Snap™ Core First®
Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Snap™ Core First®
Verze 1.9.1
03/2020
Všechna práva vyhrazena.
Copyright © Tobii AB (publ)
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, uložena v rozesílacím systému nebo přenášena, v jakékoli formě
nebo jakýmkoli způsobem, jakýmikoli prostředky (elektronicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak), bez předchozího
písemného povolení vydavatele.
Ohlášená ochrana autorských práv zahrnuje všechny formy a záležitosti materiálu chráněného autorským právem a informací, které jsou povoleny zákonem nebo soudním právem nebo dále uděleny, mimo jiné materiálem generovaným ze softwarových programů zobrazovaných na obrazovce, jako jsou obrazovky, menu atd.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Tobii Dynavox. Jakákoli reprodukce zčásti nebo zcela
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tobii Dynavox je zakázána.
Produkty, na které se odkazuje v tomto dokumentu, mohou být ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. Vydavatel a autor neuplatňují nárok na tyto ochranné známky.
Přestože byla při přípravě tohoto dokumentu učiněna veškerá opatření, vydavatel a autor nepřebírají žádnou odpovědnost
za chyby nebo opomenutí nebo za škody vyplývající z použití informací obsažených v tomto dokumentu nebo z použití programů a zdrojového kódu. Vydavatel a autor nesmí v žádném případě nést odpovědnost za ztrátu zisku nebo jiné obchodní škody způsobené nebo údajně způsobené přímo nebo nepřímo tímto dokumentem.
Obsah může být změněn bez předchozího upozornění.
Aktualizované verze tohoto dokumentu naleznete na webové stránce společnosti Tobii Dynavox
www.TobiiDynavox.com .
Kontaktní údaje:
Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Švédsko

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+46 8 663 69 90

+1-800-344-1778

Obsah
1

Vítejte............................................................................................................................................ 7
1.1
1.2

2

Zdroje a podpora .......................................................................................................................... 9
2.1
2.2

3

3.4

Zpět ...................................................................................................................................15
Domů .................................................................................................................................15
Ovládací panel....................................................................................................................15
Vyhledat .............................................................................................................................15
Indikátor partnerského okna.................................................................................................17
Sledování dat......................................................................................................................17
Synchronizace ....................................................................................................................17
Upravit ...............................................................................................................................18

Textová lišta ................................................................................................................................ 19
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7

Nastavení nového uživatele .................................................................................................10
Obnovení stávajícího uživatele.............................................................................................10
Zvolte sadu stránek .............................................................................................................10
3.3.1
Core First ............................................................................................................ 11
3.3.2
Textová sada stránek ........................................................................................... 11
3.3.3
Skenování sady stránek Core First ........................................................................12
3.3.4
Sada stránek Afázie .............................................................................................12
Zvolte velikost mřížky ..........................................................................................................13

Navigace..................................................................................................................................... 14
Horní lišta.................................................................................................................................... 15
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6

Tobii Dynavox Pathways pro Core First ...................................................................................9
Webové zdroje a podpora ......................................................................................................9

Začínáme.................................................................................................................................... 10
3.1
3.2
3.3

4
5

Požadavky na systém............................................................................................................7
Pořízení Snap Core First .......................................................................................................8
1.2.1
Zakoupení funkcí mluvení.......................................................................................8

Přečíst ...............................................................................................................................19
Textové okno ......................................................................................................................19
Smazat vše.........................................................................................................................19
Smazat...............................................................................................................................20
Rozhovor............................................................................................................................20
Tlačítko Kopírovat do...........................................................................................................20
Sdílet .................................................................................................................................20

Panel nástrojů Core First ............................................................................................................ 21
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Zpět ...................................................................................................................................21
Základní slova ....................................................................................................................21
Rychlé zprávy .....................................................................................................................22
Témata...............................................................................................................................22
7.4.1
Slova z tématu.....................................................................................................22
7.4.2
Podpora ..............................................................................................................22
Klávesnice..........................................................................................................................24
Ovládací panel....................................................................................................................24
Slovní tvary.........................................................................................................................24
Podporovaná navigace ........................................................................................................25
abc (pouze němčina) ...........................................................................................................25

8

Úpravy......................................................................................................................................... 26
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11
8.12

8.13

Panel úprav ........................................................................................................................26
Přidat tlačítko......................................................................................................................26
Přesunout tlačítko ...............................................................................................................27
Změnit velikost tlačítka ........................................................................................................27
Nástroje pro úpravu tlačítka .................................................................................................29
8.5.1
Zrušit a Znovu......................................................................................................29
8.5.2
Tlačítka Kopírovat a Vložit ....................................................................................29
8.5.3
Tlačítko Vybrat vše...............................................................................................30
8.5.4
Tlačítko Vícenásobný výběr ..................................................................................30
8.5.5
Označit výběr ......................................................................................................31
8.5.6
Tlačítko Skrýt/Zobrazit..........................................................................................31
8.5.7
Odstranění tlačítka...............................................................................................32
8.5.8
Zobrazit/Skrýt názvy nástrojů ................................................................................32
Obsah tlačítka.....................................................................................................................32
8.6.1
Štítek tlačítka.......................................................................................................32
8.6.2
Aktivní obsah.......................................................................................................33
8.6.3
Zpráva tlačítka .....................................................................................................34
8.6.4
Zvuková nápověda tlačítka ...................................................................................35
8.6.5
Obrázek tlačítka...................................................................................................36
8.6.6
Typ tlačítka ..........................................................................................................37
Akce tlačítka .......................................................................................................................38
8.7.1
Smazat akci.........................................................................................................40
8.7.2
Změnit uspořádání akcí tlačítka.............................................................................40
8.7.3
Tabule.................................................................................................................41
8.7.4
AccessIT .............................................................................................................42
Styl tlačítka .........................................................................................................................43
8.8.1
Pozadí tlačítka .....................................................................................................43
8.8.2
Ohraničení tlačítka ...............................................................................................44
8.8.3
Štítek tlačítka.......................................................................................................44
Odkaz na stránku / vytvořit novou stránku .............................................................................45
8.9.1
Vytvoření tlačítka s odkazem v prázdné buňce .......................................................46
8.9.2
Vytvoření odkazu z již existujícího tlačítka..............................................................46
8.9.3
Odkaz na novou stránku / vytvořit novou stránku ....................................................46
8.9.4
Odkaz na stávající stránku....................................................................................46
8.9.5
Odkaz na novou kopii stávající stránky ..................................................................47
8.9.6
Importovat a propojit se stránkou ..........................................................................47
8.9.7
Navštívit stránku ..................................................................................................47
Jazyková pravidla tlačítka ....................................................................................................49
Dálkové ovládání ................................................................................................................49
Upravit stránku....................................................................................................................50
8.12.1
Název stránky......................................................................................................50
8.12.2
Obrázek stránky ..................................................................................................51
8.12.3
Jazyková pravidla stránky.....................................................................................51
8.12.4
Velikost mřížky na stránce ....................................................................................52
8.12.5
Barva pozadí stránky............................................................................................53
8.12.6
Zobrazit/skrýt textovou lištu ..................................................................................53
8.12.7
Odstranit stránku .................................................................................................53
8.12.8
Importovat/Exportovat stránky ..............................................................................53
Skupiny skenování ..............................................................................................................53

8.14
8.15

9

8.13.1
Možnosti skupiny skenování .................................................................................55
Upravit textovou lištu ...........................................................................................................55
Upravit panel nástrojů..........................................................................................................56

Nastavení sady stránek .............................................................................................................. 57
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

Sada stránek ......................................................................................................................57
9.1.1
Výběr sady stránek ..............................................................................................57
9.1.2
Vytvořit novou sadu stránek ..................................................................................57
9.1.3
Přejmenovat sadu stránek a upravit popis..............................................................58
9.1.4
Smazat sadu stránek............................................................................................58
9.1.5
Nastavení úvodní stránky .....................................................................................58
9.1.6
Nastavení stránky s klávesnicí ..............................................................................58
Velikost mřížky....................................................................................................................59
Styl sady stránek.................................................................................................................59
9.3.1
Typ písma na štítku tlačítka...................................................................................59
9.3.2
Velikost písma na štítku tlačítka.............................................................................59
9.3.3
Tučné písmo na štítku tlačítka ...............................................................................60
9.3.4
Formát tlačítka.....................................................................................................60
9.3.5
Vzhled odkazu v sadě stránek...............................................................................60
9.3.6
Mezery mezi tlačítky.............................................................................................61
9.3.7
Výchozí barvy pozadí ...........................................................................................61
9.3.8
Typ písma textového okna ....................................................................................61
9.3.9
Velikost písma textového okna ..............................................................................61
9.3.10
Barva textu textového okna...................................................................................61
Předvolby sady stránek .......................................................................................................61
Adaptivní tlačítka.................................................................................................................62
O nás .................................................................................................................................63
9.6.1
Nastavení obsahu sady stránek pro pokročilé ........................................................63

10 Tisk.............................................................................................................................................. 64
11 Sdílení a ukládání ....................................................................................................................... 66
11.1

11.2

11.3

Uživatelé ............................................................................................................................66
11.1.1
Zálohovat uživatele ..............................................................................................66
11.1.2
Obnovit uživatele .................................................................................................66
Sady stránek ......................................................................................................................66
11.2.1
Importování sady stránek .....................................................................................66
11.2.2
Uložit kopii sady stránek .......................................................................................67
11.2.3
Sdílet kopii sady stránek (prostřednictvím myTobiiDynavox) ....................................67
11.2.4
Synchronizace sady stránek .................................................................................68
Balíčky stránek ...................................................................................................................70
11.3.1
Exportovat balíček stránek....................................................................................71
11.3.2
Importovat balíček stránek....................................................................................72

12 Uživatelské nastavení................................................................................................................. 74
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Změna uživatele .................................................................................................................74
Vytvoření nového uživatele ..................................................................................................74
Zálohovat uživatele .............................................................................................................74
Obnovit uživatele ................................................................................................................75
Upravit/přejmenovat uživatele ..............................................................................................76
Smazat uživatele.................................................................................................................76
Přihlášení do účtu myTobiiDynavox ......................................................................................77
Hlas ...................................................................................................................................77

12.9
12.10
12.11

12.12

12.13

12.8.1
Hlas pro komunikaci .............................................................................................77
12.8.2
Rychlost řeči........................................................................................................78
12.8.3
Výjimky ve výslovnosti..........................................................................................78
Řeč výstupního zařízení ......................................................................................................79
Hlasy pro konkrétní jazyk .....................................................................................................79
Uživatelské předvolby..........................................................................................................80
12.11.1 Nastavení řeči .....................................................................................................80
12.11.2 Nastavení textového okna. ...................................................................................80
12.11.3 Nastavení predikce ..............................................................................................81
12.11.4 Nastavení synchronizace......................................................................................81
Způsob ovládání .................................................................................................................81
12.12.1 Nastavit způsob ovládání......................................................................................82
12.12.2 Dotyk ..................................................................................................................82
12.12.3 Prodloužený dotyk ...............................................................................................83
12.12.4 Ukončený dotyk ...................................................................................................84
12.12.5 Setrvání myši.......................................................................................................85
12.12.6 Ovládání pohledem ..............................................................................................86
12.12.7 Skenování ...........................................................................................................87
Sledování dat......................................................................................................................89
12.13.1 Sledovat použití tlačítka........................................................................................89
12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště..................................................................................91
12.13.3 Zobrazit počet využití tlačítka ................................................................................91
12.13.4 Zobrazit počet modelování....................................................................................92
12.13.5 Spravovat data ....................................................................................................92

13 Systémová nastavení ................................................................................................................. 94
13.1

13.2
13.3
13.4

13.5

13.6

Předvolby ...........................................................................................................................94
13.1.1
Heslo ..................................................................................................................94
13.1.2
Nastavení obrazovky (pouze Windows) .................................................................94
13.1.3
Jazyk režimu úprav ..............................................................................................94
Zařízení..............................................................................................................................95
13.2.1
Nastavení partnerského okna ...............................................................................95
Obchod ..............................................................................................................................95
Sady obrázků......................................................................................................................95
13.4.1
Nastavení vyhledávání .........................................................................................95
13.4.2
Instalované obrázky a obrázky ke stažení ..............................................................95
13.4.3
Přeskupit sady obrázků ........................................................................................96
Nápověda a příručky ...........................................................................................................96
13.5.1
Videa ..................................................................................................................96
13.5.2
Pathways pro Core First .......................................................................................96
13.5.3
Rychlá prohlídka ..................................................................................................96
13.5.4
Externí nápověda.................................................................................................97
O programu ........................................................................................................................97
13.6.1
Aktualizace softwaru ............................................................................................97

1

Vítejte

Obrázek 1.1 Snap Core First — Rychlé zprávy
Tobii Dynavox Snap Core First je vrcholem v oblasti komunikačního softwaru na bázi obrázků pro komunikátory s podporou obrázků. Je navržen tak, aby byl pro oba, uživatele i komunikačního partnera, co nejjednodušším, nejintuitivnějším a
neustále dostupným řešením na trhu. Snap Core First je ideálním řešením pro osoby trpící autismem, mozkovou obrnou,
Downovým syndromem či jiným mentálním postižením. V rámci nástroje Snap poskytujeme nejlepší dostupný zážitek při
komunikaci na bázi obrázků v kombinaci s nezbytnými komponenty určenými rodičům, učitelům nebo terapeutům tak, aby
s uživateli mohli spolupracovat a aby jim pomohli stát se úspěšnými při komunikaci, učení se jazyku a dosahování gramotnosti. Náš přístup zahrnuje 3 klíčové pilíře pro úspěch v komunikaci: růst, angažovanost a gramotnost.
Snap Core First není pouze dalším softwarem pro AAK komunikaci, ale spíše komplexním programem, který uživatele posouvá směrem ke gramotnosti a život měnící nezávislosti bez ohledu na výchozí stav. Jádrem nástroje Snap je systém
Core First, sada stránek soustředěná na systematické doručování slovníku Základní slova, témat, Rychlých zpráv, podpory chování, seznamů slov a klávesnice Tobii Dynavox. Core First, opírající se o výzkum na univerzitě Chapel Hill v Severní Karolíně, využívá motorického učení tak, že metodicky a účelově představuje novou slovní zásobu, což uživatelům
umožňuje ji rozšiřovat či zužovat a vždy nalézt slovníček. Tyto funkce uživatelům umožňují začít jejich cestu ke komunikaci
tam, kde se právě nacházejí, a neustále tak růst a směřovat ke gramotnosti a nezávislosti.

