller
kolumnen nås. Om den här åtgärden inte aktiveras stannar valindikatorn på den första eller sista cellen på en rad eller kolumn.
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1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj alternativet Auto wrap.
3. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid joystickval på sidan 133
Visa vald cell förstorad vid joystickval på sidan 134
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid joystickval på sidan 135

2.3.5 Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid joystickval

Det går att välja om valet utförs vid tryck eller släpp. Valalternativet att släppa gör det möjligt för användaren att hålla pekaren över cellerna och släppa över
önskad cell.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj ett av följande alternativ i Välj::

▪ vid tryck
▪ vid släpp

3. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för valindikatorn vid joystickval på sidan 133
Visa vald cell förstorad vid joystickval på sidan 134
Aktivera valindikatorn på automatiskt återsvep på sidan 134

2.3.6 Inställningar för tid före autoklick vid joystickval

När du använder Tid före autoklick väljs den indikerade cellen automatiskt efter en angiven fördröjningstid.

Exempel: Om du pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj alternativet Autoklick.
3. Välj vid behov alternativet Upprepa autoklick.

Tiden före autoklick upprepas varje gång den valda fördröjningstiden passeras. Om tiden före autoklick är inställd på 2 sekunder, väljs cellen vid pekaren
automatiskt varannan sekund tills pekaren flyttas till en annan cell. Det här är praktiskt vid sammanställning av ord med upprepad bokstavsföljd.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för fördröjningsindikator vid joystickval på sidan 135
Tidsinställningar för tid före autoklick vid joystickval på sidan 136

2.3.7 Inställningar för fördröjningsindikator vid joystickval

Konfigurera visning av fördröjningstiden med fördröjningsindikatorn. Välj mellan att visa fördröjningstidens förlopp med ett fält eller med en klocka. Det går
även att ställa in fältets eller klockans färg.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Urvalsindikator ::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation på tid före autoklick

Fält nederst Ett fält visas längst ned.

Översta fältet Ett fält visas längst upp.
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Fält Förklaring

Klocka (fylld cirkel) En hel klocka visas.

Ihålig klocka En ihålig klocka visas.

Cirkel (vid val) En full cirkel visa när detta är valt.

3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Urvalsindikator :, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid joystickval på sidan 135
Tidsinställningar för tid före autoklick vid joystickval på sidan 136

2.3.8 Tidsinställningar för tid före autoklick vid joystickval

När du använder Tid före autoklick väljs den indikerade cellen automatiskt efter den angivna fördröjningstiden. Tid före autoklick går att ställa in på mellan 0,1
och 15 sekunder.

Exempel: Om du pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Klicka på Tid före autoklick i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden och klicka på  för att öka fördröjningstiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden och till höger för att öka fördröjningstiden.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för tid före autoklick vid joystickval på sidan 135
Inställningar för fördröjningsindikator vid joystickval på sidan 135

2.3.9 Inställning av fördröjning före val vid joystickval

Hindra användaren från att välja samma cell flera gånger genom att ställa in en tid för fördröjning före val. Exempel: En fördröjningstid före val på två sekunder
säkerställer att det inte går att välja en annan cell under tid på två sekunder efter ett val av cell. Fördröjning före val går att ställa in på mellan 0 och 15 sekunder.
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1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Klicka på Fördröjning efter val i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden före val och klicka på  för att öka fördröjningstiden före val.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden före val och till höger för att öka fördröjningstiden före val.

4. Klicka på OK.

2.3.10 Spela ljud vid val med joystick

Det går att spela upp ett standardljud när en cell indikeras.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj alternativet Ljud på.
3. Klicka på OK.

2.3.11 Aktivera valindikatorn på automatisk stegning

Om alternativet Repetera steg har aktiverats fortsätter valindikatorn automatiskt framåt i joystickens indikerade riktning tills den slutar indikera den riktningen.

1. Välj Extra > Inställningar - joystick....
2. Välj alternativet Repetera steg.
3. Klicka på OK.

2.4 Skanningsval

2.4.1 Skanningsval

Mind Express kan även användas med skanningssystem med 1 eller 2 kontakters skanning. Mind Express innehåller flera metoder, inställningar och alternativ
för skanning som gör det möjligt att konfigurera skanning så att den på bästa sätt passar användarens behov och förmåga.

2.4.2 Skanningsindikatorns inställningar

Konfigurera visning av den skannade cellen med skanningsindikatorn.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj ett av följande alternativ i listrutan Skanningsindikator::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation att cellen har valts.

Kant En tunn kant visas runt cellen.

Kant (bred) En bred kant visas runt cellen.

Kant (bred x2) En extra bred kant visas runt cellen.

Omvänd Den valda cellen omvänds.
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Fält Förklaring

Cirkel (nederst) En hel cirkel visas längst ned till höger i den valda cellen.

Cirkel (överst) En hel cirkel visas längst upp till vänster i den valda cellen.

Cirkel (centrum) En hel cirkel visas i mitten av den valda cellen.

4. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Skanningsindikator:, välj en färg och klicka på OK.
5. Klicka på OK.

Se även
Visa vald cell förstorad vid skanningsval på sidan 138
Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid skanningsval på sidan 139

2.4.3 Visa vald cell förstorad vid skanningsval

När du indikerar en cell går det att förstora den. Det går att ange hur många gånger cellen kan förstoras.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Förstora cell.
4. Ställ in förstoringen med skjutreglaget.

Förstoringsinställningarna går att ställa in mellan 1,1 och 10 gånger.
5. Klicka på OK.

Se även
Skanningsindikatorns inställningar på sidan 137
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Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid skanningsval på sidan 139

2.4.4 Inställningar för Acceptera tryck vid trycka eller släppa vid skanningsval

Det finns ett alternativ som definierar om stega och välja utförs när du trycker eller när du släpper. Alternativet att släppa gör det möjligt för användaren att hålla
pekaren över cellerna och släppa över önskad cell.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj ett av följande alternativ i Acceptera tryck::

▪ vid tryck
▪ vid släpp

3. Klicka på OK.

Se även
Skanningsindikatorns inställningar på sidan 137
Visa vald cell förstorad vid skanningsval på sidan 138

2.4.5 Spela ljud vid föryttning

Det går att spela ett standardljud vid förflyttning från en cell till en annan.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Ljud vid förflyttning.
4. Klicka på OK.

Se även
Spela ljud vid val med skanning på sidan 139

2.4.6 Spela ljud vid val med skanning

Det går att spela upp ett standardljud när en cell indikeras.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Ljud på.
4. Klicka på OK.

Se även
Spela ljud vid förflyttning på sidan 139

2.4.7 Hoppa över celler utan åtgärd

Skanna snabbare och effektivare genom att hoppa över celler utan länkad åtgärd.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Hoppa över tomma celler.
4. Klicka på OK.

2.4.8 Använda musen under skanning

Flytta musen och använda den till att välja celler i skanningsläget.

ANMÄRKNING
Om du aktiverar det här alternativet går det inte längre att välja en cell, rad eller kolumn med musknapparna vid skanning.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Tillåt användning av mus vid skanning.
4. Klicka på OK.

2.4.9 Ställa in auditiv återkoppling för skanningsval

Om du väljer auditiv återkoppling läses skanningsordet i varje cell, rad eller kolumn upp högt när muspekaren flyttas över ordet. Om ett skanningsord inte har
angetts läses cellens text upp högt. Om det saknas text läses cellens etikett upp högt. Det går att välja att få cellens text uppläst högt istället för etiketten om ett
skanningsord inte har angetts.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
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2. Välj fliken Allmänt.
3. Välj alternativet Auditiv scanning.

Det scannade ordet läses upp högt. Om ett skanningsord inte har angetts läses cellens text upp högt. Om det saknas text läses cellens etikett upp högt.
4. Klicka vid behov på alternativet Röst: för att redigera talet. Se Talinställningar på sidan 153.

ANMÄRKNING
Det går att välja auditiv återkoppling på ett annat språk, med en annan röst, med en annan röstvolym och med en annan hastighet.

5. Välj vid behov alternativet Använd etikett om inget scanningsord har angivits.
Celletiketten läses upp högt istället för texten om det inte finns något scanningsord.

6. Välj ett av följande alternativ i listrutan Kanal::

Alternativ Förklaring

Vänster kanal Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden i den vänstra
högtalaren och alla andra upplästa meddelanden i den högra högtalaren.

Höger kanal Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden i den högra högtalaren
och alla andra upplästa meddelanden i den vänstra högtalaren.

Båda kanalerna (stereo) Om du väljer det här alternativet hörs skanningsorden och alla andra
upplästa meddelanden i båda högtalarna.

7. Klicka på OK.

2.4.10 Inställningar för skanningsmetoden

Inställning av skanningsmetoden definierar stega, välja, tryck för godkänna och skanning.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Metod.
3. Välj ett av följande alternativ i listrutan Stega::

Alternativ Förklaring

Automatisk Automatisk stegning vid skanning

Tryck på kontakt 1 Skanning flyttar framåt varje gång kontakt 1 trycks in.

Håll kontakt 1 Skanning flyttar framåt när kontakt 1 hålls ned.

4. Välj ett av följande alternativ i listrutan Välj:.

ANMÄRKNING
Alternativen i Välj: beror på vad du väljer i Stega:.

Alternativ Förklaring

Tryck på kontakt 1 Aktuell cell, kolumn eller rad väljs när du trycker ned kontakt 1.

Tryck på kontakt 2 Aktuell cell, kolumn eller rad väljs när du trycker ned kontakt 2.

Automatisk (efter väntetid) Efter en inställd tidsperiod utan att trycka på eller hålla ned kontakten, väljs
aktuell cell, rad eller kolumn.

Håll samma kontakt Håll ned samma kontakt som du även använder för skanning. När ett
bestämt tidsintervall har förflutit väljs cellen.

Släpp kontakt 1 Skanning stoppar när du släpper kontakten. Vid det ögonblicket väljs cellen,
raden eller kolumnen du skannade när du släppte kontakten.

5. Välj ett av följande alternativ i fältet Acceptera tryck::

Alternativ Förklaring

vid tryck En cell, rad eller kolumn väljs när kontakten trycks ner. Vid skanning med
1 kontakt visas alternativet Upprepa val vid förlängt tryck längst ner.
Välj detta alternativ för att valet ska kunna upprepas när kontakten hålls
nedtryckt. Till exempel: i en cell för att öka volymen.

vid släpp En cell, rad eller kolumn väljs när kontakten släpps.

6. Välj ett av följande alternativ i listrutan Metod::
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Alternativ Förklaring

Linjär Alla celler skannas linjärt, från vänster till höger med början på den översta
raden.

Linjär (kolumn) Alla celler skannas linjärt, från vänster till höger med början uppe till
vänstern.

Orm Första raden i rutnätet scannas från vänster till höger, den andra raden
scannas från höger till vänster o.s.v.

Orm (kolumn) Första raden i rutnätet scannas uppifrån och ned, den andra raden scannas
nedifrån och upp o.s.v.

Rad-kolumn Först skannas rutnätet rad för rad och sedan skannas cellerna i den valda
raden.

Kolumn-rad Först skannas rutnätet kolumn för kolumn och sedan skannas cellerna i den
valda kolumnen.

7. Välj vid behov alternativet Backsteg. Första gången du väljer utförs skanningen i motsatt riktning (från höger till vänster eller nedifrån och upp). Endast
nästa val träder i kraft.

ANMÄRKNING
Aktivering av det här alternativet beror på vad du väljer i Stega:.

8. Välj vid behov alternativet Stega1 - Stega2 - Välj. Stega startar med kontakt 1, val görs med kontakt 2. Stega startar med kontakt 2, val görs sedan med
kontakt 1. Stegning startar på nytt med kontakt 1 och val görs med kontakt 2. Alternativen för stegning och val försätter att växla.

ANMÄRKNING
Det här alternativet kan endast aktiveras om det görs i stegen Tryck på kontakt 1, genom att välja Tryck på kontakt 2 och använda metoden Rad-
kolumn eller Kolumn-rad.

9. Avmarkera vid behov alternativet Använd scanningsgrupper om du inte vill använda de självkonfigurerade skanningsgrupperna. Alternativet markeras
som standard.

10. Välj vid behov alternativet Blockscanning. Kommunikationsrutnätet skannas i block. Det går att ange storleken på blocken som används.
11. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skanning på sidan 141
Tidsinställningar för skanning på sidan 142
Scanningsgruppens inställningar på sidan 143

2.4.11 Inställningar för skanning

VARNING
Starta genom att ange skanningsmetoden! Inställningarna beror på den definierade skanningsmetoden. Se Inställningar för skanningsmetoden på
sidan 140.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Inställningar.
3. Välj vid behov följande alternativ i alternativgruppen Starta om scanning:

Alternativ Förklaring

Efter val av cell Om du väljer det här alternativet återupptas skanningen från den översta
vänstra cellen (eller den första raden/kolumnen, beroende på aktuell
skanningsmetod) i rutnätet när du har valt.

Med kontakt 2 Om du aktiverar det här alternativet kan användaren använda kontakt 2 (t.ex.
den högra musknappen) för att återgå till den första cellen i rutnätet. Om det
här alternativet har inaktiverats och skanning redan har gått förbi önskad cell
måste användaren scanna hela rutnätet innan det går att återvända till önskad
cell.

Automatiskt första steg Om du genomför dessa steg med en omkopplare så garanterar det här
alternativet att scanningen alltid startar genom att direkt visualisera den
första rutan. Om du inaktiverar det här alternativet så måste du först trycka
på pedalomkopplaren för att markera första cellen.

4. Välj vid behov följande alternativ i alternativgruppen Återvänd efter felaktigt gruppval:
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Alternativ Förklaring

Välj vid markering av hel grupp Om du väljer det här alternativet markeras hela gruppen efter att skanning
har passerat igenom alla cellerna i gruppen. Tryck på kontakten för att gå till
nästa grupp.

Efter antal varv: Om du väljer det här alternativet scannas cellerna i en vald rad eller kolumn
under ett visst antal varv. Om ett valt inte har gjorts efter det angivna antalet
varv fortsätter skanning till nästa rad, kolumn eller grupp.

5. Välj vid behov följande alternativ i alternativgruppen Pausa scanning:

Alternativ Förklaring

Efter val av cell Om du aktiverar det här alternativet avbryts skanningen tillfälligt när
användaren har valt. Tryck på en kontakt för att återuppta skanning.