1.1

Požadavky na systém

Tabulka 1.1 Operační systém Windows

Minimum

Operační
systém

Architektura

Paměť

Dotyk

Kamera

Windows 10

x86

2 GB

Není nutná

Není nutná

x86

4 GB

Integrovaný

Integrovaná

verze 1803
Doporučeno

Windows 10
verze 1803
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Tabulka 1.2 iOS
Operační
systém

Zařízení

Paměť

Dotyk

Kamera

Minimum

iOS 10

iPad Air 2

2 GB

Integrovaný

Není nutná

Doporučeno

iOS 13

4 GB

Integrovaný

Integrovaná

iPad Mini 4

1.2

iPad 5. generace

Pořízení Snap Core First

Snap Core First je pro Windows dostupný prostřednictvím obchodu Microsoft Store a pro iOS prostřednictvím obchodu Apple App Store. Pro zakoupení všech funkcí Snap Core First předem zvolte Snap Core First Full. V rámci Snap + Core First
Free jsou všechny funkce bez řeči k dispozici zdarma, a to včetně obsahu Core First, vytváření a úpravy stránek, vytváření
uživatelského profilu a zálohování, obnovení a synchronizace; funkce mluvení je však omezená. Kompletní funkce mluvení jsou k dispozici prostřednictvím nákupů v aplikaci.
Funkce mluvení nedostupná ve verzích zdarma
●
●
●
●

Přečtení textového okna
Přečtení textu nebo nahrávky vygenerovaných tlačítkem
Přečtení textu nebo nahrávky vygenerovaných podporou chování
Zvuková odezva

Funkce mluvení dostupná ve verzích zdarma
●
●
●
●

Nahrávání záznamu (v režimu úprav)
Náhled zvukového záznamu (v režimu úprav)
Náhled řeči
Náhled výjimky ve výslovnosti (v režimu úprav)

1.2.1

Zakoupení funkcí mluvení

Rychle a bezpečně odemknete funkce mluvení Snap Core First prostřednictvím jednorázového nákupu v aplikaci.

8

1.

Spusťte Snap Core First.

2.
3.

V horní liště zvolte tlačítko Mluvení deaktivováno.
Ve vyskakovacím okně potvrďte nákup.

1 Vítejte
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2

Zdroje a podpora

Tobii Dynavox nabízí několik bezplatných zdrojů pro podporu a doplnění vašeho zážitku při používání Snap Core First.
Tyto nástroje, které vám pomohou ze softwaru Tobii Dynavox vytěžit maximum, si nenechte ujít!

2.1

Tobii Dynavox Pathways pro Core First

Pathways pro Core First je bezplatný zdroj, který vám pomůže produkty Tobii Dynavox používat co nejefektivnějším
a nejúčinnějším způsobem. Naučíte se o výzkum opírajícím se technikám, které maximalizují zapojení, snadné používání
a mnoho dalšího!
Pathways pro Core First vás provází prvními kroky se Snap Core First a podporuje větší zapojení, jazykový růst a gramotnost. Pathways pro Core First:
●
●
●
●
●
●

vám do začátku poskytne jasnou, přizpůsobenou cestu,
podpoří růst osoby jakéhokoli věku či úrovně dovedností,
vás naučí, jak vybudovat dovednosti v řadě oblastí, včetně používání klíčových slov, rozšiřování slovní zásoby, používání Snap Core First při každodenních činnostech a dalších.
vám ukáže, jak může Snap Core First pomoci v sociálních dovednostech a situacích, jako je například řešení poruch komunikace, navigačních a provozních dovednostech a v podpoře pozitivního chování.
buduje pomocí Top Tipů dovednosti komunikačního partnera.
podporuje průběžné přizpůsobování Core First.

Verze Pathways pro Core First s kompletními funkcemi je dostupná jako bezplatná aplikace pro systémy Windows a iOS.
Pathways pro Core First je k dispozici online prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Pro více informací navštivte
www.tobiidynavox.com/learn/pathways.

2.2

Webové zdroje a podpora

myTobiiDynavox je webová stránka s vaším osobním online úložištěm a portál ke sdílení. Své záložní soubory nahrajte do
myTobiiDynavox, kde jsou bezpečně uloženy a kde je můžete sdílet s celým týmem podpory komunikace.
Bezplatně se zaregistrujte na adrese myTobiiDynavox.com.

Navštivte tobiidynavox.com/support-training/ pro podporu, výcvik a další zdroje, včetně:
●
●
●
●
●

odpovědí na časté dotazy
výcvikových videí
stahování
zaznamenaných webinářů
živé podpory
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3

Začínáme

Když spustíte Snap Core First poprvé, bude vám položeno několik otázek, díky kterým bude software přizpůsoben tak,
aby vyhovoval vašim potřebám. Všechna tato nastavení můžete v případě potřeby později změnit.

3.1

Nastavení nového uživatele

Vyberte možnost Začínáme a nastavení provedeme za méně než minutu!

3.2

Obnovení stávajícího uživatele

Tuto možnost zvolte tehdy, jestliže již máte zálohovaný soubor uživatele, který si přejete obnovit.
Obnovte zálohu uživatele prostřednictvím myTobiiDynavox
1.

Zvolte možnost Obnovit stávajícího uživatele.

2.

Pokud momentálně nejste přihlášeni do myTobiiDynavox, zadejte svůj e-mail a heslo a pak zvolte možnost
Dále.

3.

Vyberte záložní soubor uživatele a zvolte možnost

Dále.

Obnovte zálohu uživatele prostřednictvím místního souboru
1.
2.
3.

3.3

Zvolte možnost Obnovit stávajícího uživatele.
Zvolte možnost Obnovit z místního souboru.
Procházejte soubory a najděte záložní soubor uživatele, poté zvolte možnost Otevřít.

Zvolte sadu stránek

Průvodce nastavením automaticky zobrazí sady stránek, které se shodují s nastavením jazyka vašeho zařízení, jsou-li v
programu Snap k dispozici. Vyberte Změnit jazyk a nechte si zobrazit sady stránek, které jsou k dispozici v ostatních
jazycích.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Čínština (zjednodušená)
Čeština (CZ)
Dánština (DK)
Holandština (NL)
Angličtina (CA)
Angličtina (Velká Británie)
Angličtina (US)
Francouzština (FR)
Francouzština (CA)
Němčina (DE)
Němčina (Švýcarsko)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Islandština (IS)
Italština (IT)
Norština (NO)
Portugalština (BR)
Portugalština (PT)
Španělština (ES)
Španělština (Latinská Amerika)
Španělština (US)
Švédština (SE)
Více jazyků již brzy!
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3.3.1

Core First

Core First je první sadou stránek, která je v softwaru Snap k dispozici. Je navržena tak, aby prostřednictvím různých komunikačních nástrojů, které jsou dohromady používány proměnlivým a plynulým způsobem, maximalizovala zapojení, gramotnost a růst.

Obrázek 3.1 Sada stránek Core First
Charakteristickým rysem Core First je naše strategie klíčových slov. Výzkum, klinické zkušenosti a uživatelské testování
nám pomohly s následujícím:
●
●
●
●
●
●

výběr slov pro maximální využití v různých prostředích,
umístění slov a uživatelské rozhraní,
pořadí zavádění slov,
stabilní umístění slov, zatímco jsou systematicky přidávána další slova,
snadná navigace,
podporuje učení významu slov a toho, jak je kombinovat s cílem vytvořit jedinečnou zprávu.

Další komunikační nástroje v Core First zahrnují:
●
●
●
●
●
●

Rychlé zprávy — rychlé, předvídatelné zprávy, které lze používat samostatně, nebo je kombinovat.
Klávesnice — pro vytvoření nebo úpravu slov zadejte písmena do textového okna.
Seznamy slov — pro snadnou orientaci uspořádané do kategorií.
Témata — podporují interakce v konkrétních prostředích nebo v souvislosti s konkrétními tématy.
Podpora — pomáhá uživatelům s chováním a sociální komunikací.
Ovládací panel — dálkové ovládání, ovládání hlasitosti a mnohem více na dosah ruky!

Sada stránek Core First byla vytvořena tak, aby představovala standard v obsahu augmentativní a alternativní komunikace
(AAK), což uživateli poskytuje nejdostupnější zážitek při rychlém vyhledávání obsahu a maximální schopnosti vytvářet unikátní a konkrétní zprávy. Core First svým uživatelům umožňuje zapojit se do rychlé konverzace v reálném čase na témata,
která jsou pro ně nejdůležitější. Také jim poskytuje svobodu vytvářet nové zprávy, které by bylo obtížné předvídat. Procházením skrze nabízené nástroje se komunikující osoby mohou aktivně stát součástí situace, které se účastní, a zůstat v zapojení s komunikačními partnery.
Rozvoj gramotnosti komunikující osoby je klíčovou dovedností, která musí být součástí komunikačního řešení. Pomocí klávesnic, snadných odkazů na programy testované v rámci výzkumu v zařízení a obsahu určeného k podpoře komunikačních interakcí týkající se čtení Core First u všech svých uživatelů podporuje rozvoj gramotnosti.
Core First nakonec nemá být univerzálním či stacionárním systémem. Kontinuita napříč velikostmi mřížky je hlavním vodítkem. S tím, jak uživatelé zlepšují své dovednosti a vyžadují další možnosti v jazykových obtížnostech, jsou do Core First
plynule přidávány tyto nové možnosti, zatímco obsah zůstává stále na předvídatelných místech.

3.3.2

Textová sada stránek

Tato sada stránek je navržena pro uživatele, kteří při komunikaci nepoužívají obrázky. Sada stránek je doporučena pro komunikující osoby, kteří umí dobře číst a psát.
Velikost mřížky v sadě stránek: 7x10.
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3.3.3

Skenování sady stránek Core First

V této sadě stránek byl obsah Core First přepracován, aby se dal snadno a efektivně používat při způsobu ovládání skenováním. To zahrnuje stránky Learn to Scan, které mají pomoct uživatelům pohodlně používat způsob ovládání skenování.
Velikost mřížky v sadě stránek: 3x4, 6x4, 7x6, 9x8

3.3.4

Sada stránek Afázie

Sada stránek Afázie je určena pro uživatele s Afázií. Mezi funkce patří Bílá tabule, Stránky s tématy s mřížkou nebo možnosti formátovaní, Kalendář, Fotoalbum Google Asistent a stránky Alexa. Obrázky použité v sadě stránek Afázie jsou
vhodné pro dospělé uživatele.
Velikost mřížky v sadě stránek: 6x5, 4x3, 3x3

12
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3.4

Zvolte velikost mřížky

Volba velikosti mřížky bude záviset na několika faktorech: přesnost výběru je rozhodujícím faktorem, následuje zrakové
omezení nebo omezení pozornosti. Pokud se vyskytnou problémy s rychlostí nebo s přesností výběru, začněte s menší
velikostí mřížky, aby měl uživatel k dispozici větší tlačítka, s nimiž bude pracovat. Velikost mřížky můžete snadno změnit v
nastavení sady stránek, takže z důvodu nalezení ideální velikosti mřížky na první pokus nemusíte mít obavy. Velikost
mřížky můžete zvětšit nebo zmenšit na základě měnících se jazykových či fyzických schopností jedince.
Chcete-li zobrazit textovou lištu a/nebo panel nástrojů, musíte zvolit velikost mřížky s alespoň 3 řádky a 3
sloupci.

Tabulka 3.1 Vzorové velikosti mřížky (seznam není vyčerpávající)

2x3
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4

Navigace

V sadě stránek Core First je toho spousta k objevování! Přečtěte si o tom, jak se pohybovat obsahem ve Snap, kde naleznete vše, co ke komunikaci potřebujete.

Procházení

Směrem nahoru a dolů můžete procházet jak na panelu nástrojů, tak i na stránce. Ukazatele na stránce (tečky vlevo pro
panel nástrojů a vpravo pro stránku) ukazují, kdy je výše či níže
dostupný další obsah.
V závislosti na vašem nastavení a způsobu ovládání
můžete procházet buď dotykem na obrazovku, nebo
výběrem navigačního tlačítka. Viz část 12.12.2 Dotyk.

Tlačítko s
odkazem

Tlačítka s odkazem vás přenesou na jinou stránku. Viz část 8.9
Odkaz na stránku / vytvořit novou stránku.

Tlačítko
Návštěva

Tlačítka Návštěva vás přenesou na jinou stránku, umožní vám
na této stránce provést jeden výběr a pak vás automaticky vrátí
na předchozí stránku. Viz část 8.9.7 Navštívit stránku.

Tlačítko
Zpět

Tlačítko Zpět funguje stejně jako tlačítko Zpět ve webovém prohlížeči. Jedním stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí
stránku nebo tlačítko stiskněte několikrát a pokračujte dále zpět
v historii navštívených stránek.

Horní lišta

Tlačítka na levé straně horní lišty jsou Zpět, Domů, Ovládací
panel a Vyhledat. Viz část 5 Horní lišta.
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5
5.1

Horní lišta
Zpět

Tlačítko Zpět

5.2

vás vrátí na předchozí stránku.

Domů

Tlačítko Domů
vás přenese na domovskou stránku (první stránka, kterou vidíte při spuštění Snap Core First). Tlačítko Domů je zkratka, kterou můžete použít k návratu na domovskou stránku z libovolného místa v softwaru. Pro změnu
domovské stránky viz část 9.1.5 Nastavení úvodní stránky.

5.3

Ovládací panel

Tlačítko Ovládací panel
vás rychle přenese na stránku Ovládací panel. Ovládací panel je stránka se snadným přístupem k často používaným tlačítkům, zejména těm, která se netýkají slovní zásoby, jako je ovládání hlasitosti nebo dálkové ovládání.

5.4

Vyhledat
Vyhledávání je dostupné pouze při ovládání dotykem.

Nástroj pro vyhledávání
vám ukáže, kde naleznete jakékoliv slovo ve Snap Core First. Jednoduše zadejte hledaný
výraz a pak postupujte podle vizuálních pokynů. Vizuální pokyny vás navedou k cílovému slovu, abyste slovo mohli později
nalézt sami.
1.
2.

V horní liště zvolte Nástroj pro vyhledávání
Zadejte hledaný výraz.
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3.

Ve výsledcích vyhledávání zvolte tlačítko, které hledáte.

4.

Zvolte zvýrazněné tlačítko na každé stránce, dokud nedojdete k cílovému tlačítku.
Abyste našli další tlačítko, možná budete muset odrolovat stránku dolů. Věnujte tedy pozornost šipkám,
které vám ukazují, kam máte jít!

16
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Věnujte pozornost každému zvýrazněnému tlačítku, abyste si příště cestu pamatovali.
Vyhledávání můžete kdykoli zrušit dotykem kdekoliv mimo zvýrazněnou cestu.

5.5

Indikátor partnerského okna
Indikátor partnerského okna je k dispozici pouze na zařízeních Tobii Dynavox I-13 a I-16.

Indikátor partnerského okna vám poskytuje informace o stavu partnerského okna v zadní části vašeho zařízení.
Styl zrcadla — zobrazí text aktuálně zobrazený v partnerském okně.

Styl ikony — ikona označuje, že partnerské okno je zapnuté. Když je partnerské okno vypnuté, ikona není
přítomna.

Informace o změně indikátoru partnerského okna naleznete v části 13.2.1 Nastavení partnerského okna.

5.6

Sledování dat
Sledování dat je přístupné pouze dotykem nebo přímým kliknutím myši.

Pokud je tato funkce aktivována, tlačítko Sledování dat
poskytuje rychlý přístup k následujícímu nastavení: Režim
modelování, Zobrazit počet využití tlačítka, Zobrazit počet modelování a Spravovat data. Další informace o sledování dat
viz část 12.13 Sledování dat.

5.7

Synchronizace
Synchronizace je přístupná pouze dotykem nebo přímým kliknutím myši.
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Tlačítko Synchronizace
slouží k zahájení sdílení sady stránek pro synchronizaci nebo aktualizaci sady stránek,
která již byla pro synchronizaci sdílena. Více informací o synchronizaci naleznete v části 11.2.4 Synchronizace sady
stránek.
Pokud si přejete tlačítko Synchronizace v režimu použití skrýt, více informací naleznete v části 12.11.4 Nastavení
synchronizace.

5.8

Upravit
Úpravy jsou dostupné pouze dotykem nebo přímým kliknutím myši.

Pro provádění změn v sadě stránek a přístup k nastavení zvolte tlačítko Upravit

.

Více informací naleznete v části 8 Úpravy.
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6

Textová lišta

Textová lišta zobrazuje text vytvořené zprávy a tlačítka pro jeho sdílení se světem!
Pro zobrazení textové lišty zvolte velikost mřížky s alespoň 3 řádky a 3 sloupci.

Pro úpravy textové lišty viz 8.14 Upravit textovou lištu.

6.1

Přečíst

Toto tlačítko zvolte tehdy, chcete-li přečíst aktuální obsah textového okna.

6.2

Textové okno

Textové okno zobrazuje text, který chcete přečíst nebo odeslat jako zprávu. Může také zobrazovat obrázky. Text můžete
zadávat přímo do textového okna pomocí stránky s klávesnicí nebo ho odeslat z tlačítka.
Informace o nastavení textového okna naleznete v části 12.11.2 Nastavení textového okna., strana 80.

6.3

Smazat vše

Vymaže z textového okna veškerý obsah.
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6.4

Smazat

Vymaže poslední slovo v textovém okně.

6.5

Rozhovor

Zapnout a vypnout chat. Když povolíte možnost Chat, aktuální obsah textového okna bude uložen do vyrovnávací paměti
a poté bude obsah vymazán. Během chatování můžete vkládat do textového okna nový obsah a hovořit. Jakmile je Chat
vypnutý je uložený obsah textového okna obnoven, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

6.6

Tlačítko Kopírovat do

Zkopíruje text do textového okna, potom ho přidá na tlačítko. Tyto úpravy může provádět sám uživatel!

6.7

Sdílet

Tuto praktickou, uživatelsky přístupnou funkci použijte k odesílání obsahu textového okna do zařízení AccessIT 3 (8.7.4
AccessIT ), tlačítko na aktuální stránce (6.6 Tlačítko Kopírovat do), Kopírovat nebo do systémové schránky.
Vyberte Ostatní a odešlete textové okno do aplikace dle vašeho výběru (např. Twitter, Facebook atd.).
Tlačítko Ostatní je dostupné pouze prostřednictvím dotyku.
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7

Panel nástrojů Core First

Informace o úpravách panelu nástrojů viz část 8.15 Upravit panel nástrojů.

7.1

Zpět

Obrázek 7.1 Tlačítko Zpět — panel nástrojů Core First
Tlačítko Zpět funguje stejně jako tlačítko „zpět“ v prohlížeči. Použijte jej pro návrat na předchozí stránku.

7.2

Základní slova

Obrázek 7.2 Tlačítko Základní slova — panel nástrojů Core First
Toto tlačítko otevře stránku Základní slova. Charakteristickým znakem Core First je naše strategie klíčových slov, která
byla vyvinuta na základě výzkumu, klinických zkušeností a uživatelského testování. Klíčové funkce stránky Základní slova
zahrnují:
●
●
●
●
●
●

výběr slov pro maximální využití v různých prostředích,
umístění slov,
pořadí zavádění slov,
stabilní umístění slov, zatímco jsou systematicky přidávána další slova,
snadná navigace,
podporuje učení významu slov a toho, jak je kombinovat s cílem vytvořit jedinečné zprávy.
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7.3

Rychlé zprávy

Obrázek 7.3 Tlačítko Rychlé zprávy — panel nástrojů Core First
Rychlé zprávy jsou rychlé, předvídatelné zprávy, které lze používat samostatně, nebo je kombinovat. Jedná se o slova pro
udržení konverzace, získání pozornosti nebo komentování. Součástí jsou také běžně používané zprávy, které se zaměřují
na osobní potřeby, pozdravy, sociální interakce, pocity, otázky a opravy. Rychlé zprávy se přečtou okamžitě a nevkládají
text do textového okna.

7.4

Témata

Obrázek 7.4 Tlačítko Témata — panel nástrojů Core First
Témata podporují interakce v konkrétních prostředích nebo v souvislosti s konkrétními tématy. Chcete-li prohlížet relevantní slova a fráze, zvolte téma na stránce témat. Uzpůsobte svou sadu stránek tak, že přidáte vlastní témata!

7.4.1

Slova z tématu

Tyto stránky obsahují běžně používaná slova na zvolené téma.

7.4.2

Podpora

Podpora uživatelům pomáhá s chováním a sociální komunikací.

22
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7.4.2.1

Nejprve, potom

Obrázek 7.5 Podpora Nejprve, potom
Tato podpora znázorňuje dvoufázovou posloupnost událostí, která posiluje princip příčiny a následku či logických kroků.

7.4.2.2

Harmonogram Mini

Obrázek 7.6 Podpora Harmonogram Mini
Harmonogram mini znázorňuje vícefázovou posloupnost událostí, která posiluje koncept příčiny a následku nebo řady logických kroků.

7.4.2.3

Scénář

Obrázek 7.7 Podpora Scénář
Scénář poskytuje předem připravené fráze, které se na dané téma běžně používají. Scénáře se používají pro vytváření
společenských příběhů a pomáhají utvářet vhodnou konverzaci.
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7.4.2.4

Vizuální hodiny

Obrázek 7.8 Horní lišta s vizuálními hodinami
Vizuální hodiny zobrazují odpočítávání a pohyblivý barevný pruh v horní liště. Číselný displej odpočítává určenou dobu a
barevná lišta klesá společně s tím, jak čas ubývá. Je-li aktivována možnost Alarm, po uplynutí času zazní zvukové
upozornění.
Chcete-li zrušit vizuální hodiny, zvolte na pravé straně horní lišty X.
Chcete-li změnit nastavení odpočítávání nebo alarmu, vstupte do úpravy tlačítka a zvolte Vizuální hodiny.

7.5

Klávesnice

Obrázek 7.9 Tlačítko klávesnice — panel nástrojů Core First
Stránka Klávesnice nabízí tlačítka s jedním znakem, která fungují stejně jako klávesy na klávesnici. Tuto stránku využijete
při psaní slov, která v současné době nejsou ve vaší sadě stránek k dispozici, nebo pro přidávání interpunkce. Pro nastavení požadované klávesnice, viz 9.1.6 Nastavení stránky s klávesnicí.

7.6

Ovládací panel

Obrázek 7.10 Tlačítko Ovládacího panelu — panel nástrojů Core First
Ovládací panel je stránka se snadným přístupem k často používaným tlačítkům, zejména těm, která se netýkají slovní zásoby, jako je ovládání hlasitosti nebo dálkové ovládání.

7.7

Slovní tvary

Obrázek 7.11 Tlačítko Slovní tvary — panel nástrojů Core First
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Stránka Slovní tvary zobrazuje různé tvary (čas, číslo atd.) posledního slova v textovém okně. Vyberte požadovaný tvar
slova pro jeho aktualizaci v textovém okně.

7.8

Podporovaná navigace

Obrázek 7.12 Podporovaná navigace — panel nástrojů Core First
Podporovaná navigace je úvodní stranou pro velikosti mřížky raného vývoje (<3x3). Tlačítko Podporované navigace v panelu nástrojů zajišťuje dostupnost stránky pro všechny velikosti mřížek.

7.9

abc (pouze němčina)

Toto tlačítko otevírá oblast ABC slovníku známou z „LiterAACy“. Najdete v ní více než 3600 slov ze základního a doplňkového slovníku, roztříděných podle prvního a druhého písmene.
●
●
●

Oblast ABC podporuje učení a využití gramotnosti.
Když zvolíte písmeno, přehraje se zvuková nápověda.
Existují dvě verze této funkce, jedna s velkými písmeny a druhá s malými písmeny. Tlačítko malých písmen abc je
nastaveno jako výchozí. Chcete-li použít velká písmena, přidejte do panelu nástrojů tlačítko ABC (velké písmeno) a
skryjte tlačítko abc (malé písmeno). Viz část 8.5.6 Tlačítko Skrýt/Zobrazit.
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8

Úpravy

Chcete-li provést změny tlačítka, stránky, nastavení nebo uživatelů, musí být software v režimu úprav. Do režimu úprav se
kdykoli dostanete zvolením tlačítka

Upravit.

Tlačítko Upravit a Režim úprav jsou k dispozici pouze při ovládání dotykem.
V režimu úprav můžete dvakrát kliknout na tlačítka většiny stránek a zjistíte tak, jak se chovají v Režimu použití.

8.1

Panel úprav

Panel úprav obsahuje veškeré nástroje a záložky pro provádění změn vaší sady stránek a softwaru.

Obrázek 8.1 Panel úprav (rozbalený)

Pro rozbalení panelu úprav vyberte

.

Změňte velikost panelu úprav na vlastní velikost přetažením
rozbalený.

8.2
1.

26

směrem nahoru nebo dolů, zatímco je panel

Přidat tlačítko
Vyberte tlačítko

8 Úpravy

Upravit.
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2.

Pro vytvoření nového tlačítka zvolte

v libovolné prázdné buňce na stránce.

Obrázek 8.2 Prázdná buňka

8.3
1.
2.

Přesunout tlačítko
Vyberte tlačítko
Upravit.
Označte a podržte tlačítko, které si přejete přesunout. Poté jej přetáhněte na požadované místo. Existují dva způsoby, jak lze tlačítko na stránku umístit:
●

Výměna — když přetáhnete tlačítko přímo na jiné tlačítko, tato dvě tlačítka si na stránce vymění své místo.
Černý obrys kolem zvoleného místa na mřížce značí výměnu.

●

Vložení — když zvolené tlačítko přetáhnete mezi dvě jiná tlačítka, tlačítka vpravo a pod nimi se přesunou, čímž
vytvoří místo pro nové tlačítko. Tlačítka se na stránce budou seřazovat zleva doprava a shora dolů. Vložení tlačítka je označeno svislou čárou.

Tlačítko můžete vložit horizontálně (viz výše) nebo vertikálně.

Když tlačítko přesunete, platí to pouze pro aktuální velikost mřížky.

8.4

Změnit velikost tlačítka

Tlačítko můžete zvětšit tak, aby obsadilo libovolný počet buněk na stránce nebo v panelu nástrojů.

1.

Vyberte tlačítko

Upravit.
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2.

Vyberte tlačítko na stránce nebo na panelu nástrojů.
Velikost tlačítka můžete měnit jen tehdy, když je vybráno jen jedno tlačítko.

3.

Vyberte a přidržte jednu z modrých teček v rozích vybraného tlačítka, velikost tlačítka následně změníte tažením.

Tlačítka, u nichž měníte velikost, nemohou zasahovat ze stránky do panelu nástrojů či naopak.

4.

Počkejte, než se tlačítko změní na požadovanou velikost, potom výběr uvolněte.

Nemůžete změnit velikost ani přesunout tlačítko do buňky obsazené navigačním tlačítkem (posuvníkem).
Když tlačítko zvětšíte, vyřazená tlačítka se posunou na nejbližší prázdnou buňku.
Když změníte velikost tlačítka, projeví se to pouze v aktuální velikosti mřížky.
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8.5

Nástroje pro úpravu tlačítka

Nástroje, které se nacházejí v horní části záložky Tlačítko, vám pomohou upravit aktuálně vybrané tlačítko (tlačítka).