Med kontakt 2 Om det här alternativet väljs avbryts skanningen tillfälligt när användaren
trycker på kontakt 2. Det här alternativet går endast att använda i
skanningsläge med kontakt 1. Tryck på kontakt 1 för att återuppta skanning.

Efter antal varv: Om du väljer det här alternativet stoppas skanningen automatiskt när inget
val har gjorts efter ett angivet antal varv genom rutnätet.

Se även
Inställningar för skanningsmetoden på sidan 140
Tidsinställningar för skanning på sidan 142

2.4.12 Tidsinställningar för skanning

VARNING
Starta genom att ange skanningsmetoden! Tidsinställningen som går att ställa in beror på den definierade skanningsmetoden. Se Inställningar för
skanningsmetoden på sidan 140.

1. Välj Extra > Inställningar - scanning....
2. Välj fliken Tidsinställning.
3. Markera vid behov följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Stegtid Om skanning har ställts in på att fortsätta automatiskt går det att ändra
tidsintervallet mellan skanning av en cell/rad/kolumn och nästa cell/rad/
kolumn.

Tid för backsteg Om alternativet Backsteg har aktiveras på fliken Metod, går det att ändra
tiden för backsteg, dvs. tidsperioden mellan skanning av en cell/rad/kolumn
och nästa cell/rad/kolumn.

Fördröjning efter gruppval Det går att ändra tidsperioden när skanning återupptas efter val av en rad,
kolumn eller grupp.

Fördröjning efter val Efter ett val ignoreras all indata från valomkopplaren under den angivna
tidsperioden.

Hålltid Det går att ändra tiden som behövs för att hålla inne kontakten innan valet
görs.

Tid för automatiskt val När alternativet Automatisk (efter väntetid) har konfigurerats på fliken
Metod går det att ändra tidsperioden för automatiskt val.

Fördröjning efter steg Efter ett steg ignoreras all indata från pedalomkopplaren under den angivna
tidsperioden. Du kan använda det här för att undvika oavsiktliga successiva
steg i snabb följd.

4. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska tiden och klicka på  för att öka tiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska tiden och till höger för att öka tiden.

5. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skanningsmetoden på sidan 140
Inställningar för skanning på sidan 141
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2.4.13 Scanningsgruppens inställningar

Du kan ange vilka scanningsgrupper du föredrar. Under scanningen går programmet först igenom scanningsgrupperna och genomför först därefter den angivna
scanningsmetoden (till exempel Rad-kolumn) i den valda scanningsgruppen. Upp till 10 scanningsgrupper kan ställas in. Scanningsgrupperna körs från 1 till 10.

När en scanningsgrupp har ställts in så scannas endast de celler som finns i en scanningsgrupp. Celler som inte finns i någon scanningsgrupp scannas inte! Celler
som inte finns i någon scanningsgrupp kan fortfarande väljas med musen. Se Använda musen under skanning på sidan 139.

Om inga scanningsgrupper har ställts in så genomförs scanningen i enlighet med den inställda scanningsmetoden.

1. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
2. Välj de celler du vill lägga till i en scanningsgrupp.
3. Högerklicka på valet, välj Scanningsgrupp och sedan ett av följande alternativ:

▪ Ingen scanningsgrupp, valet är inte inställt som en scanningsgrupp.
▪ Scanningsgrupp 1, valet är inställt som scanningsgrupp 1 eller tillagt i scanningsgrupp 1.
▪ Scanningsgrupp 2, valet är inställt som scanningsgrupp 2 eller tillagt i scanningsgrupp 2.
▪ ...
▪ Scanningsgrupp, valet är inställt som scanningsgrupp 10 eller tillagt i scanningsgrupp 10.

4. Upprepa från steg 2 för att lägga till en ny scanningsgrupp.
5. Lämna redigeringsläget (F2).

Se även
Inställningar för skanningsmetoden på sidan 140

2.5 Ögonstyrning

2.5.1 Ställ in ögonstyrning

2.5.1.1 Ögonstyrning

Med hjälp av ögonstyrning kan enheter styras på ett annat sätt. Detta styrsätt är lämpligt för användare med mycket begränsad rörelseförmåga. Användaren styr
tillämpningen på skärmen med sina ögon.

Mind Express kan användas med ögonstyrning. I Mind Express finns flera typer av ögonstyrning som efter kalibrering av ögonstyrningsprogrammet kan justeras
och även justeras till användarens behov och färdigheter.

• Alea
• Edge
• Eyetech
• MyGaze
• Tobii

Se även
Kalibrering av ögonstyrning på sidan 143

2.5.1.2 Kalibrering av ögonstyrning

Under kalibreringen justeras ögonstyrningen efter användarens ögon. Kalibreringen kan genomföras på nytt eller så kan kalibreringspunkterna förbättras för att
justera ögonstyrningen efter användarens ögon så mycket som möjligt.

Kalibrering kan genomföras på 3 olika sätt:

Kalibrera Förklaring

Genom åtgärden Ögonstyrning > Kalibrera i en cell på
kommunikationsrutnätet.

På detta vis kan användaren (åter)kalibrera befintlig ögonstyrning. Denna
metod förbättrar INTE kalibreringspunkterna!

Genom att använda menyn Extra > Ögonstyrning > Kalibrera. På detta vis kan användaren (åter)kalibrera befintlig ögonstyrning och
handledaren kan även förbättra kalibreringspunkterna. Se (Åter)kalibrera
ögonstyrning på sidan 150.

Genom att använda menyn Extra > Ögonstyrning > Inställningar. På detta vis kan handledaren välja typ av ögonstyrning, ställa in
nödvändiga inställningar för kalibreringen och genomföra kalibreringen.
Kalibreringspunkterna kan förbättras. Se Välja och kalibrera typen av
ögonstyrning på sidan 143.

Se även
Ögonstyrning på sidan 143
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2.5.1.3 Välja och kalibrera typen av ögonstyrning

Efter att kalibreringen har slutförts så lagras kalibreringsdata på enhetens hårddisk och används sedan av ögonstyrningskameran. Den sparade kalibreringen är
kopplad till Mind Express-användaren. Det innebär att varje Mind Express-användare kan spara sina egna kalibreringsdata.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.

ANMÄRKNING
Om Ögonstyrning inte visas, kontrollera att tillägget har aktiverats.

2. Välj typen av ögonstyrning i listrutan Skriv in:.
Om ingen typ av ögonstyrning finns med i listan så är antingen programvaran för ögonstyrning inte installerad eller så är den inte uppdaterad.

3. Klicka på Kalibrera.
Dialogrutan Kalibreringsinställningar visas. En del kalibreringsinställningar måste anges genom att man provar sig fram.

4. Slutför fälten nedan:

Fält Förklaring

Ögon som ska följas Välj vilket öga som ska spåras. Det förvalda alternativet Vänster och/eller
höger öga rekommenderas. Välj det lämpligaste alternativet i listan för
användare med abnormalitet i ett öga, ögonlapp eller annat problem.

Antal punkter: Ange antalet punkter som ska användas för kalibrering. Punkternas
placering visas i den intilliggande bilden.

Kalibreringsområdet: Användare som har problem med kalibreringsytans storlek kan reducera
kalibreringsytan till 50%. Det här alternativet är endast tillgängligt för Tobii
och Eyetech.

Hastighet för punkt: Välj kalibreringshastigheten. Hastigheten måste fastställas genom att man
prövar sig fram, och beror på användaren.

Storlek på punkt: Välj kalibreringspunkternas storlek.

Färg på punkt: Klicka för att välja en färg som kalibreringspunkterna ska visas med.

Använd bild: Välj detta alternativ och välj en bild. Punkterna placeras om av den valda
bilden. Tips: använd en animering om användaren har svårt att fokusera.

Automatisk kalibrering Välj detta alternativ för en helautomatisk kalibrering. Vid en kalibrering som
inte är automatisk måste du bekräfta för att gå till nästa kalibreringspunkt.
Detta kan göras genom att trycka på en tangent, klicka med vänster
musknapp eller vidröra pekskärmen.

Slumpmässiga kalibreringspunkter Välj detta alternativ om kalibreringspunkterna ska visas slumpvis.
Med en låst ordning är användare ibland för snabba att titta på nästa
kalibreringspunkt och resultatet av kalibreringen blir inte helt korrekt.

Kamerabilder Det här alternativet är endast tillgängligt för Eyetech. Detta alternativ visar
kamerabilderna av ögonen i stället för de två fyllda, svarta cirklarna. Bilden
visas i bilden ovanför detta alternativ.

5. Justera positionen för ögonstyrningen och/eller användaren så att ögonen syns i mitten av den grå bilden.

6. Välj alternativet Visa avståndet (endast i Tobii).
Guider visas på höger sida av den grå bilden. Justera positionen för ögonstyrningen och/eller användaren så att strecket (1) är så nära mittguiden som
möjligt.
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7. Klicka på Kalibrera.
Kalibreringen startar. Användaren tittar på den första kalibreringspunkten och fortsätter med kalibreringsproceduren tills den är slutförd.

8. Om du arbetar med:

▪ Tobii, Eyetech eller MyGaze: gå till nästa steg.
▪ en annan typ av ögonstyrning: gå till den sista sidan.

9. Efter kalibreringen visas ett av följande resultat:

Bakgrund Förklaring

Grön Kalibreringen lyckades. Ögonstyrning kommer att fungera korrekt.

Gul Kalibreringen kan förbättras. Ögonstyrning kan användas men kommer
att vara mindre exakt i vissa områden på skärmen. Dessa områden kan
förbättras. Se nästa steg.

Röd Kalibreringen misslyckades. Det rekommenderas att kalibreringen förbättras
eller genomförs på nytt.

10. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Omkalibrera eller F3 Välj det här alternativet om det finns för många dåligt kalibrerade punkter.
Det här alternativet startar om kalibreringen och alla punkter måste
återkalibreras.

Gå tillbaka till steg 3.

Förbättra eller F4 Välj det här alternativet om du inte vill genomföra en fullständig
återkalibrering. Det här alternativet låter dig kalibrera en eller
flera punkter individuellt. När det här alternativet väljs kommer
bakgrundsfärgsspridningen och varje punkt att få en individuell färg (grön,
orange eller röd). Välj en punkt som du vill återkalibrera genom att klicka
på punkten. Användaren kan nu fokusera på punkten. Återkalibreringen
av punkten startar genom en tangenttryckning, ett musklick eller
genom att skärmen vidrörs. Återkalibreringen av den valda punkten
kan påverka kalibreringen för de andra punkterna. I Tobii och Eyetech
sparas alltid det bästa kalibreringsresultatet. I MyGaze sparas det senaste
kalibreringsresultatet.

Gå tillbaka till steg 3.

Acceptera eller F5 Välj det här alternativet om kalibreringen är bra (föredragsvis grön
bakgrund) eller om kalibreringen är acceptabel och ytterligare förbättring är
svår att uppnå. Ögonstyrning kan användas direkt.

Gå till nästa steg.

SPETS
Kalibreringen kan avbrytas när som helst genom att trycka ESC. Om det fanns en tidigare kalibrering så används den tidigare kalibreringen.

11. Använd ögonstyrning.

Se även
Aktivera/avaktivera ett tillägg på sidan 152

2.5.1.4 Valindikatorns inställningar vid ögonstyrningsval

Konfigurera visning av den valda cellen med valindikatorn.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Indikator för val::
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Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation att cellen har valts.

Kant En tunn kant visas runt cellen.

Kant (bred) En bred kant visas runt cellen.

Kant (bred x2) En extra bred kant visas runt cellen.

Omvänd Den valda cellen omvänds.

Cirkel (nederst) En hel cirkel visas längst ned till höger i den valda cellen.

Cirkel (överst) En hel cirkel visas längst upp till vänster i den valda cellen.

Cirkel (centrum) En hel cirkel visas i mitten av den valda cellen.

3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Indikator för val:, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Visa vald cell förstorad vid ögonstyrningsval på sidan 147
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Visa valindikatorn och muspekaren vid ögonstyrning på sidan 147
Spela upp ljud vid ögonstyrningsval på sidan 147

2.5.1.5 Visa vald cell förstorad vid ögonstyrningsval

När du indikerar en cell går det att förstora den. Det går att ange hur många gånger cellen kan förstoras.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Förstora cell.
3. Ställ in förstoringen med skjutreglaget.

Förstoringsinställningarna går att ställa in mellan 1,1 och 10 gånger.
4. Klicka på OK.

Se även
Valindikatorns inställningar vid ögonstyrningsval på sidan 145
Visa valindikatorn och muspekaren vid ögonstyrning på sidan 147
Spela upp ljud vid ögonstyrningsval på sidan 147

2.5.1.6 Visa valindikatorn och muspekaren vid ögonstyrning

Det går att visa valindikatorn, förstora angivna celler, muspekaren går att visa hela tiden.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Visa indikator vid musrörelser.

ANMÄRKNING
Om du även har valt alternativet Förstora cell visas valindikatorn när musen flyttas över en cell och cellen förstoras.

3. Välj vid behov alternativet Visa även musmarkör för att fortsätta visa musen under rörelse.

ANMÄRKNING
I enheter som Smart går det endast att använda det här alternativet om du ansluter en extern mus till enheten.

Se även
Valindikatorns inställningar vid ögonstyrningsval på sidan 145
Visa vald cell förstorad vid ögonstyrningsval på sidan 147

2.5.1.7 Spela upp ljud vid ögonstyrningsval

Det går att spela upp ett standardljud när en cell indikeras.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Ljud på.
3. Klicka på OK.

Se även
Valindikatorns inställningar vid ögonstyrningsval på sidan 145
Visa vald cell förstorad vid ögonstyrningsval på sidan 147

2.5.1.8 Tid före autoklick vid ögonstyrningval

När du använder Tid före autoklick väljs den indikerade cellen automatiskt efter en angiven fördröjningstid.

Exempel: Om du pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Autoklick.

D Mind Express-inställningar
2 Ställa in metod för val

147



Mind Express

3. Välj vid behov alternativet Upprepa autoklick.
Tiden före autoklick upprepas varje gång den valda fördröjningstiden passeras. Om tiden före autoklick är inställd på 2 sekunder, väljs cellen vid pekaren
automatiskt varannan sekund tills pekaren flyttas till en annan cell. Det här är praktiskt vid sammanställning av ord med upprepad bokstavsföljd.