Obrázek 8.3 Nástroje pro úpravu tlačítka - (shora dolů) Zrušit, Znovu, Kopírovat, Vložit, Vybrat vše, Vícenásobný výběr,
Skrýt/Zobrazit, Odstranit, Zobrazit/Skrýt názvy nástrojů

8.5.1

Zrušit a Znovu
Nástroj Zrušit vám umožní vrátit zpět posledních 100 úprav provedených v aktuálním uživateli / sadě stránek.

Nástroj Znovu obnoví poslední změnu, kterou jste vrátili pomocí nástroje Zrušit.
Nakupení nástroje Zrušit se vynuluje při načtení jiného uživatele, jiné sady stránek a při zavření softwaru Snap.

8.5.2

Tlačítka Kopírovat a Vložit

1.
2.

Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.

Upravit.

3.

Vyberte nástroj
Kopírovat.
Věnujte pozornost tomu, zda nástroj Vložit ukazuje, kolik tlačítek jste zkopírovali.
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4.

Vyberte nástroj
Vložit.
Tlačítko bude vloženo do první dostupné, prázdné buňky na stránce.

8.5.3

Tlačítko Vybrat vše

Nástroj Vybrat vše automaticky vybere všechna tlačítka na aktuální stránce a vy tak provádět hromadné úpravy.

1.
2.

Upravit.
Vyberte tlačítko
Vyberte záložku Tlačítko .

3.

Vyberte nástroj

Vybrat vše .

Po použití Vybrat vše můžete kliknout na individuální tlačítka a zrušit jejich výběr; ostatní tlačítka zůstanou vybraná.
4.

Proveďte požadované změny tlačítek.

5.

Chcete-li zrušit výběr všech tlačítek, zvolte nástroj

8.5.4

Tlačítko Vícenásobný výběr

Vícenásobný výběr.

Nástroj Vícenásobný výběr umožňuje zvolit více tlačítek najednou, díky čemuž můžete provádět hromadné úpravy.

1.
2.

Upravit.
Vyberte tlačítko
Vyberte záložku Tlačítko .

3.

Vyberte nástroj

Vícenásobný výběr.

Nástroj Vícenásobný výběr je černý, když je neaktivní, a modrý, když je aktivní.

4.

Vyberte tlačítka, která si přejete upravovat současně.

Obrázek 8.4 Vícenásobný výběr — věnujte pozornost tomu, zda nástroj Vícenásobný výběr ukazuje, kolik tlačítek
je aktuálně zvoleno.
5.

Proveďte požadované změny tlačítek.

6.

Chcete-li zrušit výběr všech tlačítek, zvolte nástroj
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Vícenásobný výběr.
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8.5.5

Označit výběr

Nástroj
Označit výběr je snadným způsobem výběru více tlačítek. Jednoduše klikněte a nakreslete obdélník kolem
jednoho nebo více tlačítek, která chcete vybrat.

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Tlačítko .

3.
4.

Vyberte nástroj
Označit výběr .
Dotkněte se kurzorem myši nebo prstem místa, odkud chcete začít výběr. Poté myší či prstem táhněte diagonálně,
dokud se okolo všech tlačítek, která si přejete vybrat, nezobrazí obdélník.

Obrázek 8.5 Použití tlačítka Označit výběr - aby byla tlačítka zahrnuta do výběru, není třeba, aby se nacházela celou svou plochou uvnitř obdélníku.
Kliknete-li na určité tlačítko individuálně, tím jej zahrnete do výběru či zrušíte jeho výběr.
Tlačítka v jednom výběru se mohou nacházet na panelu nástrojů nebo na stránce, ale ne na obou místech najednou.
5.

Proveďte požadované změny vybraných tlačítek.

6.

Chcete-li zrušit výběr všech tlačítek, zvolte nástroj

8.5.6

Vícenásobný výběr.

Tlačítko Skrýt/Zobrazit

Tlačítka, která jsou skrytá, nejsou v režimu použití viditelná. Tlačítka, která jsou prozatím příliš pokročilá nebo rušivá, je
možné například skrýt a následně později znovu zobrazit (odkrýt).
V režimu úprav jsou skrytá tlačítka označena šedou vrstvou.

Obrázek 8.6 Skryté tlačítko vedle viditelného tlačítka, jak je zobrazené v režimu úprav.

8.5.6.1

Skrýt

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko, které si přejete skrýt.

3.

Vyberte nástroj

Skrýt.

Výchozí akce pro nástroj Skrýt/Zobrazit je nastavení viditelnosti tohoto tlačítka všude tam, kde se v sadě
stránek zobrazí. Pro nastavení viditelnosti pouze vybraného příkladu tlačítka klikněte a přidržte (dlouhým
stisknutím) na nástroj Skrýt/Zobrazit a vyberte Změnit viditelnost zde.
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8.5.6.2

Zobrazit

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte skryté tlačítko.

3.

Vyberte nástroj

Zobrazit.

Výchozí akce pro nástroj Skrýt/Zobrazit je nastavení viditelnosti tohoto tlačítka všude tam, kde se v sadě
stránek zobrazí. Pro nastavení viditelnosti pouze vybraného příkladu tlačítka klikněte a přidržte (dlouhým
stisknutím) na nástroj Skrýt/Zobrazit a vyberte Změnit viditelnost zde.

8.5.7

Odstranění tlačítka

1.
2.

Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.

Upravit.

3.

Vyberte nástroj

Odstranit.

8.5.8

Zobrazit/Skrýt názvy nástrojů

Vyberte

8.6

dvojité šipky a zobrazte názvy nástrojů úprav. Vyberte

znovu dvojité šipky a názvy nástrojů skryjte.

Obsah tlačítka

Obrázek 8.7 Tlačítko se štítkem, obrázkem, barevným pozadím a ohraničením.

8.6.1

Štítek tlačítka

Štítek tlačítka je text, který se nachází na tlačítku.

8.6.1.1
1.
2.
3.

Změnit štítek tlačítka

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Zadejte do pole Štítek nový text.

Obrázek 8.8 Pole pro zadání štítku tlačítka
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Pokud si přejete změnit další vlastnosti štítku (písmo, barvu, umístění, velikost atd.), viz část 8.8.3 Štítek tlačítka.

8.6.2

Aktivní obsah

Aktivní obsah vám umožňuje zobrazit proměnlivé informace na tlačítku. Štítek a obrázek tlačítka se změní podle aktuálního stavu informací.

8.6.2.1
1.
2.
3.

Přidat aktivní obsah na tlačítko

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte Aktivní obsah. (K dispozici pouze, je-li Typ tlačítka nastaven na Pravidelný)

Obrázek 8.9 Aktivní obsah
4.

Výběr typu aktivního obsahu

Typ aktivního obsahu

Popis

Žádné

Pro odebrání aktivního obsahu na tlačítku vyberte Žádný.

Stav pozastavení způsobu
ovládání

Poznámka: způsob ovládání lze pozastavit pouze pro následující způsoby ovládání: ovládání pohledem, setrvání myši. Když je použit jiný způsob ovládání, tlačítka s aktivním obsahem typu Stav pozastavení způsobu ovládání nejsou aktivní.
Je-li na tlačítku přítomna akce Pozastavit způsob ovládání (výchozí), na štítku se zobrazí
akce tlačítka: Spustit přístup nebo Pozastavit přístup.
Není-li na tlačítku přítomna akce Pozastavit způsob ovládání, na štítku se zobrazí Stav
pozastavení způsobu ovládání: Přístup spuštěn nebo Přístup pozastaven.

Čas setrvání

Poznámka: Čas setrvání se nevztahuje na způsob ovládání dotykem.
Zobrazí hodnotu nastavení času pro aktuální způsob ovládání. Nastavení skutečného
času se liší podle způsobu ovládání, tj. doba přidržení, rychlosti skenování, doba setrvání
atd.
Více informací viz Tabulka 8.1 Tabulka pro čas setrvání, strana 40

Stav připojení AccessIT

Zobrazí stav připojení zařízení AccessIT 3. Odpojeno, Odpojování, Připojování nebo
Připojeno.
Lze spárovat s akcí Připojení k AccessIT a vytvořit tlačítko, které zobrazí stav a v případě
výběru provede připojení k zařízení AccessIT.

Stav baterie

Zobrazí aktuální procentuální úroveň nabití baterie: 0-100 %. Obrázek se změní tak, aby
ukazoval úroveň nabití baterie a označoval, kdy se zařízení nabíjí.

Režim chat

Je-li na tlačítku přítomna akce Přepnout režim chatu (výchozí), na štítku se zobrazí akce
tlačítka: Chat nebo Zastavit chat.
Není-li na tlačítku přítomna akce Přepnout režim chatu, štítek tlačítka zobrazí aktuální
stav režimu chatu: Režim chatu Zapnuto nebo Režim chatu Vypnuto

Datum

Zobrazí aktuální den, měsíc a rok. Formát data je určen dle konkrétní země.

Den v týdnu

Zobrazí aktuální den v týdnu.
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Typ aktivního obsahu

Popis

Stav ztlumení nápovědy

Je-li na tlačítku přítomna akce Přepnout ztlumení nápovědy (výchozí), na štítku se zobrazí
akce tlačítka: Ztlumení hlasu zvuk. nápovědy vazbu nebo Zrušit ztlumení zvukové
nápovědy.
Není-li na tlačítku přítomna akce Přepnout ztlumení zvukové nápovědy, na štítku se zobrazí aktuální stav ztlumení nápovědy: Zvuková nápověda ztlumena nebo Zvuková nápověda neztlumena.

Hlasitost odezvy

Zobrazí hlasitost nápovědy: 0-100 %.
Lze spárovat s akcí Zesílení hlasu zvuk. Nápovědy nebo Ztišení hlasu zvuk. nápovědy, a
vytvořit tak tlačítko, které ovládá hlasitost a rovněž zobrazí úroveň hlasitosti nápovědy.

Jas partnerského okna

Pouze zařízení Tobii Dynavox I-13 a I-16.
Zobrazí procentuální jas partnerského okna: 0-100 %.
Lze spárovat s akcí Zvýšení jasu partnerského okna nebo Snížení jasu partnerského okna
a vytvořit tak tlačítko, které řídí jas partnerského okna a rovněž zobrazí aktuální jas partnerského okna.

Stav zapnutí partnerského
okna

Pouze zařízení Tobii Dynavox I-13 a I-16.
Je-li na tlačítku přítomna akce Přepnout napájení partnerského okna (výchozí), na štítku
se zobrazí akce tlačítka: Zapnout partnerské okno nebo Vypnout partnerské okno.
Není-li na tlačítku přítomna akce Přepnout napájení partnerského okna, štítek tlačítka zobrazí aktuální stav napájení partnerského okna: Zapnout partnerské okno nebo Vypnout
partnerské okno.

Stav čtení

Je-li na tlačítku přítomna akce Přečíst Textové okno (výchozí), na štítku se zobrazí akce
tlačítka: Přečíst nebo Zastavit.
Není-li na tlačítku přítomna akce Přečíst Textové okno, štítek tlačítka zobrazí aktuální stav
čtení: Čtení nebo Žádné čtení.

Stav ztlumení řeči

Je-li na tlačítku přítomna akce Přepnout ztlumení řeči (výchozí), na štítku se zobrazí akce
tlačítka: Ztlumit nebo Zrušit ztlumení.
Není-li-li na tlačítku přítomna akce Ztlumení řeči, na štítku se zobrazí akce aktuální stav
ztlumení řeči: Ztlumeno nebo Neztlumeno.

Hlasitost řeči

Zobrazí hlasitost řeči: 0-100 %.
Lze spárovat s akcí Zesílení řeči nebo Ztlumení řeči a vytvořit tak tlačítko, které ovládá
hlasitost a rovněž zobrazí úroveň hlasitosti řeči.
Zobrazí aktuální systémový čas v hodinách a minutách. Formát času je určen nastavením
regionu operačního systému.

Čas

Poznámka: Obrázek tlačítka je neměnný.

8.6.3

Zpráva tlačítka

Zpráva je text, který je při výběru tlačítka vložen do textového pole. Pokud není textové okno přítomno, text tlačítka se
přečte.

8.6.3.1
1.
2.

34

Změna zprávy tlačítka

Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.

8 Úpravy

Upravit.
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3.

Zadejte nový text do pole pro zprávu tlačítka.

Obrázek 8.10 Pole pro zadání zprávy tlačítka
Pokud si přejete nahrát vlastní zvukovou stopu zprávy, viz část 8.6.3.2 Nahrávání záznamu.

8.6.3.2

Nahrávání záznamu
Pokud máte zvukový záznam i text zadaný pro jednu zprávu nebo zvukovou nápovědu, musíte určit, který z nich
se v režimu použití přehraje. Zvolte šipku pro výběr textu nebo nahrávky jako aktivní možnosti.

1.

Stiskněte a podržte tlačítko

2.

Jakmile jste s nahráváním hotovi, tlačítko

3.

Pokud si přejete nahrávku přehrát, zvolte možnost Přehrát.

4.

Nahrávku smažete symbolem X.

8.6.4

Nahrávat a začněte nahrávat.
Nahrávat uvolněte.

Zvuková nápověda tlačítka

Zvukovou nápovědu lze použít se způsoby ovládání Ukončený dotyk, Setrvání myši, Ovládání pohledem a Skenování.
Zvuková nápověda je „náhled“ na tlačítko, který se přečte, když je tlačítko zvýrazněno, ale ještě nebylo vybráno.

8.6.4.1
1.
2.
3.

Změna zvukové nápovědy tlačítka

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Zvolte položku Zvuková nápověda a tím se vám otevře nový řádek.

Obrázek 8.11 Textové pole zvukové nápovědy tlačítka
4.

Zadejte do textového pole zvukové nápovědy nový text.

Pokud si přejete nahrát vlastní zvukovou nápovědu, nový text, viz část 8.6.3.2 Nahrávání záznamu.
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8.6.5

Obrázek tlačítka

Na tlačítku může být zobrazen jeden symbol nebo obrázek.

8.6.5.1
1.
2.
3.

Změna obrázku tlačítka

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Přidejte obrázek k tlačítku:
●

●

Vyhledávání obrázku:
a.