4. Klicka på OK.

Se även
Fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning på sidan 148
Inställningar för marginal för externt autoklick (vid ögonstyrning) på sidan 149
Tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningval på sidan 149
Ställ in minnestiden för autoklick vid ögonstyrning på sidan 149

2.5.1.9 Fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning

Konfigurera visning av fördröjningstiden med fördröjningsindikatorn. Välj mellan att visa fördröjningstidens förlopp med ett fält eller med en klocka. Det går
även att ställa in fältets eller klockans färg.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Urvalsindikator ::

Fält Förklaring

Ingen Det finns ingen visuell indikation på tid före autoklick

Fält nederst Ett fält visas längst ned.

Översta fältet Ett fält visas längst upp.

Klocka (fylld cirkel) En hel klocka visas.

Ihålig klocka En ihålig klocka visas.

Cirkel (vid val) En full cirkel visa när detta är valt.
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3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill listrutan Urvalsindikator :, välj en färg och klicka på OK.
4. Klicka på OK.

Se även
Tid före autoklick vid ögonstyrningval på sidan 147
Inställningar för marginal för externt autoklick (vid ögonstyrning) på sidan 149
Tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningval på sidan 149
Ställ in minnestiden för autoklick vid ögonstyrning på sidan 149

2.5.1.10Inställningar för marginal för externt autoklick (vid ögonstyrning)

Om du vill använda fördröjning utanför Mind Express går det att ange fördröjningens område.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Autoklick.
3. Ange storleken (i pixlar) på fördröjningsområdet i fältet Marginal för externt autoklick:. Om muspekaren lämnar det här området startar en ny

fördröjning.
4. Klicka på OK.

Se även
Tid före autoklick vid ögonstyrningval på sidan 147
Fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning på sidan 148
Tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningval på sidan 149
Ställ in minnestiden för autoklick vid ögonstyrning på sidan 149

2.5.1.11Tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningval

När du använder Tid före autoklick väljs den indikerade cellen automatiskt efter den angivna fördröjningstiden. Tid före autoklick går att ställa in på mellan 0,1
och 15 sekunder.

Exempel: Om du pekar på samma cell i två sekunder, väljs den cellen automatiskt efter två sekunder.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Klicka på Tid före autoklick i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden och klicka på  för att öka fördröjningstiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden och till höger för att öka fördröjningstiden.

4. Klicka på OK.

Se även
Tid före autoklick vid ögonstyrningval på sidan 147
Fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning på sidan 148
Inställningar för marginal för externt autoklick (vid ögonstyrning) på sidan 149
Ställ in minnestiden för autoklick vid ögonstyrning på sidan 149

2.5.1.12Ställ in minnestiden för autoklick vid ögonstyrning

Genom att använda minnestid för autoklick kan du ställa in fördröjningen innan autoklickstiden sparas i minnet. Det här alternativet kan ställas in för användare
som har svårt att stanna kvar i en cell med ögonen under hela autoklickstiden.

Till exempel om autoklickstiden för att fortsätta med valet är inställd på 2 sekunder och minnestiden för autoklick är inställd på 1 sekund. Användaren tittar
på cell A i 1,5 sekunder. Den här tiden (1,5 sekunder) är större än den inställda minnestiden för autoklick (1 sekund), så tiden (1,5 sekunder) lagras i minnet.
Användaren tittar sedan på cell B i 0,5 sekunder. Den här tiden (0,5 sekunder) är mindre än den inställda minnestiden för autoklick (1 sekund) och lagras
därför inte i minnet. Användaren tittar sedan på cell A i mer än 0,5 sekunder. Cell A väljs. Så, användaren har tittat på cell A i mer än 2 sekunder totalt, varav
1,5 sekunder lagrades i minnet efter den första åtgärden.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Klicka på Tid före minne autoklick i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska minnestiden för autoklick och klicka på  för att öka minnestiden för autoklick.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska minnestiden för autoklick och till höger för att öka minnestiden för autoklick.

4. Klicka på OK.

Se även
Tid före autoklick vid ögonstyrningval på sidan 147
Fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning på sidan 148
Inställningar för marginal för externt autoklick (vid ögonstyrning) på sidan 149
Tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningval på sidan 149
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2.5.1.13Använda en kontakt vid ögonstyrning

Det går att använda ögonstyrning i kombination med en kontakt. Det går till exempel att använda ögonstyrning för att peka och kontakten för att välja.
Kontakten kan användas i kombination med tid före autoklick och val genom blinkning.

Gör ett av följande:

▪ Välj Extra > Ögonstyrning > Kontakt.
▪ Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar, välj alternativet Kontakt och klicka på Ok.

2.5.1.14Blinkning vid ögonstyrningsinställningar

Användaren kan göra ett val genom att blinka. Eftersom inte varje ögonblinkning innebär ett val måste den minsta och maximala blinkningstiden ställas in
genom att man provar sig fram.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj alternativet Blinkning.
3. Klicka på Minsta blinktid i alternativgruppen Tidsinställning.
4. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska tiden och klicka på  för att öka tiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska tiden och till höger för att öka tiden.

5. Klicka på Längsta blinktid i alternativgruppen Tidsinställning.
6. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska tiden och klicka på  för att öka tiden.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska tiden och till höger för att öka tiden.

7. Klicka på OK.

Se även
Aktivera eller inaktivering blinkning vid ögonstyrning på sidan 150

2.5.1.15Aktivera eller inaktivering blinkning vid ögonstyrning

Det går att aktivera eller inaktivera val genom blinkning vid ögonstyrning. Till exempel: På morgonen går det att aktivera val genom blinkning och på
eftermiddagen inaktivera det och fortsätta genom att använda en kontakt för att göra val.

Gör ett av följande:

▪ Välj Extra > Ögonstyrning > Blinkning
▪ Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar, välj alternativet Blinkning och klicka på OK.

Se även
Blinkning vid ögonstyrningsinställningar på sidan 150

2.5.1.16Inställningar för acceptera tryck vid trycka eller släppa vid ögonstyrning

Med ögonstyrning kan en kontakt användas för att göra ett val. Det går att välja om valet utförs när kontakten trycks på eller släpps. Valalternativet att släppa gör
det möjligt för användaren att ytterligare betrakta cellerna och bara släppa kontakten över önskad cell.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Välj ett av följande alternativ i Välj::

▪ vid tryck
▪ vid släpp

3. Klicka på OK.

2.5.1.17Inställningarna för fördröjning efter val vid ögonstyrningsval

Hindra användaren från att välja samma cell flera gånger genom att ställa in en tid för fördröjning före val. Exempel: En fördröjningstid före val på två sekunder
säkerställer att det inte går att välja en annan cell under tid på två sekunder efter ett val av cell. Fördröjning före val går att ställa in på mellan 0 och 15 sekunder.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Inställningar.
2. Klicka på Fördröjning efter val i alternativgruppen Tidsinställning.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på  för att minska fördröjningstiden före val och klicka på  för att öka fördröjningstiden före val.
▪ Dra skjutreglaget till vänster för att minska fördröjningstiden före val och till höger för att öka fördröjningstiden före val.

4. Klicka på OK.

2.5.1.18(Åter)kalibrera ögonstyrning

Ögonstyrningen kan kalibreras igen om den inte fungerar som väntat. Se Välja och kalibrera typen av ögonstyrning på sidan 143 om du använder en annan
ögonstyrning eller om du vill ange andra kalibreringsinställningar.
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1. Välj Extra > Ögonstyrning > Kalibrera.
Kalibreringen startar. Användaren tittar på den första kalibreringspunkten och fortsätter med kalibreringsproceduren tills den är slutförd.

2. Om du arbetar med:

▪ Tobii, Eyetech eller MyGaze: gå till nästa steg.
▪ en annan typ av ögonstyrning: gå till den sista sidan.

3. Efter kalibreringen visas ett av följande resultat:

Bakgrund Förklaring

Grön Kalibreringen lyckades.

Gul Minst en kalibreringspunkt kan förbättras.

Röd Minst en kalibreringspunkt är inte korrekt kalibrerad. De dåliga punkterna
måste återkalibreras eller så måste hela kalibreringen genomföras på nytt.

4. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Omkalibrera eller F3 Välj det här alternativet om det finns för många dåligt kalibrerade punkter.
Det här alternativet startar om kalibreringen och alla punkter måste
återkalibreras.

Gå tillbaka till steg 3.

Förbättra eller F4 Välj det här alternativet om det bara är några punkter som behöver
återkalibreras. Välj en punkt som du vill återkalibrera. Återkalibreringen av
den valda punkten kan påverka kalibreringen för de andra punkterna. I Tobii
och Eyetech sparas alltid det bästa kalibreringsresultatet. I MyGaze sparas
det senaste kalibreringsresultatet.

Gå tillbaka till steg 3.

Acceptera eller F5 Välj det här alternativet om kalibreringen är bra (föredragsvis grön
bakgrund) eller om kalibreringen är acceptabel och ytterligare förbättring är
svår att uppnå. Ögonstyrning kan användas direkt.

Gå till nästa steg.

5. Använd ögonstyrning.

2.5.1.19Förbättra kalibreringen (endast i Tobii)

När du använder Tobii ögonstyrning kan du förbättra individuella kalibreringspunkter för ögonstyrningen.

ANMÄRKNING
Med Eyetech och MyGaze kan du endast korrigera kalibreringen i slutet av kalibreringsproceduren. Alltså inte efteråt som var fallet med Tobii.

1. Välj Extra > Ögonstyrning > Kalibrera.
2. Välj Förbättra kalibrering.

Mind Express kontrollerar om aktuell kalibrering som används motsvarar användarens senaste kalibrering. Om så inte är fallet visas följande meddelande:
Det upptäcktes att ögonstyrningskameran INTE innehåller den senaste Mind Express-kalibreringen. Vill du
återställa den? Om Ja så kommer kalibreringen för Mind Express att läsas in och du kan fortsätta med nästa steg. Om Nej så kommer proceduren att
avbrytas och den aktuella kalibreringen sparas.

3. Kalibreringen visas med ett av följande resultat:

Bakgrund Förklaring

Grön Kalibreringen lyckades.

Gul Minst en kalibreringspunkt kan förbättras.

Röd Minst en kalibreringspunkt är inte korrekt kalibrerad. De dåliga punkterna
måste återkalibreras eller så måste hela kalibreringen genomföras på nytt.

4. Välj något av följande alternativ:

Alternativ Förklaring

Omkalibrera eller F3 Välj det här alternativet om det finns för många dåligt kalibrerade punkter.
Det här alternativet startar om kalibreringen och alla punkter måste
återkalibreras.
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Alternativ Förklaring

Gå tillbaka till steg 3.

Förbättra eller F4 Välj det här alternativet om det bara är några punkter som behöver
återkalibreras. Välj en punkt som du vill återkalibrera. Återkalibreringen av
den valda punkten kan påverka kalibreringen för de andra punkterna. I Tobii
och Eyetech sparas alltid det bästa kalibreringsresultatet. I MyGaze sparas
det senaste kalibreringsresultatet.

Gå tillbaka till steg 3.

Acceptera eller F5 Välj det här alternativet om kalibreringen är bra (föredragsvis grön
bakgrund) eller om kalibreringen är acceptabel och ytterligare förbättring är
svår att uppnå. Ögonstyrning kan användas direkt.

Gå till nästa steg.

5. Använd ögonstyrning.

2.5.1.20Starta ögonstyrningskameran

Efter att du har stoppat ögonstyrningskameran kan du starta ögonstyrningskameran på nytt genom menyn.

Välj Extra > Ögonstyrning > Starta kamera.
Kameran startas och ögonstyrningsläget aktiveras.

2.5.1.21Stoppa ögonstyrningskameran

Du kan sluta använda kameran under ögonstyrning. Till exempel om du vill använda en annan typ av kamera, eller om du vill avsluta ögonstyrning helt och
återgå till musläge.

Välj Extra > Ögonstyrning > Stoppa kamera.
Ögonstyrning avslutas och musläge aktiveras.

2.5.1.22Visa ögon i pauscell

I stället för att använda en cell av typen Ögonstyrning: monitor kan du även visa ögonen i cellen av typen Ögonstyrning: pausruta. Detta för att kontrollera
om ögonen detekteras korrekt av ögonstyrningen när ögonstyrning har pausats. En hel cirkel innebär att ögonen detekteras korrekt, en ihålig cirkel innebär att
ögat inte detekteras av ögonstyrningen.

Att visa ögonen i pauscellen kommer INTE att fungera när ögonstyrningen i Alea används.

Välj Extra > Ögonstyrning > Ögon in paus.
För att återaktivera ögonstyrningen måste du välja cellen på nytt. Autoklick fungerar för val av cellen men autoklickssymbolen visas inte eftersom ögonen visas
i denna cell.

2.5.2 Tobii

ANMÄRKNING
För att köra ögonstyrningen Tobii PCEyeGo eller Tobii PCEye Mini på en enhet med Mind Express från version 4.3.0 måste Gaze Interaction Software
2.8.1.30 eller senare version, vara installerad.

Börja genom att installera PCEye-programsviten om inte redan PCEye-programmet finns installerat på enheten. Webbinstallationsprogrammet för PCEye-sviten
finns i PCEye-programsviten på webbplatsen https://www.tobiidynavox.com/support-training/downloads/pceye-1/pceye-mini2/software/.

Om du redan har installerat PCEye-programmet på din enhet måste du kontrollera att programvaran är aktuell. Starta programmet PCEye Update Notifier  och
hämta de nya uppdateringarna.

För att ta reda på vilken version av Gaze Interaction Software som finns på en enhet startar du programmet Gaze Interaction Settings  och välj
systeminformation. Stäng programmet!

Under installationen av PCEye-programsviten måste du fortsätta med programmet PCEye Configuration Guide. Se till att konfigurera skärmdimensionerna! Om
du har glömt att göra detta, starta programmet PCEye Configuration Guide  och konfigurera skärmdimensionerna.

Inställningar i Mind Express gäller enbart för Mind Express och påverkar inte inställningarna för Gaze Interaction eller Windows-kontroll. Du rekommenderas
att inaktivera programmen Gaze Interaction Settings  och Windows-kontroll  när Mind Express används för att undvika eventuella konflikter.

3 Aktivera/avaktivera ett tillägg

Det går att aktivera och inaktivera olika tillägg i Mind Express.

Om till exempel tillägget Adressbok inaktiveras går det inte längre att hitta Adressbok i menyn.

Det går inte längre att lägga till några åtgärder eller celler för adressbok med fönstret Redigera.

1. Välj Extra > Tillägg.
2. Markera kryssrutorna för tilläggen du vill aktivera och avmarkera kryssrutorna för tilläggen du vill inaktivera.
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3. Klicka på OK.
Ett meddelande om att starta om Mind Express visas.

4. Klicka på OK.
5. Avsluta Mind Express och starta om Mind Express.

4 Talinställningar

Meddelanden som du tilldelar till rutor i kommunikationsrutnätet läses upp av talsyntesen. Det går att ställa in talegenskaper, såsom språk, röst, röstvolym,
allmän volym och hastighet.

1. Välj Extra > Tal.
2. Välj det språk du vill höra i listrutan Språk:.
3. Välj den röst du vill höra i listrutan Röst:.
4. Flytta skjutreglaget Röstvolym: för att ändra röstens volym.
5. Flytta skjutreglaget Volym: för att ändra volymen på enheten.
6. Flytta skjutreglaget Tempo: för att ändra läshastigheten.
7. Klicka på  för att kontrollera inställningarna.

ANMÄRKNING
Som standard är dessa 1 2 3 4 5. Det går att ersätta texten med ett ord eller en mening.

8. Klicka på OK.

5 Inställningar för uttalslexikon

5.1 Inställningar för uttalslexikon

Det är möjligt att en del ord inte uttalas rätt. Till exempel namn eller ord på ett annat språk. Det går att lägga till ordet med sitt nya uttal till ett uttalslexikon. Det
finns även alternativ för att lägga till flera uttalslexikon:

• uttalslexikon per språk
• uttalslexikon per användare, om enheten används av flera personer
• uttalslexikon per röst En Realspeak-röst använder ett annat fonetiskt format än en Acapela-röst.

Se även
Använda ett uttalslexikon på sidan 153
Kopiera ett uttalslexikon på sidan 153
Lägga till lett nytt uttalslexikon på sidan 153
Ta bort ett uttalslexikon på sidan 154

5.2 Använda ett uttalslexikon

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Välj uttalslexikonet du vill använda i listrutan.
3. Klicka på OK.

5.3 Kopiera ett uttalslexikon

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Välj uttalslexikonet du vill kopiera i listrutan.
3. Klicka på Kopiera lexikon .

4. Ange namnet för lexikonet i fältet Namn:.
5. Klicka på OK.
6. Klicka på OK.

5.4 Lägga till lett nytt uttalslexikon

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Klicka på Lägg till lexikon .

3. Ange namnet för lexikonet i fältet Namn:.
4. Klicka på OK.
5. Klicka på OK.

Se även
Ta bort ett uttalslexikon på sidan 154
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Ändra uttalet för ett ord på sidan 154

5.5 Ta bort ett uttalslexikon

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Välj uttalslexikonet du vill ta bort i listrutan.
3. Klicka på Radera lexikon .

4. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.
5. Klicka på OK.

Se även
Lägga till lett nytt uttalslexikon på sidan 153

5.6 Ändra uttalet för ett ord

Om uttalet av ordet är felaktigt går det att lägga till ordet med det nya uttalet i uttalslexikonet. Ordet skrivs fonetiskt och kan avlyssnas direkt.

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Välj det uttalslexikon till vilket du vill lägga till ett ord på listrutan.
3. Klicka på fältet Ord och skriv in ordet med felaktigt uttal.
4. Klicka på fältet Nytt uttal: och ange korrekt uttal av ordet.
5. Välj vid behov Fonetisk om du har använt den fonetiska transkriptionen i fältet Nytt uttal:.

ANMÄRKNING
Om du inte väljer Fonetisk kan du skriva in det så som du säger det.

ANMÄRKNING
För Realspeak finns det ett annat fonetiskt alfabet än för Acapela. Se Realspeak på sidan 171.

VARNING
Användare av Acapela på Zingui eller på Smart måste även skriva allt mellan "\prn=" och "\".

6. Klicka på  för att lyssna på det nya uttalet.

7. Klicka på Lägg till objekt .
Ordet visas i uttalslexikonets ordlista.

8. Lägg till fler ord genom att upprepa från steg 4.
9. Klicka på OK.

Se även
Lägga till lett nytt uttalslexikon på sidan 153
Ta bort ett ord från uttalslexikonet på sidan 154

5.7 Ta bort ett ord från uttalslexikonet

1. Välj Extra > Uttalslexikon....
2. Välj uttalslexikonet från vilket du vill ta bort ett ord på listrutan.
3. Välj ordet i ordlistan.
4. Klicka på Ta bort objekt  längst ner.

5. Ta bort fler ord genom att upprepa från steg 3.
6. Klicka på OK.

Se även
Ändra uttalet för ett ord på sidan 154

6 Ställa in ordprediktion

6.1 Prediktion av ord

Om användaren kan använda text, kan prediktion av ord öka kommunikationshastigheten betydligt. Det går att ställa in Mind Express på ett sådant sätt att
prediktionen visas i cellerna. Det gör att Mind Express-användaren mycket snabbare väljer prediktioner och skriver ord eller meningar. När användaren väljer en
bokstav eller ett ord i kommunikationsrutnätet visas prediktionen i Mind Express.

Prediktion av ord är kontextbaserad. Det innebär att prediktion av ord inte endast försöker förutsäga ordet som skrivs, utan även nästa ord.
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6.2 Autoinlärning med inställningar för ordprediktion

Ange om du vill lägga till nya ord eller ordpar i ordlistan. Det går även att öka sannolikheten för ofta använda ord eller ordpar så att de visas snabbare nästa
gång.

ANMÄRKNING
Om användaren ofta anger felaktiga ord, rekommenderar vi att du ställer in alternativet Auto-lär: på Lär inte.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Välj ett av följande värden i listrutan Auto-lär::

Alternativ Förklaring

Lär inte Inget läggs till i ordlistan.

Lär frekvenser Ju oftare ett ord använda, desto högre blir frekvensen och nästa gång visas
ordet tidigare i ordprediktionen.

Lär ord Nya ord läggs till i ordlistan och frekvensen för befintliga ord anpassas.

Lär ordpar Efterföljande ord bestående av ord som redan har en viss frekvens läggs till i
ordlistan. Med avseende på ordpar anpassas ordparets frekvens.

Lär alla Både frekvenser, ord och ordpar lärs in.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion på sidan 159
Inställning av minimumlängd för ordprediktion på sidan 159
Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion på sidan 159
Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion på sidan 160
Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion på sidan 160

6.3 Skapa en ny ordprediktionslista

För användare med begränsat ordförråd finns alternativet att lägga till en ny ordprediktionslista som innehåller färre ord och ordpar än standardlistan för
ordprediktion.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Nytt.
3. Ange ett namn för den nya listan i fältet Ange nytt namn:.
4. Klicka på OK.
5. Klicka på OK.

Se även
Kopiera en lista med prediktion av ord på sidan 155
Ta bort en lista med prediktion av ord på sidan 155

6.4 Kopiera en lista med prediktion av ord

Kopiera ordprediktionslistan om du vill bevara den och skapa en personlig ordprediktionslista. Det går sedan att redigera den kopierade listan genom att ta bort
ord från den eller justera frekvensen.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj ordprediktionslistan du vill kopiera i listrutan.
3. Klicka på Kopiera .

4. Ange ett namn för den nya listan i fältet Ange nytt namn:.
5. Klicka på OK.
6. Klicka på OK.

Se även
Skapa en ny ordprediktionslista på sidan 155
Ta bort en lista med prediktion av ord på sidan 155

6.5 Ta bort en lista med prediktion av ord

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
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2. Välj ordprediktionslistan du vill ta bort i listrutan.
3. Klicka på Radera .

4. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.
5. Klicka på OK.

Se även
Skapa en ny ordprediktionslista på sidan 155
Kopiera en lista med prediktion av ord på sidan 155

6.6 Lägga till ett ord i listan Prediktion av ord

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Redigera .

4. Klicka på Lägg till objekt .

5. Ange ordet i fältet Nytt:.
6. Ange frekvensen i fältet Frekvens:.

SPETS
En frekvens mellan 150 och 200 säkerställer att ordet visas tidigt. Med lägre frekvenser visas inte ordet tidigt och med högre frekvenser visas ordet
mycket tidigt

7. Klicka på OK.
8. Upprepa från steg 4 om du vill lägga till fler ord.
9. Klicka på OK.
10. Klicka på OK.

Se även
Ta bort ett ord från listan Prediktion av ord på sidan 156
Redigera frekvensen för ett ord i ordprediktionslistan på sidan 156

6.7 Ta bort ett ord från listan Prediktion av ord

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Redigera .

4. Skriv ordet eller första bokstaven (bokstäverna) i ordet i sökrutan.
5. Klicka på Sök .

Listan med ord visas tillsammans med frekvensen.
6. Välj ordet på listan.

ANMÄRKNING
Välj flera angränsande ord med Skift och välj flera icke-angränsande ord med Ctrl.

7. Klicka på Radera .

8. Klicka på OK.
9. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett ord i listan Prediktion av ord på sidan 156
Redigera frekvensen för ett ord i ordprediktionslistan på sidan 156

6.8 Redigera frekvensen för ett ord i ordprediktionslistan

Genom att ändra frekvensen för ett ord, föreslås det tidigare (ökad frekvens) eller senare (sänkt frekvens).

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Redigera .

4. Skriv ordet eller första bokstaven (bokstäverna) i ordet i sökrutan.
5. Klicka på Sök .

Listan med ord visas tillsammans med frekvensen.
6. Gör ett av följande:

▪ Välj ordet på listan och klicka på .
▪ Dubbelklicka på ordet.
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7. Ändra frekvensen i fältet Frekvens.

SPETS
En frekvens mellan 150 och 200 säkerställer att ordet visas tidigt. Med lägre frekvenser visas inte ordet tidigt och med högre frekvenser visas ordet
mycket tidigt

8. Klicka på OK.
9. Klicka på OK.
10. Klicka på OK.

Se även
Lägga till ett ord i listan Prediktion av ord på sidan 156
Ta bort ett ord från listan Prediktion av ord på sidan 156

6.9 Skapa ett ordpar

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Redigera .

4. Skriv ordet eller första bokstaven (bokstäverna) i ordet i sökrutan.
5. Klicka på Sök .

Listan med ord visas tillsammans med frekvensen.
6. Välj ordet på listan.

ANMÄRKNING
Den här knappen  visas om ordpar går att hitta med det valda ordet. Fortsätt till steg 8 om knappen inte visas och det ännu inte finns ordpar med
det valda ordet.

7. Klicka på Visa ordpar för det valda ordet .

8. Klicka på Lägg till objekt .

9. Slutför ordparet i fältet Nytt: genom att lägga till det andra ordet efter mellanslaget.

ANMÄRKNING
Om det ännu inte finns ordpar med det valda ordet, ange hela ordparet i fältet Nytt:. Orden måste separeras med ett mellanslag.

10. Ange frekvensen i fältet Frekvens:.

SPETS
En frekvens mellan 150 och 200 säkerställer att ordparet visas tidigt. Med lägre frekvenser visas inte ordparet tidigt och med högre frekvenser visas
ordparet mycket tidigt

11. Klicka på OK.
12. Upprepa från steg 8 för att skapa andra ordpar med det valda ordet.
13. Klicka på OK.
14. Klicka på OK.

Se även
Redigera frekvensen för ett ordpar på sidan 157

6.10 Redigera frekvensen för ett ordpar

Genom att ändra frekvensen för ett ordpar, föreslås det tidigare (ökad frekvens) eller senare (sänkt frekvens).

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Redigera .

4. Skriv ordet eller första bokstaven (bokstäverna) i ordet i sökrutan.
5. Klicka på Sök .

Listan med ord visas tillsammans med frekvensen.
6. Välj ordet på listan.

ANMÄRKNING
Den här knappen  visas om ordpar går att hitta med det valda ordet.

7. Klicka på Visa ordpar för det valda ordet .

8. Klicka på Lägg till objekt .

9. Slutför ordparet i fältet Nytt: genom att lägga till det andra ordet efter mellanslaget.
10. Ange frekvensen i fältet Frekvens:.
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SPETS
En frekvens mellan 150 och 200 säkerställer att ordet visas tidigt. Med lägre frekvenser visas inte ordet tidigt och med högre frekvenser visas ordet
mycket tidigt

11. Klicka på OK.
12. Upprepa från steg 8 för att skapa andra ordpar med det valda ordet.
13. Klicka på OK.
14. Klicka på OK.
15. Klicka på OK.

Se även
Skapa ett ordpar på sidan 157

6.11 Lägga till en förkortning i ordprediktionslistan

När förkortningar har lagts till i ordprediktionslistan och förkortningen anges, visas förkortningens betydelse i ordprediktionsrutorna.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Förkortningar .

4. Klicka på Lägg till objekt .

5. Ange förkortningen i fältet Förkortning:.
6. Ange förkortningens betydelse i fältet Expandera:.
7. Klicka på OK.
8. Klicka på OK.
9. Klicka på OK.

Se även
Redigera en förkortning i ordprediktionslistan på sidan 158
Ta bort ett ord från ordprediktionslistan på sidan 158

6.12 Redigera en förkortning i ordprediktionslistan

När förkortningar har lagts till i ordprediktionslistan och förkortningen anges, visas förkortningens betydelse i ordprediktionsrutorna.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Förkortningar .

4. Gör ett av följande:

▪ Välj förkortning på listan och klicka på .
▪ Dubbelklicka på förkortningen.

5. Redigera förkortningens betydelse i fältet Expandera:.
6. Klicka på OK.
7. Klicka på OK.
8. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en förkortning i ordprediktionslistan på sidan 158
Ta bort ett ord från ordprediktionslistan på sidan 158

6.13 Ta bort ett ord från ordprediktionslistan

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Förkortningar .

4. Välj förkortningen på listan.

ANMÄRKNING
Använd Skift för att välja flera efterföljande förkortningar. Använd Ctrl-tangenten för att välja flera icke-efterföljande förkortningar.