Vyberte tlačítko
Vyhledat obrázek.
Zobrazí se dialogové okno pro vyhledávání obrázků.

b.
c.
d.

Do textového pole napište, co hledáte.
Zvolte požadovaný obrázek.
Vyberte Hotovo.

Použití kamery k pořízení fotografie na obrázek tlačítka:
a.
b.
c.

●

Vyberte tlačítko
Kamera.
Vyberte Z kamery.
Pro vytvoření fotografie použijte kameru na vašem zařízení.

Chcete-li použít obrázek uložený ve vašem zařízení:
a.
b.
c.

Vyberte tlačítko
Kamera.
Zvolte Z knihovny fotografií.
Použijte prohlížeč souborů a vyhledejte požadovaný soubor.

Pokud si nepřejete mít na tlačítku obrázek, vyberte v rohu aktuálního obrázku X nebo nastavte formát tlačítka na Pouze
štítek. Viz část 8.8.3.5 Formát tlačítka.

8.6.5.2

Filtrování symbolů

1.
2.

Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.

3.
4.

Vyberte tlačítko
Filtrovat symboly.
Vyberte vlastnosti, které si přejete zobrazit ve výsledcích vyhledávání obrázků (Dospělý, Dítě, Žena, Muž).
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Nastavení filtrů zůstane aktivní, dokud je znovu neupravíte.

8.6.6

Typ tlačítka

Nastavení typu tlačítka určuje způsob, jakým se tlačítko chová.

1.
2.
3.
4.

Upravit.
Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.
Vyberte Typ tlačítka.
Vyberte typ tlačítka ze seznamu:

●
●

Běžný — může obsahovat obrázek, štítek a akce. Výchozí akcí je Přečíst/Vložit zprávu.
Predikce — předpokládá další slovo na základě aktuálního složení textu v textovém okně. Tlačítko vyberte pro vložení aktuálně zobrazeného slova do textového okna.
Klávesnice — navržena ke vkládání jednotlivého znaku do textového okna a vhodné odpovědi na modifikátory,
jako je například klávesa Shift nebo Caps Lock.
Ohýbání — změní cílové slovo na určený tvar, tj. množné číslo, minulý čas atd. Cílové slovo je nastaveno na jednu
ze dvou možností: poslední slovo v textovém okně nebo všechna tlačítka Gramatika.

●
●

Nastavení jazykových pravidel tlačítka musí být z důvodu správné funkčnosti naprosto stejné pro tlačítko
Ohýbání a tlačítko Gramatika.
●

●

Gramatika — aktualizuje svůj vlastní štítek tak, aby se předvídal požadovaný gramatický tvar slova na základě aktuálního obsahu v textovém okně, na základě zvoleného tlačítka Ohýbání nebo na základě zvoleného tlačítka Nevyjádřený podmět.
Nevyjádřený podmět — (pouze španělština) pokud je obsazen příslušným zájmenem, lze tlačítko Nevyjádřený
podmět použít ke skloňování tlačítek Gramatika a také vložení jeho štítku do textového okna. Jakmile je jednou vybráno, tlačítko Nevyjádřený podmět bude skloňovat tlačítka Gramatika tak, aby odpovídala zájmenu na tlačítku Nevyjádřený podmět. Pokud je vybráno podruhé, do textového okna je vložen štítek (zájmeno) tlačítka Nevyjádřený
podmět.
Pokud jsou jazyková pravidla tlačítka Nevyjádřený podmět nastavena na španělštinu (Mexiko, Španělsko nebo
Spojené státy), může být na tlačítku použito jedno z následujících zájmen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

yo
tú
usted
él
ella
nosotros
nosotras
vosotros
vosotras
ustedes
ellos
ellas
Nastavení Jazykových pravidel tlačítka musí být z důvodu správné funkčnosti skloňování naprosto stejné
pro tlačítko Nevyjádřený podmět a na tlačítku Gramatika.
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8.7

Akce tlačítka

Akce vám umožňují vytvořit tlačítka, která mají konkrétní funkci!
Přidání nebo úprava akcí tlačítka
1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte možnost Přidat akci a vyberte si akci, kterou chcete tlačítku přidat. (K dispozici pouze, je-li Typ tlačítka nastaven na Pravidelný)

Akce pro Zprávy

Popis

Vymazat textové okno

Vymaže obsah textového okna

Vymazat slovo

Vymaže poslední slovo v textovém okně.

Kopírovat textové okno
do tlačítka

Zkopíruje text do textového okna, potom ho přidá k uživatelem volenému štítku tlačítka.

Kopírovat okno Zpráva
do schránky

Sdílí obsah textového okna do systémové schránky.

Vložit schránku do okna
Zpráva

Vložit obsah systémové schránky do okna Zpráva.

Sdílet textové okno
Přečíst textové okno

Přečte obsah textového okna

Přečíst nebo vložit
zprávu

Přečte nebo vloží text tlačítka.

Přečíst větu

Přečte poslední větu v textovém okně.

Přepnout režim chatu

Zapnout a vypnout chat. Když povolíte možnost Chat, aktuální obsah textového okna je uložen do vyrovnávací paměti a poté bude obsah textového okna vymazán. Během chatování
můžete vkládat do textového okna nový obsah a hovořit. Jakmile je Chat vypnutý je uložený
obsah textového okna obnoven, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Akce pro Navigaci

Popis

Zrušit návštěvu

Zruší návštěvu a zůstanete na aktuální stránce.

Prodloužit návštěvu

Tlačítko, které obsahuje tuto akci, nespustí během návštěvy návrat na předchozí stránku.

Jít zpět

Jít zpět na předchozí stránku.

Jít na Úvodní

Jít na Úvodní obrazovku.

Odkaz

Odkaz na jinou stránku.

Otevřít Ovládací panel

Otevře ovládací panel.

Otevřít klávesnici

Otevře stránku s klávesnicí.

Otevřít tabuli

Otevřít tabuli.

Návrat z Návštěvy

Návrat na předchozí stránku, zrušení návštěvy.

Přepnout sadu stránek

Přepnout na jinou sadu stránek.

Akce pro Podporu
chování

Popis

Nejprve Potom

Zobrazí první a následný úkol ve vyskakovacím okně.

Harmonogram Mini

Zobrazí Harmonogram Mini ve vyskakovacím okně.

Scénář

Zobrazí scénář ve vyskakovacím okně.

Vizuální hodiny

Zobrazí v horní liště hodiny, které odpočítávají určený čas.
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Akce pro způsob
ovládání

Popis

Kalibrace oční navigace

Spustí kalibraci oční navigace.

Pozastavit způsob
ovládání

Pozastaví a obnoví způsob ovládání. Text tlačítka zobrazí, zda je způsob ovládání aktuálně
pozastavený nebo aktivní. Lze použít se způsoby ovládání Setrvání myši a Ovládání očima.

Nastavit čas setrvání

Nastaví čas způsobu ovládání na specifikovanou hodnotu. Proměnná času je určena aktivním způsobem ovládání je-li aktivována akce Nastavit čas setrvání†
Například můžete chtít přidat akci, je-li způsob ovládání nastaven na Dotyk, ale uživatel později aktivuje způsob ovládání ovládání pohledem, a změní čas prodlevy.

Zobrazit stav sledování
pro oční navigaci

Zobrazí stav sledování pro oční navigaci.

Akce pro ovládání
hlasitosti

Popis

Přepnout ztlumení pro
odezvu

Ztlumí nebo zruší ztlumení zvukové odezvy.

Ztlumení zvukové odezvy

Sníží hlasitost odezvy.

Zesílení zvukové odezvy

Zvýší hlasitost odezvy.

Nastavit hlasitost

Nastavit hlasitost systému na specifickou úroveň.

Přepnout ztlumení řeči

Ztlumí nebo zruší ztlumení systému.

Ztlumení řeči

Ztiší hlas zvuk. nápovědy

Zesílení řeči

Zvýší hlasitost systému.

Akce pro ovládání
domácnosti

Popis

Odeslat IR signál

Odešle požadovaný IR signál.

Akce pro AccessIT

Popis

Připojení k AccessIT*

Odpojte připojené zařízení AccessIT, potom zobrazte výběr zařízení AccessIT.

Resetovat AccessIT*

Zastavte požadované akce AccessIT: přenos textu, přidržená tlačítka klávesnice, kliknutí a/
nebo plynulé pohyby myší.

Odeslat text tlačítka*

Odešle štítek nedo zprávu tlačítka do zařízení AccessIT.

Odeslat tlačítko
klávesnice*

Odešle tlačítko do zařízení AccessIT.

Odeslat text textového
okna*

Odešle aktuální text v textovém okně do zařízení AccessIT.

Odeslat kliknutí myši*

Odešle kliknutí myši do zařízení AccessIT.

Odeslat pohyb myši

Odešle pohyb myši do zařízení AccessIT.

Odeslat text*

Odešle text do zařízení AccessIT.

Akce pro spuštění dalších aplikací

Popis

Spustit aplikaci

Spustí určitou aplikaci.

Akce pro zařízení

Popis

Restartovat zařízení

Restartuje zařízení.

Vypnout zařízení

Vypne zařízení.

Přepnout režim celé
obrazovky

Zapne či vypne režim celé obrazovky pro dané zařízení.
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Akce pro Partnerské
okno

Popis

Snížení jasu partnerského okna**

Sníží jas partnerského okna.

Zvýšení jasu partnerského okna**

Zvýší jas partnerského okna.

Zapnutí/vypnutí partnerského okna**

Partnerské okno zapne nebo vypne.

* Tato akce vyžaduje zařízení Tobii Dynavox AccessIT 3. Viz část 8.7.4 AccessIT
** Tato akce vyžaduje zařízení Tobii Dynavox I-13 nebo I-16.
*** Viz část 8.7.3 Tabule
†

Seznam proměnných ovlivněných akcí Nastavit čas ovládání.

Tabulka 8.1 Tabulka pro čas setrvání
Způsob ovládání

Nastavitelná doba

Ovládání pohledem pomocí setrvání

Doba setrvání

Ovládání pohledem pomocí spínače

Doba stisku spínače

Ovládání pohledem pomocí mrkání

Minimální délka mrknutí

Prodloužený dotyk/Ukončený dotyk

Doba přidržení

Automatické skenování 1 spínačem

Délka přestávky

Skenování 1 spínačem

Doba pozastavení

Skenování 1 spínačem se setrváním

Doba pozastavení

Inverzní skenování

Rychlost

Setrvání myši

Doba prodlevy

Dotyk

žádná

8.7.1

Smazat akci

1.
2.

Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.

3.
4.

Vedle akce vyberte tlačítko
Smazat.
Pro potvrzení odstranění vyberte červené tlačítko Smazat.

8.7.2
1.
2.
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Upravit.

Změnit uspořádání akcí tlačítka
Vyberte tlačítko
Vyberte tlačítko.
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Upravit.
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3.

Označte a podržte madlo

8.7.3

akce a pak ji přetáhněte na nové místo v seznamu akcí.

Tabule
Tabule je dostupná pouze při ovládání dotykem.

Tabule je plocha, na které můžete zobrazit obrázky a vytvářet kresby rukou. Můžete vytvořit tolik tabulí, kolik chcete. Nezmizí dokud je nesmažete.
Chcete-li otevřít tabuli, použijte akci Otevřít tabuli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpět — Návrat na sadu stránek.
Nová tabule — Vytvoříte novou tabuli.
Seznam stávajících tabulí — Kteroukoli z nich si můžete prohlédnout nebo upravit.
Paleta — Vyberte libovolnou barvu, potom malujte na tabuli.
Nástroj Guma — Vymažete libovolnou část obrázku.
Vymazat vše — Vymaže vše, co se na aktuální tabuli nachází.
Upravit obrázek — Změníte umístění či velikost obrázku na tabuli nebo obrázek smažete.
Přidat obrázek — Přidáte obrázek na tabuli. K zachycení fotky použijte vestavěnou kameru nebo vyhledejte obrázek na vašem zařízení.

Akce pro přidání snímku
●
●

Vyfoť
Vyberte fotografii
Dialogové okno pro tuto akci je přístupné pouze dotykem.

●
9.

Zrušit

Vybraný obrázek — Kliknete-li do středu obrázku, můžete ho táhnutím přemístit jinam. Kliknete-li do rohu obrázku,
můžete obrázek táhnutím zvětšit.
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10. Smazat obrázek — Smažete vybraný obrázek.
11. Smazat tabuli — Smažete aktuální tabuli.

8.7.4

AccessIT

Snap podporuje Tobii Dynavox AccessIT 3, USB Bluetooth zařízení používané k odesílání úderů kláves, pohybů myši a kliknutí myši do standardního počítače Windows 10 ze zařízení, na kterém je spuštěná aplikace Tobii Dynavox Snap + Core
First. Pro více informací o Dynavox AccessIT 3 navštivte http://www.tobiidynavox.com/AccessIT
Stránky AccessIT jsou součástí sady stránek Core First vytvořené ve verzi Snap 1.7 a novější. Balíčky stránek
AccessIT lze importovat do vašich stávajících sad stránek na https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral
Tento dokument bude dále označovat počítač přijímající příkazy jako „PC“ a zařízení, z kterého budou příkazy
odesílány, jako „mluvící zařízení“.
AccessIT 3 používá bezdrátovou technologii Bluetooth®. PC (s připojeným AccessIT 3) a mluvícím zařízením
musí být ve vzdálenosti přibližně 10 metrů (32 stop), aby bylo možné navázat a udržet párování Bluetooth zatímco se AccessIT 3 používá.
Jak mluvící zařízení, tak i PC musí být před zahájením níže popsaných kroků zapnuté a odemknuté.

8.7.4.1

Nastavení AccessIT

Připojení AccessIT
1.

(Na PC) AccessIT 3 zasuňte do USB portu.
AccessIT 3 vyžaduje USB 2.0 nebo vyšší.

Aktivujte Bluetooth — Mluvicí zařízení Windows
1.
2.
3.
4.

(Na mluvícím zařízení) Vyberte položku menu Start , potom vyberte Nastavení.
Vyberte Zařízení.
Vyberte Bluetooth.
Přesuňte tlačítko Bluetooth do pozice zapnuto (on).

Aktivujte Bluetooth — Mluvicí zařízení iOS (iPad)
1.

(Na mluvícím zařízení) Přejděte na Nastavení > Bluetooth a aktivujte Bluetooth.

8.7.4.2

Akce AccessIT

Akce AccessIT je možné vzájemně kombinovat. Běžné operace jako je kliknutí a přetažení budou vyžadovat více než
jednu akci. Jednotlivé akce jsou popsány níže.
Pokud není zařízení AccessIT připojeno, když je zvoleno tlačítko obsahující akci AccessIT, (dostupné) zařízení
AccessIT se spustí automaticky.
●

●
●
●
●
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Připojit k AccessIT — Odpojte aktuální zařízení AccessIT (pokud takové existuje) a zobrazte výběr zařízení AccessIT. Tato akce je užitečná pro přepnutí z jednoho zařízení AccessIT na jiné zařízení AccessIT. Tuto akci není nutné
použít pokaždé ke spuštění všech relací AccessIT, neboť všechny akce akce AccessIT automaticky otevřou výběr
zařízení AccessIT, není-li žádné zařízení AccessIT aktuálně připojeno.
Resetovat AccessIT — Zastaví určité typy příkazů, které se právě provádí: tlačítka klávesnice, kliknutí myši, pohyby
myší a/nebo text.
Odeslat text tlačítka — Odešle zprávu tlačítka do zařízení AccessIT. Pokud tlačítko nemá zprávu, odešle se štítek
tlačítka.
Odeslat tlačítko klávesnice — Odešle určité tlačítko klávesnice. Možnosti: přidržte tlačítko a/nebo počkejte po požadovanou dobu od odeslání tlačítka klávesnice (před provedením další akce).
Odeslat text textového okna — Odešle aktuální text textového okna do zařízení AccessIT. Pokud textové okno obsahuje obrázek, obrázek se neodešle.
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●
●

●

Odeslat text — Odešle určitý text do zařízení AccessIT.
Odeslat kliknutí myši — Odešle požadovaný typ kliknutí (kliknutí levým tlačítkem, kliknutí pravým tlačítkem, kliknutí
prostředním tlačítkem, dvojité kliknutí levým tlačítkem). Počkejte určitou dobu od odeslání kliknutí (před provedením další akce) a/nebo přidržte kliknutí.
Odeslat pohyb myši — Odešle pohyb myši do zařízení AccessIT. Pohyby myši se provádí z aktuální pozice myši.
Modré kolečko přesuňte do pozice, která odpovídá požadovanému směru pohybu myši, potom do pole vzdálenosti
zadejte číslo. Jednotka vzdálenosti je nejmenší detekovatelný pohyb myši, který je mezi 1/300 a 1/200 palci, v závislosti na vybavení a nastavení rychlosti myši na PC. Možnosti: nepřetržitý pohyb (myš se bude pohybovat v požadovaném směru dokud ji nezastaví/nepřesměruje jiná akce nebo se bude pohybovat na okraj obrazovky) a/nebo
čekání po specifikovanou dobu po odeslání pohybu myši (před provedením další akce).

Obrázek 8.12 Směr pohybu myši — Modré kolečko umístěte na kruh a nastavte směr pohybu myši.
Pro některé uživatele může být užitečné, když si v nastavení Windows aktivují položku „Zobrazit umístění
kurzoru při stisknutí tlačítka CTRL“. K odeslání tlačítka CTRL použijte akci Odeslat tlačítko klávesnice a
poté se okolo kurzoru myši na obrazovce dočasně zobrazí výrazné kruhy, díky kterým bude kurzor lépe
vidět. Chcete-li změnit toto nastavení myši ve Windows, přejděte na Nastavení > Zařízení > Myš > Doplňující možnosti myši > Záložka Kurzor.

8.7.4.3

Nastavení napájení PC a AccessIT

Váš počítač umí přijímat příkazy AccessIT pouze, pokud je zapnutý a probuzený. Abyste zajistili nepřetržitý přístup k vašemu počítači, nastavte si počítač tak, že nikdy nebude přecházet do režimu spánku, pokud je zapojený v zásuvce.
Váš počítač umí přijímat příkazy AccessIT i poté, co obrazovka přejde do úsporného režimu. Když ze Snapu odešle příkaz
AccessIT ( tlačítko atd.), obrazovka počítače se probudí.
Nastavení Windows naleznete v Nastavení > Systém > Napájení a spánek.

8.8

Styl tlačítka

Vzhled tlačítka změníte v kategorii Styl tlačítka.

8.8.1
1.
2.
3.
4.
5.

Pozadí tlačítka
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Barva v sekci Pozadí tlačítka.
Vyberte barvu.
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8.8.2

Ohraničení tlačítka

8.8.2.1

Barva ohraničení

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Barva v sekci Ohraničení tlačítka.
Vyberte barvu.

8.8.2.2
1.
2.
3.
4.
5.

Tloušťka ohraničení

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Tloušťka v sekci Ohraničení tlačítka.
Vyberte tloušťku ohraničení — Žádné, Tenké, Střední nebo Silné.

Obrázek 8.13 Ohraničení tlačítka: Žádné, Tenké, Střední a Silné.

8.8.3

Štítek tlačítka

8.8.3.1

Barva

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Barva v sekci Štítek tlačítka.
Vyberte barvu.

8.8.3.2

Písmo
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Typ písma v sekci Štítek tlačítka.
Vyberte písmo.

8.8.3.3

Velikost
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

1.
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Vyberte tlačítko
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Upravit.
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2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Velikost v sekci Štítek tlačítka.
Vyberte velikost.

8.8.3.4

Tučné písmo
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Tučné písmo v sekci Štítek tlačítka.
Nastavte tučné písmo na Zapnuto nebo Vypnuto.

8.8.3.5

Formát tlačítka
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

1.
2.
3.
4.
5.

8.9

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Formát tlačítka v sekci Štítek tlačítka.
Ze seznamu vyberte formát.

Štítek nahoře, obrázek dole

Štítek dole, obrázek nahoře

Štítek vlevo, obrázek vpravo

Štítek vpravo, obrázek vlevo

Pouze štítek

Pouze obrázek

Odkaz na stránku / vytvořit novou stránku

Když zvolíte tlačítko s odkazem, otevře se jiná stránka. Ve výchozím nastavení jsou tlačítka s odkazem označena touto
ikonou
, nebo ikonou „návštěva“
Vzhled odkazu v sadě stránek.

. Pro změnu vzhledu tlačítek s odkazem a tlačítek „návštěva“, viz část 9.3.5
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8.9.1
1.
2.

Vytvoření tlačítka s odkazem v prázdné buňce
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte v prázdné buňce ikonu odkazu.

●
●
●
●

8.9.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytvoření odkazu z již existujícího tlačítka
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko, ze kterého si přejete vytvořit odkaz.
Vyberte záložku Tlačítko .
Vyberte kategorii Akce.
Vyberte Přidat akci.
Vyberte Odkaz.
●
●
●
●

8.9.3
1.
2.
3.

8.9.4
1.
2.

Pro odkaz na úplně novou stránku viz část 8.9.3 Odkaz na novou stránku / vytvořit novou stránku.
Pro odkaz na již existující stránku viz část 8.9.4 Odkaz na stávající stránku.
Pro odkaz na (novou) kopii již existující stránky viz část 8.9.5 Odkaz na novou kopii stávající stránky.
Pro importování a odkaz na stránku viz část 8.9.6 Importovat a propojit se stránkou.

Pro odkaz na úplně novou stránku viz část 8.9.3 Odkaz na novou stránku / vytvořit novou stránku.
Pro odkaz na již existující stránku viz část 8.9.4 Odkaz na stávající stránku.
Pro odkaz na (novou) kopii již existující stránky viz část 8.9.5 Odkaz na novou kopii stávající stránky.
Pro importování a odkaz na stránku viz část 8.9.6 Importovat a propojit se stránkou.

Odkaz na novou stránku / vytvořit novou stránku
Vyberte Odkaz na novou stránku. Otevře se dialogové okno nové stránky.
Do pole Název zadejte název stránky. Zvolte obrázek, nebo zvolte X, pokud pro stránku obrázek nechcete nastavit.
Pro vytvoření odkazu a nové stránky zvolte Vytvořit. Pro návrat bez uložení zvolte Zrušit.

Odkaz na stávající stránku
Vyberte Odkaz na stávající stránku. Otevře se dialogové okno odkazu na stávající stránku.
Ze seznamu vyberte stránku.
Pište do vyhledávacího pole a vyhledejte konkrétní stránku nebo vyberte Nedávno otevřené a vyhledejte
stránku, kterou jste navštívili nedávno.

3.

Pro vytvoření odkazu vyberte možnost Vytvořit. Pro návrat bez uložení zvolte Zrušit.

Pro informace o návštěvě stránky viz část 8.9.7 Navštívit stránku.
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8.9.5

Odkaz na novou kopii stávající stránky

Tato metoda propojení vám umožňuje použít stránku jako šablonu pro novou stránku.
1.
2.

Vyberte Odkaz na kopii stránky. Otevře se dialogové okno odkazu na kopii stránky.
Ze seznamu vyberte stránku.
Pište do vyhledávacího pole a vyhledejte konkrétní stránku nebo vyberte Nedávno otevřené a vyhledejte
stránku, kterou jste navštívili nedávno.

3.
4.

Do pole Název zadejte název nové stránky.
Pro vytvoření kopie vybrané stránky a odkazu vyberte možnost Vytvořit. Pro návrat bez uložení zvolte Zrušit.

Pro informace o návštěvě stránky viz 8.9.7 Navštívit stránku.

8.9.6

Importovat a propojit se stránkou

Pokud máte soubor s balíčkem stránek obsahující stránku, na kterou byste chtěli odkazovat, můžete tuto stránku importovat a odkazovat na ni v jednom jediném kroku pomocí funkce Importovat a propojit se stránkou.
1.

Vyberte Importovat a propojit se stránkou. Můžete si zvolit, zda import provedete z myTobiiDynavox nebo z místního souboru:
Z myTobiiDynavox
a.

Zvolte možnost Z myTobiiDynavox.
Možná budete vyzváni k tomu, abyste se přihlásili do myTobiiDynavox. Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček stránek z myTobiiDynavox.

b.
c.

Vyberte balíček stránek, který si přejete importovat, a poté vyberte Další.
Vyberte stránku, na kterou si přejete odkazovat, a poté vyberte Importovat.
K rozporům mezi stránkami dochází, když balíček stránek obsahuje jednu nebo více stránek, které již
na vašem zařízení existují, avšak nejsou totožné. Vyberte ikonu rozporu
každé stránky a poté
zvolte, zda si přejete existující stránku zachovat, nebo přepsat importovanou stránkou z balíčku stránek. Předtím, než budete moci pokračovat s importováním balíčku stránek, musíte tímto způsobem
vyřešit rozpory všech stránek.

Z místního souboru
a.
b.
c.
d.

Zvolte možnost Z místního souboru. Otevře se dialogové okno Importovat balíček stránek z místního
souboru.
Vyberte možnost Procházet. Přejděte na požadovaný balíček stránek (.spb) a pak vyberte Otevřít.
Vyberte možnost Další.
Vyberte stránku, na kterou si přejete odkazovat, a poté vyberte Importovat.
K rozporům mezi stránkami dochází, když balíček stránek obsahuje jednu nebo více stránek, které již
každé stránky a poté
na vašem zařízení existují, avšak nejsou totožné. Vyberte ikonu rozporu
zvolte, zda si přejete existující stránku zachovat, nebo přepsat importovanou stránkou z balíčku stránek. Předtím, než budete moci pokračovat s importováním balíčku stránek, musíte tímto způsobem
vyřešit rozpory všech stránek.

8.9.7

Navštívit stránku

Tento typ odkazu vrátí uživatele pro provedení výběru na odkazované stránce na stránku původní. Na tlačítkách s odkazem, která mají aktivovanou možnost Navštívit stránku, se zobrazuje tato ikona:
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Jak probíhá návštěva stránky
1.
2.

Vyberte tlačítko s odkazem Navštívit stránku. Otevře se stránka, na kterou je odkazováno.
Proveďte výběr na odkazované stránce.*
Otevře se předchozí stránka (obsahující tlačítko s odkazem Navštívit stránku).
* Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, musí vybrané tlačítko buď obsahovat jednu z následujících
akcí:
●
●
●

Přečíst nebo vložit zprávu
Přečíst větu
Návrat z Návštěvy

nebo musí být jedním z následujících typů tlačítek, které rovněž spustí návrat na předchozí stránku:
●
●
●
●

Tlačítko Gramatika
Tlačítko Ohýbání
Tlačítko Predikce
Tlačítko klávesnice na obrazovce naprogramované pomocí KeyType = mezera

Následující akce a typy tlačítek prodlužují režim návštěvy a nespouštějí návrat na předchozí stránku:
●
●
●
●
●
●

Prodloužit návštěvu
Jít zpět
Odkaz
Nevyjádřený podmět
Pozastavit způsob ovládání
Rozhovor

Pokud tlačítko obsahuje několik akcí (některé z nich spouštějí návrat na předchozí stránku a některé prodlužují režim návštěvy) a pokud neobsahuje Návrat z návštěvy, návrat na předchozí stránku nebude
spuštěn.
Následující akce návštěvu ruší:
●
●
●
●

8.9.7.1
1.
2.

Zrušit návštěvu
Jít na Úvodní
Otevřít Ovládací panel
Otevřít klávesnici

Aktivovat návštěvu stránky na tlačítku s odkazem

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko s odkazem.

Obrázek 8.14 Příklad tlačítka s odkazem
3.
4.
5.

Vyberte kategorii Akce.
Vyberte akci Odkaz.
Nastavte Navštívit stránku na zapnuto.