5. Klicka på Radera .

6. Klicka på OK.
7. Klicka på OK.
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Se även
Lägga till en förkortning i ordprediktionslistan på sidan 158
Redigera en förkortning i ordprediktionslistan på sidan 158

6.14 Lägga till, ändra eller ta bort ett startord

Startord är ord som visas i början av en mening. Det går att lägga till, ändra och radera startord.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Välj listan för ordprediktion i listrutan.
3. Klicka på Startord .

4. Gör ett av följande:

Lägg till ett startord... Åtgärd

lägga till Klicka i fönstret efter det sista startordet. Ange ett mellanslag eller komma
och börja skriva startordet.

ändra Klicka på startordet som du vill ändra. Ändra startordet.

radera Dubbelklicka på startordet. Tryck på Delete.

5. Klicka på OK.
6. Klicka på OK.

6.15 Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion

Om du vill att ordprediktionen tar hänsyn till versaler måste du konfigurera funktionen för skiftlägeskänslighet.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Gör ett av följande:

▪ Markera Skiftlägeskänslig så att ordprediktionen tar hänsyn till versaler.
▪ Avmarkera Skiftlägeskänslig så att ordprediktionen inte tar hänsyn till versaler.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställning av minimumlängd för ordprediktion på sidan 159
Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion på sidan 159
Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion på sidan 160
Autoinlärning med inställningar för ordprediktion på sidan 154
Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion på sidan 160

6.16 Inställning av minimumlängd för ordprediktion

Det går att ställa in minsta antal tecken för en längre ordprediktion jämfört med det aktuella skrivna ordet.

ANMÄRKNING
Om du anger ett lågt värde tar ordprediktion längre tid. Om du anger ett högt värde föreslås inte längre ord med en kortare längd.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Ändra värdet med pilarna i fältet Minimumlängd:.

Välj värden mellan 0 och 10.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion på sidan 159
Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion på sidan 159
Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion på sidan 160
Autoinlärning med inställningar för ordprediktion på sidan 154
Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion på sidan 160
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6.17 Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion

Det går att konfigurera hur många gånger en ordprediktion ska föreslås. Om ordet inte har valts efter angivet antal upprepningar visas inte ordet längre och
ersätts av ett annat.

ANMÄRKNING
Om du anger ett lågt värde upprepas inte orden ofta. Om du anger ett högt värde visas orden längre men de ersätter andra ord.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Ändra värdet med pilarna i fältet Maximalt antal gånger:.

Välj värden mellan 1 och 10.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion på sidan 159
Inställning av minimumlängd för ordprediktion på sidan 159
Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion på sidan 160
Autoinlärning med inställningar för ordprediktion på sidan 154
Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion på sidan 160

6.18 Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion

Ange senaste ord för en högre prioritet så att de visas tidigare i nästa ordprediktion.

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Välj ett av följande värden i listrutan Prioritera senaste ord::

Alternativ Förklaring

Inga Ord som redan används tas inte med.

Låg Redan använda ord får en något högre frekvens och föreslås lite tidigare.

Normal Redan använda ord får en normal ökning i frekvens och föreslås tidigare.

Hög Redan använda ord får en hög ökning i frekvens och föreslås mycket
tidigare.

4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion på sidan 159
Inställning av minimumlängd för ordprediktion på sidan 159
Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion på sidan 159
Autoinlärning med inställningar för ordprediktion på sidan 154
Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion på sidan 160

6.19 Inställningar för automatiska versaler vid ordprediktion

Det går att automatiskt visa en versal efter en punkt (.), ett utropstecken (!) eller efter ett frågetecken (?).

1. Välj Extra > Prediktion av ord....
2. Klicka på Alternativ.
3. Välj alternativet Automatiskt versal i början av ord efter '. ', '! ', '? '.
4. Klicka på OK.

Se även
Inställningar för skiftlägeskänslighet vid ordprediktion på sidan 159
Inställning av minimumlängd för ordprediktion på sidan 159
Ställa in maximalt antal upprepningar för ordprediktion på sidan 159
Inställningar för prioritet för senaste ord i ordprediktion på sidan 160
Autoinlärning med inställningar för ordprediktion på sidan 154

7 Ställa in meningsprediktion
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7.1 Prediktion av mening

Om användaren kan använda text, kan prediktion av mening öka kommunikationshastigheten betydligt. Det går att ställa in Mind Express på ett sådant sätt att
prediktionen visas i cellerna. Det gör att användaren kan välja prediktionerna. När användaren väljer en bokstav eller ett ord i kommunikationsrutnätet visas
prediktionen i prediktionscellerna i Mind Express. Prediktion av mening söker efter meningar. Om du skriver in ordet "te" visar prediktion av mening t.ex.
meningar som "en kopp te".

ANMÄRKNING
När du använder Mind Express första gången är meningsprediktion tomt.

7.2 Söka efter en mening i listan Prediktion av mening

1. Välj Extra > Prediktion av mening....
2. Klicka högst upp i fältet.
3. Gör ett av följande:

▪ Ange ett ord som finns i meningen.
▪ Ange en del av meningen.

4. Klicka på knappen Sök.
Alla meningar som matchar sökningen visas.

5. Klicka på OK.

Se även
Lägga till en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägg automatiskt till meningar i meningsprediktion på sidan 161
Redigera en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Radera en mening från listan Prediktion av ord på sidan 162

7.3 Lägga till en mening i listan Prediktion av mening

1. Välj Extra > Prediktion av mening....
2. Klicka på Lägg till mening .

3. Ange meningen i fältet Mening:.
4. Ange frekvensen i fältet Frekvens:.

SPETS
En frekvens mellan 150 och 200 säkerställer att meningen visas tidigt. Lägre frekvenser visar inte meningen tidigt och högre frekvenser visar
meningen för tidigt.

5. Klicka på OK.

Se även
Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägg automatiskt till meningar i meningsprediktion på sidan 161
Redigera en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Radera en mening från listan Prediktion av ord på sidan 162

7.4 Lägg automatiskt till meningar i meningsprediktion

När du använder Mind Express första gången är meningsprediktion tomt. Fyll meningsprediktionslistan tidigt genom att lägga till meningar automatiskt när de
läses.

1. Välj Extra > Prediktion av mening....
2. Välj alternativet Lägg till meningar när du läser meddelanderutan längst ner.
3. Klicka på OK.

När det här alternativet är aktiverat läggs varje mening som läses upp till i meningsprediktionslistan.

Se även
Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägga till en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Redigera en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Radera en mening från listan Prediktion av ord på sidan 162

7.5 Redigera en mening i listan Prediktion av mening

1. Välj Extra > Prediktion av mening....
2. Sök efter meningen som du vill redigera. Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
3. Klicka på meningen som du vill redigera.
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4. Klicka på Redigera mening .

5. Ändra meningen vid behov i fältet Mening: och/eller ändra meningens frekvens i fältet Frekvens:.
6. Tryck på OK.

Se även
Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägga till en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägg automatiskt till meningar i meningsprediktion på sidan 161
Radera en mening från listan Prediktion av ord på sidan 162

7.6 Radera en mening från listan Prediktion av ord

1. Välj Extra > Prediktion av mening....
2. Sök efter meningen som du vill ta bort. Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
3. Klicka på meningen som du vill ta bort.
4. Klicka på Ta bort objekt .

5. Bekräfta i dialogrutan Mind Express.
6. Klicka på OK.

Se även
Söka efter en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägga till en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161
Lägg automatiskt till meningar i meningsprediktion på sidan 161
Redigera en mening i listan Prediktion av mening på sidan 161

8 Aktivera eller inaktivera en uppsättning symboler

8.1 Aktivera eller inaktivera en uppsättning symboler

Om du inte vill uppdatera eller använda en viss symboluppsättning i Mind Express, kan det vara bra att inaktivera den.

1. Välj Extra > Symboler....
2. Avmarkera symboluppsättningarna du inte vill använda. Markera symboluppsättningarna du vill använda.
3. Klicka på OK.

Se även
Visa användning av Mind Express symboluppsättningar på sidan 18

9 Ställa in användarspecifika alternativ

9.1 Kongurera startalternativ

Det går att ställa in vilket läge Mind Express ska starta i. Du vill kanske att titelfältet och menyn ska visas eller att menyn ska vara lösenordsskyddad, vilket
dokument som öppnas eller om Mind Express-fönstret alltid överst.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj läget du vill starta med i listrutan Starta i läget:.

▪ Mus
▪ Joystick
▪ Skanning
▪ Ögonstyrning

ANMÄRKNING
En del enheter (som t.ex. Smart) går endast att starta i Musläge.

3. Välj ett av följande alternativ i listrutan Starta med::

▪ Rubrik och meny, starta med synlig rubrik och meny. Välj det här alternativet endast om användaren är bekant med att konfigurera enheten.
▪ Endast rubrik, starta med dold meny. Det här alternativet rekommenderas som start för användare som får minimera, ändra storlek på eller stänga

Mind Express-fönstret.
▪ Ingen rubrik/meny, starta med dold rubrik och meny. Det här alternativet rekommenderas som start för användare som inte får lämna Mind

Express-fönstret.

ANMÄRKNING
På en del enheter (som t.ex Smart) går det bara att välja mellan att starta med Meny eller Ingen meny.
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SPETS
Om menyn och rubriken är dolda, tryck på ESC för att visa dem igen.

SPETS
Dölj menyn och rubriken på nytt genom att högerklicka på rubrikfältet eller menyfältet och välj alternativet Visa titelfält för att dölja rubriken och
menyn eller välj alternativet Visa meny för att dölja menyfältet.

4. Välj vid behov alternativet Lösenord för meny:. Ange ett lösenord.
Om menyn är dold och det finns ett lösenord för menyn går det inte att använda snabbtangenterna.
Om du visar menyn måste du ange lösenordet.

5. Välj vid behov alternativet Startdokument:.
6. Markera filen som innehåller dokumentet i listrutan.
7. Gör ett av följande:

▪ Klicka på filen och tryck på Öppna.
▪ Dubbelklicka på filen.

8. Välj alternativet Hemknapp: och klicka på  för att välja det dokument du vill öppna när du trycker på knappen Hem.

Knappen Hem finns längst till höger i menyfältet.

9. Välj vid behov alternativet Alltid överst.
Mind Express-fönstret visas alltid som översta fönster.

10. Klicka på OK.

Se även
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Inspelningsinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165

9.2 Visa dokumentet på skärmen för en enhet

Det går att visa kommunikationsrutnätet i storleken för enheten du skapar kommunikationsrutnätet för. Det går att skapa ett kommunikationsrutnät på en dator
som har rätt storlek för enheten. På det här sättet går det att kontrollera att allt är läsbart och visas rätt innan kommunikationsrutnätet överförs till enheten.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj alternativet Apparatanpassning och välj önskad skärm i listmenyn.

Exempel: Zingui 2
3. Klicka på OK.

9.3 Redigera alternativinställningar

Ställ in en indikator som visar att du arbetar i Redigeringsläge och aktivera en växlingsfunktion mellan lägena Mus och Redigering.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj vid behov alternativet Indikator för redigeringsläge.

När användaren arbetar i Redigeringsläge blinkar ett färgat fält längst ned i fönstret.
3. Klicka vid behov på den färgade cellen intill alternativet Indikator för redigeringsläge, välj en färg och klicka på OK.
4. Välj vid behov alternativet Öppna redigeringsfönstret med högerklick.

Det går att växla snabbt mellan lägena Mus och Redigering genom att högerklicka.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Inspelningsinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165
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9.4 Inspelningsinställningar

Det går att ange att inspelningar kan göras i Musläge. Det går att ändra inspelningskvaliteten.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj vid behov alternativet Snabbinspelning och välj Efter [x] sekunder i listrutan, dvs. efter hur många sekunder du vill att dialogrutan Spelar in visas.

Exempel: Efter att du klickar på och håller cellen i fem sekunder visas dialogrutan Spelar in.

ANMÄRKNING
I Smart och Zingui lagras aktuellt dokument automatiskt efter en snabbinspelning.

3. Markera vid behov följande alternativ intill fältet Spelar in::

Alternativ Förklaring

AGC AGC (Automatic Gain Control) säkerställer att inspelningarna har ungefär
samma volym.

Brusreducering Det här alternativet tar bort brus från inspelningarna. Vi rekommenderar att
stänga av brusreduceringen i tysta miljöer. Även viskande ljud kan försvinna
om brusreduceringen är aktiverad.

4. Klicka på OK.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165

9.5 Tillåt tangenttryckning i ett meddelande

Det går att tillåta att i musläge skriva direkt i ett meddelande med tangentbordet.

VARNING
Aktivera alltid det här alternativet! Såvida du inte spelar och ändringar i meddelanderutan inte ska tillåtas.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj vid behov alternativet Tillåt skrift i meddelanderutan.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Inspelningsinställningar på sidan 163
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165

9.6 Programvarans språkinställningar

Programvarans eller gränssnittets språk går att ändra till användarens språk.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj det språk du vill använda för Mind Express i listrutan Programspråk:.
3. Klicka på OK.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Inspelningsinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165

9.7 Inställningar för tidsformat

1. Välj Extra > Alternativ.

D Mind Express-inställningar164
9 Ställa in användarspecika alternativ



Mind Express

2. Välj ett av följande alternativ i listrutan Tidsformat::

▪ 24t (15:30), tiden visas i 24-timmarsformat.
▪ 12t (03:30), tiden visas i 12-timmarsformat.
▪ FM/EM (3:30 EM), tiden visas med indikation om AM (förmiddag) och PM (eftermiddag).

3. Klicka på OK.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Inspelningsinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Spara ändringar automatiskt på sidan 165

9.8 Ställa in storleksenhet

Det går att ställa in måttenheten i Mind Express på mm eller tum. När en sida skrivs ut eller vid inställning av dokumentinställningar visas storleken med den
angivna enheten.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj en av följande enheter i listrutan Mätenhet:

▪ mm
▪ inch

3. Klicka på OK.

9.9 Spara ändringar automatiskt

Det går att spara alla ändringar du gör i ett dokument automatiskt. Det går även att ange tidsintervallet när ändringarna sparas. Det här alternativet är mycket
praktiskt när du redigerar ett dokument. Inaktivera det här alternativet om du inte vill ändra något i dokumentet.

1. Välj Extra > Alternativ.
2. Välj alternativet minut X Spara ändringar var.
3. Ange efter hur många minuter du vill spara ändringarna. Du kan välja ett värde mellan 1 och 15.