8.9.7.2

Prodloužit nebo zrušit návštěvu nebo návrat z návštěvy

Pro přerušení nebo prodloužení návštěvy stránky po výběru tlačítka Návštěva můžete použít akce. Pokud vybrané tlačítko
na navštívené stránce obsahuje jednu z následujících akcí, změní se určeným způsobem normální chování Návštěvy:
●
●
●
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Prodloužit návštěvu — zůstane v režimu návštěvy, a to i přes akci (akce) na tomto tlačítku.
Zrušit návštěvu — ukončí režim návštěvy, ale zůstane na aktuální stránce.
Návrat z návštěvy — okamžitě ukončí režim návštěvy (před provedením následných akcí na tomto tlačítku) a vrátí
se na původní stránku. Jsou provedeny všechny akce na tlačítku.
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8.10 Jazyková pravidla tlačítka
Nastavení jazykových pravidel umožňuje určit jazyk, který se použije při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do textového pole, predikci slov, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro řeč pro komunikaci (pokud byla pro daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
Tlačítka dědí výchozí nastavení jazykových pravidel z nastavení na úrovni sady stránek nebo nastavení na úrovni stránky.
Jazyková pravidla můžete pro tlačítko podle následujících kroků nastavit ručně:

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko.
Vyberte kategorii Předvolby.
Tlačítko Jazyková pravidla.
Ze seznamu vyberte jazyk:
a.

Plně podporované jazyky — jazyková pravidla se projevují při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do
textového okna, při predikci, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro řeč pro komunikaci (pokud byla pro
daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
Neutrální jazyk je primárně určen k použití s vlastními jmény (například Harriet Tubman nebo Amsterdam).
Když jsou v textovém okně slova označena jako Neutrální, budou přečtena podle jazykových pravidel ostatních
slov, která se aktuálně nachází v textovém okně. Je-li textové okno prázdné, budou Neutrální slova přečtena
podle nastavení jazykových pravidel aktuální nebo poslední stránky, která nebyla neutrální.

b.

Ostatní jazyky — jazyky v této kategorii mají v rámci aplikaci Snap + Core First různé úrovně podpory.

8.11 Dálkové ovládání
Některá zařízení Tobii Dynavox, jako například Indi a I-110, jsou vybavena infračerveným vysílačem, který lze ovládat pomocí softwaru Snap, což umožňuje používání těchto zařízení jako dálkového ovladače pro zařízení, jako jsou televizory a
sterea. Sada stránek Core First je dodávána s předpřipravenými stránkami dálkového ovladače v ovládacím panelu. Tyto
stránky dálkového ovladače obsahují tlačítka, která jsou připravena, aby byla naprogramována pomocí dálkových příkazů.
Dálkové ovládání Snap není funkční na zařízeních Tobii Dynavox I-12(+) a I-15(+).

8.11.1

Naprogramovat tlačítko dálkového ovladače
Proces programování dálkového ovladače u jednoho tlačítka je nutné provést pouze jednou.
Mějte svůj dálkový ovladač po ruce. Budete jej potřebovat k tomu, abyste své zařízení naučili infračervený
příkaz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte na obrazovce tlačítko, které si přejete naprogramovat tak, aby odesílalo příkaz pomocí infračerveného
vysílače.
Vyberte záložku Tlačítko .
Vyberte kategorii Akce.
Vyberte Přidat akci.
Vyberte Odeslat IR signál.
Vyberte Nahrát, poté namiřte dálkový ovladač na IR panel na svém zařízení Tobii Dynavox a stiskněte tlačítko na
dálkovém ovladači.
Pokud se zobrazí zpráva „Nahrávání bylo úspěšné!“, vyberte Hotovo.
Pokud se zobrazí zpráva „Nebyl zjištěn žádný signál. Zkuste to prosím znovu.“, vraťte se ke kroku 7.
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8.11.2

Použití dálkového ovladače
Dálkové ovládání je k dispozici pouze pro kompatibilní zařízení Tobii Dynavox.
Svůj dálkový ovladač musíte nastavit předem tak, že naprogramujete každé tlačítko dálkového ovladače na
správný IR příkaz. Viz 8.11.1 Naprogramovat tlačítko dálkového ovladače.

Obrázek 8.15 Ovládací panel — tlačítko dálkového ovladače
1.
2.
3.

Přejděte na stránku dálkového ovladače, která odpovídá danému zařízení (televize, stereo atd.), které si přejete
ovládat.
Namiřte IR okno zařízení Tobii Dynavox směrem k zařízení, které si přejete ovládat.
Vyberte tlačítko pro požadovaný příkaz.

8.12 Upravit stránku
Změny provedené v záložce Stránka ovlivní jen aktuální stránku. Některá nastavení sady stránek můžete přepsat pomocí
nastavení v záložce Stránka. Chcete-li například, aby byla textová lišta viditelná na většině stránek, ale aby se nezobrazovala na stránce ovládacího panelu, postupujte následujícím způsobem: 1. V nastaveních sady stránek zapněte textovou lištu. 2. Přejděte na stránku ovládacího panelu. 3. Vyberte záložku Stránka. 4. Zvolte Předvolby 5. Vypněte nastavení pro
Sladění sady stránek ve Viditelnosti textové lišty stránky: Zapnuto. 6. Nastavte Viditelnost textové lišty na Vypnuto.

8.12.1

Název stránky

Obrázek 8.16 Název stránky

1.
2.
3.
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Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Do pole Štítek zadejte název stránky.
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8.12.2

Obrázek stránky

Obrázek 8.17 Obrázek stránky

1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Přidejte nebo změňte obrázek stránky:
●

●

Vyhledávání obrázku:
a.

Vyberte tlačítko
Vyhledat obrázek.
Zobrazí se dialogové okno pro vyhledávání obrázků.

b.
c.
d.

Do textového pole napište, co hledáte.
Zvolte požadovaný obrázek.
Vyberte Hotovo.

Použití kamery k pořízení fotografie na obrázek stránky:
a.
b.
c.

●

Vyberte tlačítko
Kamera.
Vyberte Z kamery.
Pro vytvoření fotografie použijte kameru na vašem zařízení.

Chcete-li použít obrázek uložený ve vašem zařízení:
a.
b.
c.

Vyberte tlačítko
Kamera.
Zvolte Z knihovny fotografií.
Použijte prohlížeč souborů a vyhledejte požadovaný soubor.

Pokud si nepřejete mít žádný symbol stránky, zvolte X v rohu stávajícího symbolu.

8.12.3

Jazyková pravidla stránky

Nastavení Jazykových pravidel stránky nastaví výchozí jazyková pravidla pro tlačítka na stránce. Nastavení jazykových
pravidel určuje jazyk, který se použije při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do textového okna, predikci slov, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro hlas pro komunikaci (pokud byla pro daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
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Tlačítka dědí výchozí nastavení jazykových pravidel z nastavení na úrovni sady stránek nebo nastavení na úrovni stránky.
Když nastavíte Jazyková pravidla stránky, všechna stávající tlačítka na stránce toto nastavení převezmou a nově vytvořená tlačítka na stránce budou mít toto nastavení také jako výchozí. Pro změnu jazykových pravidel pro konkrétní tlačítka
viz část 8.10 Jazyková pravidla tlačítka.

1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Tlačítko Jazyková pravidla.
Ze seznamu vyberte jazyk:
a.

Plně podporované jazyky — jazyková pravidla se projevují při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do
textového okna, při predikci, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro řeč pro komunikaci (pokud byla pro
daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
Neutrální jazyk je primárně určen k použití s vlastními jmény (například Albert Einstein nebo Coca-Cola). Když
jsou v textovém okně slova označena jako Neutrální, budou přečtena podle jazykových pravidel ostatních slov,
která se aktuálně nachází v textovém okně. Je-li textové okno prázdné, budou Neutrální slova přečtena podle
nastavení jazykových pravidel dané sady stránek.

b.

Ostatní jazyky — jazyky v této kategorii mají v rámci aplikaci Snap + Core First různé úrovně podpory.

8.12.4

Velikost mřížky na stránce
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

8.12.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změnit velikost mřížky na stránce

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte kategorii Velikost mřížky.
Nastavte Sladění sady stránek na Vypnuto.
Vyberte Velikost mřížky.
Vyberte velikost mřížky z Optimalizované velikosti mřížky nebo nastavte počet řádků a sloupců a vytvořte si vlastní
velikost.
Pokud nemáte specifické potřeby, důrazně doporučujeme použít Optimalizované velikosti mřížky. Optimalizované velikosti mřížky zobrazují stránku s předem naplněným obsahem podle návrhu našich klinických pracovníků, zatímco u ostatních velikostí mřížek tomu tak být nemusí.
Chcete-li zobrazit textovou lištu a/nebo panel nástrojů, musíte zvolit velikost mřížky s alespoň 3 řádky a 3
sloupci nebo větší.
Pro změnu velikosti prostoru mezi tlačítky viz část 9.3.6 Mezery mezi tlačítky.

Tabulka 8.2 Vzorové velikosti mřížky (seznam není vyčerpávající)

2x3
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8.12.5

Barva pozadí stránky
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

1.

Přejděte na stránku, u které si přejete změnit barvu pozadí.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte oddíl Styl.
Nastavte Sladění sady stránek barvy pozadí na Vypnuto.
Vyberte položku Barva. Zobrazí se seznam barev pozadí stránky.
Vyberte barvu.

8.12.6

Zobrazit/skrýt textovou lištu
Toto nastavení se jako výchozí nastavuje v záložce Sada stránek. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte nastavení Sladění sady stránek na Vypnuto. Chcete-li v tomto případě nahradit výchozí nastavení ze Sady stránek, nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto.

8.12.6.1
1.
2.
3.
4.

Změnit viditelnost textové lišty

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte kategorii Předvolby.
Nastavte Sladění sady stránek na Zapnuto tak, aby odpovídalo určenému nastavení, nebo na Vypnuto, aby se
na této stránce viditelnost textové lišty od zbytku sady stránek lišila.

8.12.7

Odstranit stránku
Smazání je trvalé. Stránku mažte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že ji nebudete chtít v budoucnu používat.

1.

Přejděte na stránku, kterou si přejete odstranit.

2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.

4.
5.

Vyberte možnost
Smazat. Otevře se dialogové okno Odstranit stránku.
Pokud si přejete stránku trvale smazat, vyberte tlačítko Smazat nebo pokud si stránku přejete zachovat, vyberte
možnost Zrušit.

8.12.8

Importovat/Exportovat stránky

Viz část 11.3 Balíčky stránek.

8.13 Skupiny skenování
Skupina skenování je oblast obsahující tlačítka, které jsou skenovány jako jedna jednotka. Když dojde k výběru skupiny
skenování, poté se provede skenování tlačítek v této skupině. Použití skupin skenování může skenování výrazně urychlit.
Chcete-li skupiny skenování použít, je třeba, aby byl aktivní způsob ovládání "skenování" a aby "skupiny skenování" byly v
nastavení zapnuty. Více informací naleznete v části 12.12.7 Skenování.
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Vytváření a úpravy skupin sledování
1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.

3.

Vyberte nástroj
Skupiny skenování.
První skupina skenování se pro vás vytvoří automaticky.

4.

Chcete-li do skupiny skenování přidat další buňky, vyberte nástroj
Kreslení, potom klikněte (nebo klikněte a
přetáhněte) na buňky na stránce a přidejte je do skupiny skenování. Buňky mohou být na libovolném místě stránky,
nemusí se vzájemně dotýkat.

Obrázek 8.18 Přidání buněk do skupiny skenování pomocí nástroje Kreslení.
Do skupiny skenování nelze přidat textovou lištu ani panel nástrojů. Je tomu tak, protože textová lišta a
panel nástrojů tvoří vlastní skupiny skenování.

5.

Chcete-li odebrat buňky ze skupiny skenování, vyberte nástroj
rou byste chtěli ze skupiny odebrat.

Guma, potom klikněte na každou oblast, kte-

K posunování stránky použijte šipky Posunout nahoru a Posunout dolů.

Skupiny skenování jsou definovány jako oblasti stránky, ne konkrétní tlačítka. Pokud tlačítko přesunete,
může se na nové pozici objevit v jiné skupině skenování.
Skenování probíhá vždy zleva doprava, shora dolů. Čísla skupiny skenování s pořadím při skenování
nesouvisí.
Tlačítka na stránce, která nejsou ve skupině skenování, jsou skenována individuálně.
Skupiny skenování se liší podle velikosti mřížky.

6.
7.
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Chcete-li vytvořit novou skupinu skenování, v levém dolním rohu zvolte tlačítko
.
Chcete-li přejít na jinou skupinu skenování, zvolte kruh v té barvě, která odpovídá skupině skenování, na kterou se
chcete přesunout.
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8.

Chcete-li smazat skupinu skenování, nejprve skupinu vyberte, jak je popsáno v předchozím kroku, potom vyberte
možnost

8.13.1

Odstranit skupinu skenování.

Možnosti skupiny skenování

Barva skupiny skenování
●

Vyberte nástroj
a zvolte barvu aktuální skupiny skenování. Barva skupiny skenování se zobrazí pouze v režimu úprav, ne v režimu použití.

Zvuková nápověda ke skupině skenování
●

Text zadaný do pole Zvuková nápověda se přečte během skenování skupiny (je-li aktivováno nastavení Zvuková
nápověda).

●

Pokud si přejete nahrát vlastní zvukovou nápovědu, viz část 8.6.3.2 Nahrávání záznamu.

Zůstat ve skupině
●

Pokud je nastavení aktivní, tak po provedení výběru během skenování zůstanete v téže skupině a skenování bude
v této skupině pokračovat. Pokud nastavení není aktivní, po provedení výběru bude skenování pokračovat na začátku stránky.

8.14 Upravit textovou lištu
1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte tlačítko Upravit textovou lištu. Otevře se nabídka Upravit textovou lištu.

3.

Vybraná tlačítka se zobrazí v textové liště. Nevybraná tlačítka jsou skrytá v textové liště.

Obrázek 8.19 Menu Úprava textové lišty
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Tlačítka v seznamu mohou být šedá, což znamená, že pro jejich zobrazení není v textové liště dostatek
místa. Navyšte počet sloupců mřížky, čímž získáte v textové liště více místa.