Se även
Konfigurera startalternativ på sidan 162
Redigera alternativinställningar på sidan 163
Inspelningsinställningar på sidan 163
Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164
Programvarans språkinställningar på sidan 164
Inställningar för tidsformat på sidan 164
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1 Alternativet Bliss Editor

1.1 Alternativet Bliss Editor

Bliss Editor är ett Mind Express-tillägg som gör det möjligt att skapa egna Bliss-symboler. Bliss Editor bygger på standardreglerna i Bliss. Du kan använda de
grundläggande formerna för att skapa nya Bliss-symboler eller också kan du kombinera befintliga Bliss-symboler.

Bilderna du skapar med Bliss Editor läggs automatiskt till i Bliss symboluppsättning.

Grundregler:

• Bliss standardområde har en övre rad (4) och en nedre rad (2), dvs. övre linjen (4) och baslinjen (2). Det är de två tjocka linjerna i rutnätet. Avståndet
mellan dessa två linjer utgör standardavståndet (3). Det här innebär att BLISS-symbolen (1) med några få undantag alltid placeras mellan de båda
linjerna.

• Indikatorerna placeras en fjärdedel av standardavståndet (3) från de övre linjerna. De går även att placera en fjärdedel av samma avstånd över BLISS-
symbolens övre del om symbolen i sig går över den övre linjen. Indikatorerna lägger till en grammatisk betydelse till en BLISS-symbol.

• Markörer placeras en åttondel av standardavståndet (3) från den övre linjen. Markörer används för att peka på en del av symbolen.
• För sammansatta symboler är avståndet mellan de olika delarna en fjärdedel av standardavståndet (3).

1.2 Starta Bliss Editor

1. Öppna ett kommunikationsrutnät.
2. Välj Redigera > Redigeringsläge (F2).
3. Redigera cellen (F5).
4. Välj Bliss i listrutan med symboluppsättningar.
5. Välj en Bliss-symbol på listan.
6. Högerklicka på symbolens förhandsgranskning och välj Redigera symbol i snabbmenyn.

ANMÄRKNING
En erfaren datoranvändare kan öppna Bliss Editor genom att öppna mappen C:\Program(x86)\Mind Express 4 och öppna filen
BlissEd.exe

Dialogrutorna Bliss Editor och Standardsymbol visas.

1.3 Skapa en ny BLISS-symbol

Det går att skapa en ny BLISS-symbol:

• Använda grundläggande BLISS-former
• Kombinera befintliga BLISS-symboler.

1. Starta Bliss Editor. Se Starta Bliss Editor på sidan 167.
2. Gör ett av följande:

▪ Klicka på Ny symbol .
▪ Välj Symbol > Ny
▪ Tryck på Ctrl + N.

3. Ange namnet på den nya symbolen längst ned i dialogrutan Döp om.
4. Klicka på OK.
5. Gör ett av följande:

Lägg in en... Åtgärd

standardsymbol a. Välj Lågg in > Standardsymbol eller klicka på Lågg in
standardsymbol  i verktygsfältet.

b. Klicka på en symbol på listan.
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Lägg in en... Åtgärd

BLISS-symbol a. Välj Lågg in > BLISS-symbol eller klicka på Lågg till Bliss-symbol
 i verktygsfältet.

b. Välj en symbol i listan eller skriv namnet på symbolen i fältet Symbol.
c. Klicka på Lågg in.

6. Upprepa föregående steg för att infoga fler symboler.
7. Flytta vid behov symbolerna genom att dra dem.

ANMÄRKNING
Använd vid behov Klipp, Kopiera och Klistra in för att skapa symbolen.

8. Välj ett av följande alternativ i Del av tal:

▪ Verb
▪ Substantiv
▪ Adjektiv
▪ Person
▪ Annan

9. Spara symbolen genom att slutföra något av följande:

▪ Välj Fil > Spara.
▪ Klicka på Spara  i verktygsfältet.

Se även
Ta bort en BLISS-symbol på sidan 168

1.4 Gruppera elementen i en BLISS-symbol

Det går att gruppera elementen i en symbol. När en symbol har grupperats går det inte längre att välja de enskilda komponenterna. Om du klickar på en del av
symbolen markeras hela symbolen.

1. Starta Bliss Editor. Se Starta Bliss Editor på sidan 167.
2. Välj det första elementet eller symbolen.
3. Tryck på och håll ned Skift och välj de övriga elementen eller symbolerna.
4. Gör ett av följande:

▪ Klicka på Grupp  i verktygsfältet.
▪ Tryck på Ctrl + G.
▪ Välj Symbol > Grupp

Se även
Dela upp en BLISS-symbol på sidan 168

1.5 Dela upp en BLISS-symbol

Grupperade symbolkomponenter går att dela upp igen. När en symbol har delats upp går det att välja de enskilda komponenterna igen.

1. Starta Bliss Editor. Se Starta Bliss Editor på sidan 167.
2. Välj komponenten eller symbolen.
3. Gör ett av följande:

▪ Klicka på Dela upp grupp  i verktygsfältet.
▪ Tryck på Ctrl + U.
▪ Välj Symbol > Dela upp grupp

Se även
Gruppera elementen i en BLISS-symbol på sidan 168

1.6 Ta bort en BLISS-symbol

Det går endast att ta bort en Bliss-symbol som du själv har skapat. Det går inte att ta bort Bliss-symboler från standardsymbolerna.

1. Starta Bliss Editor. Se Starta Bliss Editor på sidan 167.
2. Välj vid behov symbolen i listrutan Namn.
3. Gör ett av följande:

▪ Välj Symbol > Ta bort.
▪ Klicka på Ta bort  i verktygsfältet.
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4. Bekräfta i dialogrutan Bliss Editor.

Se även
Skapa en ny BLISS-symbol på sidan 167

2 Det gemensamma mediebiblioteket

Om du vill arbeta med ett gemensamt mediebibliotek med olika användare så rekommenderar vi Google Drive. Google Drive är molnlagring. Google Drive
placerar det gemensamma biblioteket i molnet samtidigt som varje användare har en kopia på sin lokala disk. Om användaren ändrar något i sitt lokala
mediebibliotek kommer Google Drive automatiskt att synkronisera ändringarna till molnet, så att användarjusteringar inkluderas i molnet. På så vis kommer
molnet alltid att ha den senaste versionen.

Dessutom kommer varje ändring i molnet att överföras till alla enheter som har en lokal kopia och den lokala kopian justeras omedelbart för alla användare. Alla
enheter är hela tiden synkroniserade och som resultat tar varje enhet omedelbart emot de ändringar en användare gör på en enhet.

Fördelar:

1. Du kan använda en kopia på den lokala disken i enheten du arbetar på, vilket är snabbare än en nätverksdisk. Du är inte längre beroende av en servers
hårdvara eller infrastruktur. Inga fel på grund av förlust av anslutning. Nätverksdiskar kan ibland orsaka problem på Windows, särskilt över WiFi-nätverk.

2. Du är inte begränsad till nätverksinfrastruktur för att använda ett gemensamt mediebibliotek. På så vis kan användare fortsätta att arbeta hemma med Mind
Express på sin egen enhet och med samma bibliotek. Användare kan dela sitt arbete från olika platser. Allt du behöver är en Internet-uppkoppling.

3. Du kan fortsätta att arbeta även om Internet-anslutningen tillfälligt försvinner. Du har alltid en lokal kopia.
4. Du har hela tiden en gratis och säker säkerhetskopia av mediebiblioteket i molnet så du kan inte förlora data. Endast du och de andra användarna har tillgång

till det gemensamma mediebiblioteket i molnet. Åtkomst hanteras genom ditt Google-konto.
5. Google Drive tillhandahåller 15 GB gratis lagringsutrymme. Det är mer än tillräckligt för de flesta Mind Express-installationer. Om du behöver mer

utrymme kan du utöka det till 100 GB för 20 € per år.

SPETS
Om Google Drive inte är ett alternativ så kan du använda Dropbox eller OneDrive (från Microsoft). Principen är densamma. Vi rekommenderar Google
Drive eftersom du får 15 GB gratis lagringsutrymme.

3 Installera ett delat mediebibliotek

Nedan beskrivs proceduren för att installera det gemensamma mediebiblioteket med Google Drive.

1. Skapa en mapp på din enhet där du vill placera biblioteket.
Exempel: C:\Mind Express Media Library
Välj samma namn och plats för mappen på alla enheter för att underlätta administration.

2. Skapa ett Google-konto. Se https://accounts.google.com.
3. Installera Google Drive på alla maskiner där du vill använda det delade biblioteket. Se https://www.google.com/intl/nl_be/drive/download/.
4. Ange ditt Google-konto för att aktivera Google Drive.
5. Välj fliken Synkroniseringsalternativ i dialogrutan Inställningar - Google Drive.
6. Välj Synkronisera enbart dessa mappar.
7. Välj den skapade mappen C:\Mind Express Media Library.
8. Klicka på Tillämpa.
9. Kopiera med utforskaren hela den mapp som innehåller mediefiler från sin nuvarande plats (som standard är detta C:\Users\Public\Documents

\Mind Express\Medialib) eller från en nätverksplats till den skapade mappen i Google Drive: C:\Mind Express Media Library.
Så fort du placerar filerna i Google Drive-mappen synkroniseras de till molnet.

10. Öppna filen C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Settings\globalsettings.xml med utforskaren.
11. Ändra sökvägarna för DocumentFolder, ImageFolder, SoundFolder, TemplateFolder och VideoFolder till korrekt mapp i Google Drive.

Exempel: Ändra

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\Users\Public\Documents\Mind Express\MediaLib\Documents\"/>

till

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\Mind Express Media Library\Documents\"/>

12. Spara filen.
Från och med nu är allt korrekt konfigurerat. Alla ändringar kommer nu automatiskt att synkroniseras till molnet.

4 Spela upp MP4-filer

Mind Express stödjer inte uppspelning av MP4-filer som standard. Du kan konvertera MP4-filer till ett format som stöds av Mind Express eller så kan du
installera K-Lite.

1. Hämta K-Lite. http://fileforum.betanews.com/detail/KLite-Mega-Codec-Pack.
2. Starta programmet.
3. Välj Simple som Installation Mode.
4. Fortsätt att klicka på Next och klicka slutligen på Finish.
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5 Fonetiska tecken

De fonetiska tecknen som används i Mind Express är:

• Realspeak
• Acapela

5.1 Acapela

Tabell 2. Konsonanter

Symbol Transkription Som i:

b b i:4 l bil

d d A:4 l dal

rd b u:4 rd bord

f f i:4 l fil

g g o:4 s gås

h h A:4 l hal

j j A:4 g jag

k s k A:4 l skal

k_h k_h A:4 l kal

l l 2:4 s lös

rl k A:4 rl karl

m m i:4 l mil

n n o:4 l nål

rn b A:4 rn barn

N r I4 N ring

p s p I4 l spill

p_h p_h i:4 l pil

r r i:4 s ris

s s i:4 l sil

rs f O4 rs fors

S S }:4 k sjuk

t s t a4 l stall

t_h t_h A:4 l tal

rt j U4 rt hjort

rt_h o:3 rt_h u1 l årtull

C C O4 k tjock

v v o:4 r vår

Tabell 3. Vokaler

Symbol Transkription Som i:

a h a4 l hall

A: h A:4 l hal

e v e4 t vett

e: v e:4 t vet

@ p O3 j k @ n pojken
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Symbol Transkription Som i:

I v I4 t vitt

i: v i:4 t vit

U b U4 t bott

u: s u:4 l sol

u b u4 s buss

}: h }:4 s hus

Y b Y4 t bytt

y: s y:4 l syl

O h O4 l håll

o: h o:4 l hål

E r E4 t rätt

E: s E:4 l säl

{ h {4 r herr

{: h {:4 r här

2 f 24 l föll

2: f 2:4 l föl

9 f 94 r förr

9: f 9:4 r för

Tabell 4. Utländska ljud

Symbol Transkription Som i:

aa aa4 b e n t abend

x b a4 x Bach

D D I4 s this

T T I4 N k think

tS tS 2:4 tS church

dZ dZ a4 N k junk

w w e4 b m A: s t @ r webmaster

z z e4 s t zest

a~ t_h a~4 temps

e~ C O p e~4 Chopin

o~ b o~ b o~4 bonbon

9~ 9~4 un

Se även
Realspeak på sidan 171

5.2 Realspeak

Tabell 5. Konsonanter

Symbol Transkription Som i:

p ’pa2.pa pappa

b ’do02.bla dubbla

t ’bu:t bot
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Symbol Transkription Som i:

d ’bu:d bod

t+ ’bOt+ bort

d+ ’bu:d+ bord

k ’kA:2.ka kaka

g ’gnA:2.ga gnaga

m ’go02.mI gummi

n ’nY2.na nynna

n+ ’gA:n+ garn

nK ’stOnK stång

f ’fi:n fin

V ’VE:V väv

s ’sY2.ster syster

s+ ’kOs+ kors

r ’rA:.dI.U radio

C ’CY2.sa kyssa

h ’hU2.sta hosta

h6~ ’h6~e+:n skön

j ’jA:2.ga jaga

l ’I2.la illa

l+ ’fA:2.l+Ig farlig

Tabell 6. Vokaler

Symbol Transkription Som i:

i: ’Vi:t vit

I ’VIt vitt

y: ’sy:l syl

Y ’bYt bytt

e+: ’fe+:l föl

e+ ’fe+l föll

e: ’Ve:t vet

e ’Vet vett

E: ’VE:V väv

E ’rEt rätt

A: ’hA:l hal

a ’hal hall

u0: ’hu0:s hus

o0 ’ho0nd hund

u: ’bu: bo

U ’bUt bott

o: ’go: gå

O ’gOt gått

a&U a&Uk.tO.rI.'te:t auktoritet

e&U e&U.’ru:.pa europa
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Se även
Acapela på sidan 170

6 Kortkommandon på tangentbordet

Kortkommando på tangentbordet Förklaring

Backsteg Rensa etiketten för en cell i Redigeringsläge.

Ta bort det sista tecknet i ett meddelande. Alternativet Tillåt skrift i
meddelanderutan måste vara aktiverat för att kunna göra detta.

Se Tillåt tangenttryckning i ett meddelande på sidan 164)

Ctrl + A Markera alla.

Ctrl + C Kopiera.

Ctrl + D Sök efter sidor som innehåller en viss etikett eller åtgärd i Musläge.

Ctrl + F Sök efter en etikett eller åtgärd i Redigeringsläge.

Ctrl + F10 Gör det enkelt att översätta ett kommunikationsrutnät med
översättningsalternativet.

Ctrl + F11 Gör det enkelt att byta ut symboler från en bild/symboluppsättning i ett
kommunikationsrutnät med symboler från en annan uppsättning.

Ctrl + F9 Byta ut en symbol mot en annan på ett utökat kommunikationsrutnät med flera
sidor.

Ctrl + G Navigera till en vald sida.

Gruppera symboler i Bliss Editor.

Ctrl + I Etiketten och texten registreras. När du skriver ändras endast symbolen för den
markerade cellen.

Ctrl + L Symbolen och texten registreras. När du skriver ändras endast etiketten för den
markerade cellen.

Ctrl + M Symbolen och etiketten registreras. När du skriver ändras endast texten i den
markerade cellen.

Ctrl + N Skapa en ny fil i Mind Express.

Skapa en ny Bliss-symbol i Bliss Editor.

Ctrl + O Öppna en fil i mediebiblioteket.

Ctrl + Vänsterpil Föregående stil.

Ctrl + Uppil Föregående bild.

Ctrl + Nedpil Nästa bild.

Ctrl + Högerpil Nästa stil.

Ctrl + S Spara en fil.

Ctrl + Skift + C Ta en skärmbild av sidan.

Ctrl + Skift + I Visa/dölj cellen i Redigeringsläge.

Ctrl + Skift + U Markera/avmarkera cellen i Redigeringsläge.

Ctrl + Skift + M För att öppna mediebiblioteken.

Ctrl + Skift + V Klistra in skärmbilden av sidan i en cell.

Ctrl + U Dela upp en BLISS-symbol i Bliss Editor.

Ctrl + V Klistra in.

Ctrl + X Klipp ut.

Ctrl + Y Gör om.

Ctrl + Z Ångra.

E Bilagor
6 Kortkommandon på tangentbordet

173



Mind Express

Kortkommando på tangentbordet Förklaring

Delete Rensa cellinnehållet i typen Rutnätssida eller ta bort en cell i sidtypen Fri
layout i Redigeringsläge.

End Öppna den sista sidan.

ESC Visa menyn och titelfältet.

F1 Öppnar Mind Express hjälpsidor.

F2 Växla mellan Redigeringsläge och Musläge.

F3 Sök nästa cell som matchar den angivna sökfrågan.

F4 Fyll celler.

F5 Öppna fönstret Redigera när en cell har valts i Redigeringsläge.

F6 Öppna eller stäng fönstret Bilder.

F7 Öppna eller stäng fönstret Åtgärder.

F8 Öppna fönstret Sidinställningar.

F9 Öppna fönstret Stilinställningar.

Home Öppna den första sidan.

Insert Lägg till ny sida.

Page Down Visa nästa sida.

Page Up Öppna föregående sida.

Skift + Ctrl + F8 Ta bort dubletter av stilar.

Skift + Delete Rensa symbol, etikett och text för en cell. Cellens stil behålls.

Skift + Insert Lägg till ny sida och skapa en länk till den nya sidan.

Skift + Tab Markera föregående cell.

Tab Markera nästa cell.

7 Hantera webblicensen

7.1 Skapa ett konto

Du måste först skapa ett konto innan du kan använda programvarupaketet tillsammans med webblicensen.

1. Öppna programvarupaketet.
Exempel: Sprint

2. Klicka på Registrera användare.
3. Mata in serienumret.

Exempel: SPR12345-AB67C890
Serienumret har skickats via e-post till dig.

4. Mata in de resterande uppgifterna.
5. Klicka på OK.

7.2 Hantera din webblicens

Du kan hantera din webblicens från my.jabbla.com. Där kan du se hur många licenser du äger och hur länge licenserna är giltiga. Du kan också:

• lägga till, redigera, ta bort användare, grupper, administratörer,
• reservera licenser för en användare eller grupp.

1. Gå till my.jabbla.com.
2. Mata in ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK.

7.3 Lägg till en användare

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Öppna den grupp som du vill lägga till användaren i.
3. Välj  >  Add user.
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4. Mata in uppgifterna och klicka på OK.

7.4 Lägga till en administratör

Som administratör kan du se din produktinformation (antal licenser och giltighetsperioden) och du kan göra följande i din egen grupp samt i alla underliggande
grupper:

• Lägga till, redigera, ta bort användare, grupper, administratörer,
• reservera licenser för en användare eller grupp.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Öppna den grupp som du vill lägga till en administratör i.

Administratören kommer endast att kunna hantera användare i gruppen och i de underliggande grupperna.
3. Välj  >  Lägg till gruppadministratör.

4. Mata in uppgifterna och klicka på OK.

7.5 Lägga till en grupp

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Öppna den grupp som du vill lägga till gruppen i.
3. Välj  >  Lägg till grupp.

4. Mata in uppgifterna och klicka på OK.

7.6 Lägga till en klass

En klass kan läggas till på två sätt:

• Du lägger till en användare med klassens namn (exempel: Datorklass); se Lägg till en användare på sidan 174. Du tilldelar användaren de nödvändiga
licenserna (exempel: 20); se Tilldela en användare flera licenser på sidan 175.

• Du lägger till en grupp med klassens namn (exempel: Datorklass); se Lägga till en grupp på sidan 175. Du skapar 20 användare i gruppen; se Lägg till
en användare på sidan 174.

7.7 Redigera användarinformationen

Du kan redigera användarnamnet, e-postadressen och lösenordet.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Klicka på användaren eller på  intill användaren.

3. Få till fliken Konto, redigera användarens namn och klicka på OK.

7.8 Redigera en grupps namn

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Klicka på  intill gruppen.

3. Ändra gruppens namn och klicka på OK.

7.9 Visa antalet licenser och deras giltighetsperiod

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Klicka på  Prenumeration.

Produktinformation visas. Du hittar antalet licenser under Antal licenser och giltighetsperioden intill Skydd.

ANMÄRKNING
Du kan också hitta antalet licenser och licensernas giltighetsperiod intill serienumret på startskärmen.

7.10 Tilldela en användare era licenser

Exempel: Du skapar en "Vårdklass" för en klass och tilldelar klassen 20 licenser. Tjugo elever kan logga in samtidigt med användarnamnet "Vårdklass" förutsatt
att det finns 20 licenser tillgängliga.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta användaren och klicka på  intill användaren.

3. Välj fliken Avancerat.
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4. Mata in Antal licenser.
Antalet är det antal användare som kan logga in med hjälp av detta användarnamn.

5. Frivilligt: Välj alternativet Reservera licenser om du alltid vill att licenserna ska prioriteras.

ANMÄRKNING
Reserverade licenser kan inte längre användas av andra användare! Licenser som inte reserverats kan dock inte garanteras. De förblir tillgängliga för
andra användare om de inte används.

6. Klicka på OK.

7.11 Reservera en licens för en användare

Du kan prioritera användningen av en licens för en användare genom att reservera en licens. Endast den specifika användaren kan använda den reserverade
licensen.

Exempel: Du har en webblicens med 10 licenser. Du reserverar en licens för två användare, så att dessa användare alltid kan använda programvarupaketet. Det
finns fortfarande åtta licenser tillgängliga som de andra användarna kan använda.

Du kan också reservera flera licenser för en användare.

Exempel: För att använda licensen för en fullsatt klass skapas en användare som innefattar 20 reserverade licenser. Alla elever loggar in som samma användare.
Alla elever som är inloggade använder var sin av de 20 reserverade licenserna för den här användaren.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta användaren och klicka på  intill användaren.

3. Välj fliken Avancerat.
4. Välj alternativet Reservera licenser och ange hur många licenser som ska reserveras.
5. Välj alternativet Utgångsdatum för användning av programvara och ange det datum då den reserverade licensen upphör att gälla.
6. Klicka på OK.

7.12 Reservera licenser för en grupp

De reserverade licenserna kan endast användas av denna grupps användare.

Exempel: En skola köper 100 licenser. De skapar en grupp för varje klass, med 10 licenser per grupp. Licenserna kan hanteras mer i detalj genom att en
administratör läggs till i varje grupp.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta gruppen och klicka på  intill gruppen.

3. Välj alternativet Reservera licenser och ange hur många licenser som ska reserveras.
4. Klicka på OK.

7.13 Tidsgräns för användning av programvaran (användare)

Genom att ange ett utgångsdatum kan du sätta en tidsgräns för hur länge en användare kan använda programvaran.

Exempel: En elev har tillgång till programvarupaketet till skolårets slut.

Om användaren lagts till i en grupp med ett utgångsdatum är det tidigaste utgångsdatumet som gäller.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta användaren och klicka på  intill användaren.

3. Välj fliken Avancerat.
4. Välj alternativet Utgångsdatum för användning av programvara och ange det datum efter vilket programvaran inte längre kan användas.
5. Klicka på OK.

7.14 Tidsgräns för användning av programvaran (grupp)

Genom att ange ett utgångsdatum kan du sätta en tidsgräns för hur länge en grupp kan använda programvaran.

Exempel: En grupp har tillgång till programvarupaketet till skolårets slut.

Om användaren lagts till i en grupp med ett utgångsdatum är det tidigaste utgångsdatumet som gäller.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta gruppen och klicka på  intill gruppen.

3. Välj fliken Avancerat.
4. Välj alternativet Utgångsdatum för användning av programvara och ange det datum efter vilket programvaran inte längre kan användas.
5. Klicka på OK.

7.15 Tilldela en användare administrativ behörighet

Användaren måste ha administrativ behörighet för att kunna hantera webblicenser i en specifik grupp. Användaren måste också läggas in i gruppen eller finnas
på en högre nivå än gruppen för att kunna hantera gruppen.
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1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta användaren och klicka på  intill användaren.

3. Välj fliken Avancerat.
4. Välj alternativet Administratör.
5. Klicka på OK.

 visas i listan framför användarnamnet.

7.16 Ta bort en användares administrativa behörighet

Om en användare inte längre behöver den behörighet som krävs för att hantera webblicenser kan du ta bort denna persons administrativa behörighet. Om
användaren inte längre behöver licenserna kan du även ta bort användaren.

1. Logga in på my.jabbla.com.
2. Hitta användaren och klicka på  intill användaren.

3. Välj fliken Avancerat.
4. Avmarkera alternativet Administratör.
5. Klicka på OK.

 visas i listan framför användarnamnet.

7.17 Ta bort en användare eller en grupp

När en grupp eller användare tas bort är det en permanent åtgärd som inte kan ångras!

1. Klicka på  intill användaren eller gruppen.

2. Bekräfta i dialogrutan.

7.18 Navigera

1. Klicka på en grupp för att öppna gruppen.
2. Klicka på gruppens namn i navigeringssökvägen för att gå tillbaka.

Exempel:

7.19 Logga ut ur webblicenshanteringen

Du loggas ut automatiskt efter 5 minuter. Du kan också logga ut dig själv.

Klicka på  Logga ut.
Inloggningsfönstret visas.
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A
Acapela 170
Administrativ behörighet

ta bort för en användare 177
tilldela en användare 176

Administratör
lägga till 175

Adressbok
åtgärd lägg till 68

Agenda
aktivitet lägg till 69
aktivitet radera 71
aktivitet ändra 70
bakgrundsinställning 72
larm lägg till 71
larm ta bort 72
larm ändra 71
skapa 72
visa 69
åtgärd lägg till 73
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ange 17
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begäran per telefon 17

Aktivitet
lägga till 69
redigera 70
ta bort 71

Alarm
lägga till 71
redigera 71
ta bort 72

Alea 143
Analysera klickbeteende 91
Animerad gif

åtgärd lägg till 55
Ansluta

samtalet med Eddy (från menyn) 81
till Eddy (från menyn) 81

Användare
bild ändra 124
byta lösenord 125, 175
inställningar 124
lägga till 124, 174
redigera e-postadressen 175
redigera namn 125, 175
startdokument redigera 125
ta bort 126, 177
ta bort administrativ behörighet 177
tidsgräns för användning 176
tilldela administrativ behörighet 176
tilldela era licenser 175
åtgärd lägg till 82

Användarinformation
exportera 126
importera 127

användarnamn redigera 125

Auditiv återkoppling ställ in
för musval 132
för skanningsval 139

Autoinlärning 154
Autoklick

indikator vid musval 130
indikatorinställningar vid ögonstyrning 148
inställning av minnestid vid musval 131
inställning av minnestid vid ögonstyrningsval 149
start och stopp inställningar 132
ställ in indikator vid joystickval 135
ställ in tid vid musval 131
tidsinställning vid joystickval 135
tidsinställning vid musval 130
tidsinställningar vid joystickval 136
tidsinställningar vid ögonstyrningsval 149
valinställningar vid ögonstyrningsval 147

Automatiska versaler
vid ordprediktion inställningar 160

B
Bakgrund

agenda inställningar 72
inställningar 37

Batteri
nivå högläs 66
nivå visa 66

Beta 12
Bilaga

till e-post 79
Bild

från internet till cell klistra in 56
för användare ändra 124
lägg till i mediebiblioteket med Utforskaren 27
till mediebibliotek lägg till 27

Bildspel
åtgärd lägg till 75

Bildspelscell 75
Blinkning

aktivera/inaktivera 150
inställningar 150

Blinkningstid
inställningar 150

Bliss
Starta Editor 167

Bliss Editor
starta 167

BLISS-symbol
dela upp komponenter 168
element gruppera 168
justera visning 46
skapa 167
ta bort 168

Bluetooth 80
Boardmaker-l

importera 35
Borttagningskod

begäran per e-post 19
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begäran per telefon 19

C
Carla

öppna l 22
Cell

anpassa dragbarhet 54
anpassa stil 48
anpassa synlighet 54
anpassa typ 54
anpassa valbarhet 54
ersätta (åtgärd) 55
etikett redigera 46
etikett rensa 47
etikett snabbredigera 47
era symboler lägg till 44
ytta 53
ytta (fri layout) 83
fylla med fönstret Redigera 43
fylla med verktygsfältet 43
innehåll rensa (Rutnät) 57
inställningar redigera 54
justera 58
jämför celler 98
kopiera 53
ljud lägg till 60
lägg bakom/lägg framför 58
lägga till på dynamisk lista 106
markera 41
redigera 41, 55
redigera ordning 58
redigera text 47
rensa innehåll (Fri layout) 57
rulla etikett (åtgärd) 55
samma dimensioner ändra storlek till 58
skanningsord lägg till 58
snabbanpassa stil 49
Snabbfyll celler 52
Snabbfyll en cell 43
snabbredigera symbol 44
storlek ändra 52
symbol redigera 44
symbol, etikett och text rensa 57
ta bort 58
text snabbredigera 48
till era sidor kopiera 53
utan åtgärd hoppa över 139
växla mellan 54
återställ standardetikett 47
ändra dragbarhet (åtgärd) 55
ändra etikett (åtgärd) 55
ändra markerbarhet (åtgärd) 55
ändra symbol (åtgärd) 55
ändra synlighet (åtgärd) 55

Cell för dynamisk sida 112
Cell för dynamiska listor 107
Cell i adressbok 68
COM-port

inställningar 83

D
Dag

läs upp högt 67
Datum

läs upp högt 67
Diagramcell 119
Dokument

begära inställningar 30
exportera 31
exportera till Zingui/Smart 3 115, 117
importera 35
importera from Zingui/Smart 116, 117
inställningar 32
kopiera 30
lägg till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick 29
lägg till i mediebiblioteket genom import 28
lägg till i mediebiblioteket med Utforskaren 28
nytt dokument skapa 30
redigera inställningar 31
storleksinställningar 32, 34
till mediebibliotek lägg till 27, 28
visa länkar 32
öppna från ett annat dokument 60

Dragbarhet
för cell redigera 54
ändra (åtgärd) 55

Dropbox 169
Dynamisk lista

justera innehåll 107
lägga till cell 106
lägga till era objekt 106
objekt lägga till 106
objekt sortera 107
objekt ta bort 107
redigera (metod 1) 106
redigera (metod 2) 106
skapa 105
åtgärd lägg till 108

Dynamiska sidor 111

E
E-post

hantera 79
inställningar 76
ljud inställningar 77
lägg till bilaga 79
lägga till ett ämne 79
som bilaga skicka 77
visuell återkoppling inställningar 77
åtgärd lägg till 78

E-postadress
redigera 175

E-postcell 77
Eddy

ansluta till (från menyn) 81
inställningar 80
koppla från (från menyn) 81
rensa text 81
sök 81
vad är Eddy? 80

Edge 143
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enhet
inställningar 165

Etikett
radera 47
redigera 46
rulla (åtgärd) 55
snabbredigera 47
återställ standardetikett 47
ändra (åtgärd) 55

Exportera
användarinformation 126
dokument 31
exportera aktuellt dokument till Zingui/Smart 3 115, 117
loggl 92
stiluppsättning 51

Eyetech 143

F
Fast licens

redigera 20
Feedback

auditiv återkoppling ställ in för musval 132
auditiv återkoppling ställ in för skanningsval 139

Fil
importera 35
importera from Zingui/Smart 116, 117
nyligen öppnad l öppna 23
redigera 22
spara 23
öppna 22
öppna en säker l 22

Fonetisk
åtgärd lägg till 80

Fonetiska transkriptionen 170, 171
Freestyle 39
Frekvens

redigera ett ord i ordprediktionslistan 156
redigera ordpar 157

Fönster 21
Fördröjning

tills ljudet har avslutats 109
åtgärd lägg till 109

Fördröjning efter val inställningar
för musval 131
vid joystickval 136
vid ögonstyrningsval 150

Förkortning
i ordprediktionslista redigera 158
ta bort från ordprediktionslista 158
till ordprediktion lista lägg till 158

G
Gaze Interaction Software 152
GEWA

COM-portinställningar 83
spela in infraröd kod 84
säkerhetskopiering skapa 84
återställ säkerhetskopia 84
åtgärd lägg till 84
överför infraröd kod 84

Giltighet 175
Google Drive 169

Grammatik 65
Grupp

lägga till 175
redigera namn 175
ta bort 177
tidsgräns för användning 176

H
HASP

redigera 20
Hemsidans internetinställningar 87
Hjälpmedel 12
Händelse

lägga till 69
redigera 70

I
ID

cell 55
Importera

användarinformation 127
Boardmaker-l 35
l 35
l from Zingui/Smart 116, 117
Rutnätsl 35
stiluppsättning 51

Indikator
fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning 148
ställ in fördröjningsindikator vid joystickval 135
ställ in fördröjningsindikator vid musval 130
val inställningar 129, 147

Indikator för redigeringsläge 21, 163
Infraröd kod

inläsning (i redigeringsläge) 85
lär in 85, 87
Spela in infraröd GEWA-kod 84
säkerhetskopiering skapa 84, 86
återställ säkerhetskopia 84, 86
överför 84, 87

Inspelning
inställningar 163

Installation
anpassade inställningar 16
förvalda inställningar 15

Inställningar
dokument redigera 31
för cell redigera 54
för dokument begäran 30
för dokument ställ in 32

Inställningar för favoriter 88
Inställningar för läshastighet 153
Inställningar för marginal för autoklick 132, 149
Inställningar för tal 153
Internet

bläddra åtgärd lägg till 89
element åtgärd lägg till 90
lter inaktivera 88
hemsida inställningar 87
inställningar för favoriter 88
lägga till favoritåtgärd 90
navigera åtgärd lägg till 89
typåtgärd lägg till 91
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Internetcell 88

J
JabblaIR 83, 85
Joystickkontroll 22
Joystickval

fördröjning före val inställningar 136
fördröjningsindikatorns inställningar 135
ljud vid val av spela upp 137
tid före autoklick inställningar 135
tidsinställningar för tid före autoklick 136
vald cell förstorad visa 134
valindikator automatiskt återsvep 134
valindikator till automatisk stegning 137
valindikatorns inställningar 133
välj vid trycka eller släppa inställningar 135

K
Kalibrera

förbättra (endast i Tobii) 151
ögonstyrning 143, 143, 150

Kalkylator
cell 99
skapa 99
åtgärd lägg till 98

Kamera
åtgärd lägg till 74

Kameracell 74
Klass

lägga till 175
tilldela era licenser 175

Klistra in en skärmbild i en cell 56
Klocka

lägga till 66
Kolumn

infoga 37
ta bort 37

Kommunikationsrutnät 21
Kontakt

från adressbok ring upp 102
från adressbok skicka textmeddelande 104
lägga till 67
redigera 67
ring upp 101
ta bort 68
ögonstyrning 150

Konto
skapa 174

Kopiera
skapa ett dokument 30

Kortkommandon på tangentbordet 173

L
Licens

aktivera 17, 17, 17
aktivera över internet 18
antal 175
giltighet 175
redigera 24
reservera (användare) 176

reservera (grupp) 176
ta bort med aktiveringskoden 20
ta bort över internet 19
tilldela era 175

Listan Prediktion av mening
lägg till meningar automatiskt 161
lägga till mening 161
redigera 161
sök mening 161
ta bort 162

Listan Prediktion av ord
frekvens för ett ord ändra 156
förkortning lägg till 158
förkortning ta bort 158
kopiera 155
lägga till 155
ord lägg till 156
ord radera 156
ordpar skapa 157
redigera förkortning 158
startord 159
ta bort 155

Ljud
vid föryttning spela 139
vid val av spela upp med joystick 137
vid val med mus 132
vid val med skanning 139
vid val med ögonstyrningsval 147
åtgärd lägg till 60

Logga in
med en annan användare 126

Logga ut 177
Loggar

frekvens aktivera/stäng av 91
slå på/stänga av 91
åtgärd lägg till 93

Loggcell 93
Loggl

exportera 92
ta bort 92

Länk
visa 32

Läs in
inställningar 141
metod inställning 140
mus använd 139
scanningsgruppens inställningar 143
tidsinställningar 142

Lösenord
för användare ändra 125
menyfält 162
redigera 175

M
Mall

använda 30
skapa 30

Markering
genom skanning 137
inställningar 127
med joystick 133
med mus 127

Markör
registrera rörelser 92
visa registrerade rörelser 93
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Meddelande
aktivera 62
alternativ kongurera 61
cell 61
helt rensa bort 62
läsa upp hela 62
skriv ut 62
spara i bentlig cell 64
spara i en tom cell 64
spara som l 65
ta bort det sista tecknet 62
tangenttryckning i meddelande tillåt 164
åtgärd lägg till 103

Mediebibliotek
delad installation 169
dokument lägg till 27, 28
dokument lägg till genom import 28
dokument lägg till med dubbelklick 29
dokument lägg till med Utforskaren 28
gemensamt 169
innehåll visa 26
lägg till bild 27
lägg till bild med Utforskaren 27
vy ändra 26

Menyfält
visa/dölj 162

Millimeter 165
Mind Express

installera 15
licens ändra 24
starta 20
stänga ner 24
uppdatera 23
uppdatera med en internetanslutning 23
uppdatera utan en internetanslutning 23

Mind Express med webblicens
starta 20

Mind Express Player 12
Mind Express Print 12
Mind Express-fönster

aktivera 111
redigera 111

Mobi
åtgärd lägg till 113

Mobi 2
skärm 163
åtgärd lägg till 114

Mottagare
ring upp 102
Skicka SMS 104

Mus
under skanning använd 139

Musik
spola framåt, spola bakåt 97
starta 94
starta, stoppa, pausa 97
åtgärd lägg till 94

Muspekare
visa 129, 147

Musstyrning 22
Musval

auditiv återkoppling ställ in 132
fördröjning före val inställningar 131
fördröjningsindikatorns inställningar 130
inställningar för start och stopp av fördröjning 132
ljud vid val av spela upp 132
marginal för externt autoklick 132

ställ in minnestiden för autoklick 131
tid före autoklick inställningar 130
tidsinställningar för tid före autoklick 131
vald cell förstorad visa 129
valindikatorns inställningar 127
välj vid trycka eller släppa inställningar 129

my.jabbla.com
logga in 174
logga ut 177

Mycore
öppna l 22

MyGaze 143
Målgrupp 13
Möte

lägga till 69
redigera 70

N
Namn

redigera (användare) 175
redigera (grupp) 175

Navigera 177
Navigering 36
Nivå

redigera 81
åtgärd på en annan nivå 57

O
Omgivningskontroll

inställningar 85
åtgärd lägg till 87

One Drive 169
Ord

redigera frekvensen i ordprediktionslistan 156
ändra uttal 154

Ordpar
redigera frekvens 157
skapa 157

P
Pauscell

visa ögon 152
PCEye Mini 152
PCEyeGo 152
PCS 12
Picto 12
Picture This 12
Podd

öppna l 22
Popup 38
Prediktion av mening 160
Prediktion av ord

autoinlärning inställningar 154
automatiska versaler inställningar 160
inställningar för skiftlägeskänslighet 159
minimumlängd inställning 159
prioritet för senaste ord inställningar 160
ställa in maximalt antal upprepningar 159

Prediktionscell 119
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Prioritet
för senaste ord inställningar 160

Program
nya 4.3.2 10
nya 4.3.3 10
nya 4.3.4 10, 11
språkinställningar 164
starta 100

R
Rad

infoga 37
ta bort 37

Realspeak 171
Redigera

alternativ kongurera 163
cell 41
inställningar för dokument 31
kontakt 67
läge 22
symbol 45

Redigeringsläge
genom att högerklicka i Musläget 163
visa färgat fält 163

Reservera
licens för användare 176
licenser för en grupp 176

Ringa upp 101, 101
rita användardenierade celler 39
Rutnätsl

importera 35

S
Samtal

kontakt från adressbok ring upp 102
mottagare ring upp 102
nummer angivet 101
ring upp nummer 102
åtgärd lägg till 104

Scanningsval 137
Serienummer

kontrollera 18
Sida

bakgrundsinställning 37
duplicera 36
inställningar 37
Jämföra sidor 97
klipp och klistra 36
kolumn infoga 37
kolumn radera 37
lägga till 35
länka 59
läsa in i dynamisk cell 113
navigera genom sidor 36
rad infoga 37
rad radera 37
skriv ut 41
som popup 38
ta bort 36
till annan sida länka 59
till ny sida länka 60

återgå till föregående sida 39
Skanning 22
Skanningsindikator

inställningar 137
Skanningsord lägg till 58
Skanningsval

cell utan åtgärd hoppa över 139
inställningar 141
ljud vid val av spela upp 139
metod inställning 140
mus använd 139
skanningsindikatorns inställningar 137
ställ in auditiv scanning 139
tidsinställningar 142
vald cell förstorad visa 138
välj vid trycka eller släppa inställningar 139

Skicka SMS 101
Skiftlägeskänslighet

vid ordprediktion inställningar 159
Skript

skapa 120
åtgärd lägg till 121

Skärm
enhet 163

Smart
exportera till Smart 115, 117
importera dokument från Smart 116, 117

Smart 3
skärm 163
åtgärd lägg till 117

Smart 3-kameracell 118
Smart3

lägga till kameraåtgärd 118
SMS

använda menyn 101
efter nya SMS meddelanden sök 104
kontakt från adressbok skicka textmeddelande 104
mottagare skicka SMS 104
till nummer skicka 104
återställ säkerhetskopia 101

Spara
dokumentinställningar 32
spara ändringar automatiskt 165

Spela MP4 169
Spellista

för musik skapa 94
för video skapa 96

Spellista för musik
skapa 94
åtgärd lägg till 95

Språk
för röstinställningarna 153
Mind Express-inställningar 164

Standardcell 119
Start

alternativ kongurera 162
Starta 20, 20
Startdokument

för användare ändra 125
Startord lägga till, ändra, radera 159
Statuscell 119
Stega

spela upp ljud 139, 139
ställ in inställningar för trycka eller släppa vid skanningsval 139

Stil
för cell redigera 48
för cell snabbredigera 49
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radera dubletter 52
redigera 49
skapa 49
ta bort 51

Stiluppsättning
exportera 51
importera 51

Storlek
inställningar 32, 34

Styrning 22
Ställ in auditiv scanning 139
Ställa in svartlista 87
Ställa in vitlista 88
Stänga ner 24
Symbol

ersätta 40
era symboler till cell lägg till 44
för cell redigera 44
för cell snabbredigera 44
redigera 45
ändra (åtgärd) 55

Symbolprediktion 32
SymbolStix 12
Symboluppsättning
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