8.15 Upravit panel nástrojů

Obrázek 8.20 Panel nástrojů Core First zobrazený v režimu úprav obsahuje tlačítka, skrytá tlačítka a prázdnou buňku.

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
V panelu nástrojů vyberte libovolné tlačítko a upravte jej.
Abyste viděli veškerý obsah panelu nástrojů nebo měli přístup k prázdným buňkám v něm, možná budete muset
stránku odrolovat směrem dolů.

3.

Pro změnu uspořádání tlačítek v panelu nástrojů klepněte na tlačítka, podržte a přetáhněte.
Mezi stránkou a panelem nástrojů není možné tlačítka přetahovat.
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Nastavení sady stránek

9.1

Sada stránek

9.1.1
1.
2.
3.
4.

Výběr sady stránek
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte řádek pod položkou Sada stránek uživatele.
Ze seznamu vyberte sadu stránek.

9.1.2

Vytvořit novou sadu stránek

Sadu stránek můžete vytvořit pomocí předem vytvořených sad, kopie sady stránek stávajícího uživatele nebo z
místního souboru.
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte řádek pod položkou Sada stránek uživatele.
Vyberte Vytvořit sadu stránek.
Otevře se dialogové okno Vybrat sadu stránek.

5.

Vyberte sadu stránek:
Předinstalované sady stránek
●
●

Sada stránek Core First obsahuje předem připravený obsah.
Vyberte položku Prázdná sada stránek a začněte s prázdnou šablonou zcela od začátku.

Sady stránek uživatele
●

Vyberte jednu ze svých stávajících sad stránek a použijte ji jako šablonu (vytvořte kopii).

Místní soubory
●
6.
7.
8.

Importujte soubor se sadou stránek (.sps) uložený na místním zařízení nebo připojeném disku.

Vyberte Další a vytvořte novou sadu stránek.
Zadejte název nové sady stránek.
Vyberete-li Vytvořit, vytvoříte novou sadu stránek. Vyberte-li Zrušit, vrátíte se zpět, aniž byste novou sadu stránek
vytvořili.

Stáhněte si sadu stránek z myTobiiDynavox
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte aktuální sadu stránek.
Vyberte Stáhnout sadu stránek.
Možná budete vyzváni k tomu, abyste se přihlásili do myTobiiDynavox.

5.
6.

Ze seznamu vyberte položku Sada stránek, pak zvolte Stáhnout.
Po dokončení stahování zadejte název sady stránek a zvolte možnost Uložit.
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9.1.3

Přejmenovat sadu stránek a upravit popis

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.

3.

V seznamu sady stránek vyberte tlačítko
Upravit vedle sady stránek, kterou si přejete přejmenovat. Otevře
se dialogové okno Upravit informace o sadě stránek.
Upravte text v poli Název a/nebo v poli Popis.
Pro uložení změn vyberte možnost Uložit. Pro návrat do seznamu sady stránek bez uložení vyberte možnost
Zrušit.

4.
5.

9.1.4

Smazat sadu stránek

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.

3.

V seznamu sady stránek vyberte tlačítko

Smazat vedle sady stránek, kterou si přejete odstranit.

Aktuálně aktivní sadu stránek nelze odstranit.

4.
5.

9.1.5
1.
2.
3.
4.

Vyberte červené tlačítko Smazat.
Sadu stránek nevratně odstraníte pomocí volby Smazat. Pro návrat do seznamu sady stránek bez odstranění vyberte možnost Zrušit.

Nastavení úvodní stránky
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte možnost Úvodní stránka.
Ze seznamu vyberte stránku.
Pište do vyhledávacího pole a vyhledejte konkrétní stránku nebo vyberte Nedávno otevřené a vyhledejte
stránku, kterou jste navštívili nedávno.
Doporučená úvodní stránka pro velikosti mřížky 1x1 až 2x3 je Podporovaná navigace. U velikostí 3x3 a
větších je navrženou úvodní stránkou Základní slova.

9.1.6
1.
2.
3.
4.

Nastavení stránky s klávesnicí
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte možnost Stránka s klávesnicí.
Ze seznamu vyberte stránku.
Pište do vyhledávacího pole a vyhledejte konkrétní stránku nebo vyberte Nedávno otevřené a vyhledejte
stránku, kterou jste navštívili nedávno.
Pro zúžení výsledků vyhledávání na stránky s klávesnicí zadejte výraz „klávesnice“.
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9.2

Velikost mřížky

Velikost mřížky zvolená v nastaveních sady stránek je pro uživatele výchozí velikostí mřížky. Všechny stránky budou nastaveny na velikost mřížky zvolenou v nastaveních sady stránek, pokud v nastavení konkrétní stránky není určeno jinak.

1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Velikost mřížky.
Vyberte velikost mřížky z Optimalizované velikosti mřížky nebo zvolte počet řádků a sloupců a vytvořte si vlastní.
Pokud nemáte specifické potřeby, důrazně doporučujeme použít Optimalizované velikosti mřížky. Optimalizované velikosti mřížky zobrazují stránku s předem naplněným obsahem podle návrhu našich klinických pracovníků, zatímco u ostatních velikostí mřížek tomu tak být nemusí.
Chcete-li zobrazit textovou lištu a/nebo panel nástrojů, musíte zvolit velikost mřížky s alespoň 3 řádky a 3
sloupci nebo větší.
Pro změnu velikosti prostoru mezi tlačítky viz část 9.3.6 Mezery mezi tlačítky.

Tabulka 9.1 Vzorové velikosti mřížky (seznam není vyčerpávající)

2x3

9.3

3x4

6x6

Styl sady stránek

Nastavení provedená v sekci Styl sady stránek určují vzhled sady stránek. Všechny stránky v sadě stránek, včetně nových
stránek, budou mít toto nastavení stylu, pokud nejsou na úrovni stránky nebo tlačítka ručně přenastavena.

9.3.1
1.
2.
3.
4.
5.

9.3.2
1.
2.
3.
4.
5.

Typ písma na štítku tlačítka
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Velikost písma v sekci Styl.
Vyberte písmo.

Velikost písma na štítku tlačítka
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Velikost písma v sekci Styl.
Vyberte velikost písma.
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9.3.3
1.
2.
3.
4.
5.

Tučné písmo na štítku tlačítka
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Tučné písmo v sekci Styl.
Nastavte tučné písmo na Zapnuto nebo Vypnuto.

9.3.4

Formát tlačítka

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Formát v sekci Styl.
Ze seznamu vyberte formát.

9.3.5

Štítek nahoře, obrázek dole

Štítek dole, obrázek nahoře

Štítek vlevo, obrázek vpravo

Štítek vpravo, obrázek vlevo

Pouze štítek

Pouze obrázek

Vzhled odkazu v sadě stránek

Nastavte vzhled tlačítek, která odkazují na jiné stránky.

Vzhled odkazu — žádný
●
●
●

60

Vzhled odkazu — navigační ikony

Vzhled odkazu — složky

Žádný — odpovídá výchozímu stylu tlačítek v sadě stránek.
Navigační ikony — v rohu tlačítek se objeví malá ikona, která označuje, jakou má tlačítko funkci (odkaz na jinou
stránku, návštěva stránky nebo zpět)
Složky — tlačítka s odkazem mají tvar složky. (Styl platí pouze pro tlačítka s odkazem, nikoliv pro tlačítko Jít zpět
nebo Návštěva).

9 Nastavení sady stránek
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9.3.6

Mezery mezi tlačítky

Nastavte velikost mezer mezi tlačítky.

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Mezery mezi tlačítky v sekci Parametry mřížky.
Vyberte velikost mezer mezi tlačítky.

9.3.7
1.
2.
3.
4.

Výchozí barvy pozadí
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Pro změnu určené barvy pozadí vyberte kterýkoliv z následujících řádků:
●
●
●

9.3.8
1.
2.
3.
4.
5.

Typ písma textového okna
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Typ písma v sekci Textové okno.
Vyberte typ písma.

9.3.9
1.
2.
3.
4.
5.

Velikost písma textového okna
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Velikost písma v sekci Textové okno.
Vyberte velikost písma.

9.3.10
1.
2.
3.
4.
5.

9.4
1.
2.
3.
4.

Pozadí stránky — výchozí barva pozadí stránky.
Pozadí panelu nástrojů — výchozí barva pozadí panelu nástrojů.
Pozadí textové lišty — výchozí barva pozadí textové lišty (nikoli textového okna).

Barva textu textového okna

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte kategorii Styl.
Vyberte Barva textu v sekci Textové okno.
Vyberte barvu textu.

Předvolby sady stránek
Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte Předvolby.
Pro změnu zadaného nastavení vyberte některou z následujících možností:
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Rozhraní
●
●

Textová lišta zapnuta — když je tato možnost aktivována, zobrazí se na každé stránce textová lišta.
Umístění panelu nástrojů — Vyberte si zobrazení panelu nástrojů vlevo nebo vpravo každé stránky nebo
panel nástrojů vypněte.

Řádky panelu nástrojů
●

Nastavení Sladění sady stránek: — V případě aktivace bude počet řádků dostupných na panelu nástrojů odpovídat počtu řádků ve vybrané sadě stránek.
Chcete-li změnit počet řádků na panelu nástrojů odděleně od velikosti mřížky sady stránek, toto nastavení
deaktivujte a nastavte požadovaný počet řádků.

Sada stránek Skupina skenování
●

9.5

1. xxx, 2. yyy, 3. zzz — Nastavte příkazy pro způsob skenování skupin Sady stránek; Stránky, panelu nástrojů
a textové lišty.
Nastavte příkazy pořadí způsobu skenování skupin Sady stránek; Stránky, panelu nástrojů a textové lišty.

Adaptivní tlačítka
Tato část platí pouze pro zařízení Tobii Dynavox I-13 a I-16.

Adaptivní tlačítka nacházející se v přední části zařízení Tobii Dynavox I-13 a I-16 lze zvolit prostřednictvím dotyku nebo
a
, lze naprogramovat akcemi Snap Core First, které se
ovládání pohledem. Dvě z těchto tlačítek, tlačítka
spustí, jsou-li zvoleny pomocí ovládání pohledem během používání Snap Core First.
Nastavit akce adaptivního tlačítka pro ovládání pohledem
1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte Adaptivní tlačítka.

4.
5.
6.

Ze seznamu vyberte
Vyberte Přidat akci.
Vyberte akci.

nebo

.

Pro přidání doplňující akce zopakujte kroky 5 a 6.

Nastavit akce adaptivního tlačítka pro ovládání dotykem
Chování adaptivního tlačítka pro dotyk se nastaví v Tobii Dynavox aplikaci Nastavení hardwaru. Tuto aplikaci
můžete spustit přímo pomocí zkratky na vaší ploše nebo prostřednictvím Snap Core First, jak je popsáno
níže.

1.
2.
3.
4.
5.
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Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte Adaptivní tlačítka.
Vyberte Nastavit akce pro dotyk. Spustí se Tobii Dynavox aplikace Nastavení hardwaru.
Rozbalovací menu v aplikaci Nastavení hardwaru použijte k výběru akcí pro adaptivní tlačítka, jsou-li zvolena pomocí dotyku.
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9.6

O nás

Tato část zobrazuje číslo verze sady stránek a nastavení pro pokročilé uživatele.

9.6.1

Nastavení obsahu sady stránek pro pokročilé

Speciální nastavení pro pokročilé uživatele sady stránek.

9.6.1.1

Nastavit optimalizované velikosti mřížky

Nastavte, které z velikostí mřížky se zobrazí v seznamu Optimalizované velikosti mřížky pro tuto sadu stránek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upravit.
Vyberte tlačítko
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte možnost O nás.
Vyberte Nastavení pro pokročilé.
Vyberte Velikosti mřížky.
Chcete-li do seznamu přidat velikost mřížky, posuňte stránku doprava a vyberte možnost Přidat novou velikost.
Otevře se nové dialogové okno Přidat velikosti optimalizované mřížky.
Zvolte počet řádků a sloupců pro vaši novou velikost optimalizované mřížky (až 15 x 15) a pak vyberte Uložit.
Pro odstranění velikosti optimalizované mřížky vyberte na velikosti mřížky v seznamu ikonu Smazat. Zobrazí se výstraha Smazat velikost mřížky. Pokud jste si jisti, že chcete velikost mřížky odstranit, vyberte možnost Smazat. V
opačném případě vyberte Zrušit.

9.6.1.2

Jazyková pravidla sady stránek

Nastavení Jazykových pravidel sady stránky nastaví výchozí jazyková pravidla pro tlačítka a stránky v sadě stránek. Nastavení jazykových pravidel určuje jazyk, který se použije při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do textového okna,
predikci slov, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro hlas pro komunikaci (pokud byla pro daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
Tlačítka dědí výchozí nastavení jazykových pravidel z nastavení na úrovni sady stránek nebo nastavení na úrovni stránky.
Když nastavíte Jazyková pravidla sady stránky, všechna stávající tlačítka v sadě stránek toto nastavení převezmou a nově
vytvořená tlačítka v sadě stránek budou mít toto nastavení také jako výchozí. Pro změnu jazykových pravidel pro konkrétní
stránky v sadě stránek viz část 8.12.3 Jazyková pravidla stránky. Pro změnu jazykových pravidel pro konkrétní tlačítka viz
část 8.10 Jazyková pravidla tlačítka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Vyberte možnost O nás.
Vyberte Nastavení pro pokročilé.
Tlačítko Jazyková pravidla.
Ze seznamu vyberte jazyk:
a.

b.

Plně podporované jazyky — jazyková pravidla se projevují při vyhledávání obrázků, při vkládání obrázků do
textového okna, při predikci, skloňování, automatickém tvoření tvarů a pro řeč pro komunikaci (pokud byla pro
daný jazyk nastavena konkrétní řeč).
Ostatní jazyky — jazyky v této kategorii mají v rámci aplikaci Snap + Core First různé úrovně podpory.
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10 Tisk
Vytiskněte jednu nebo více stránek na papír nebo do PDF.

1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.

3.

Zvolte
tisk.

Tisk na editačním panelu na pravé straně obrazovky. Otevře se dialogové okno Vyberte stránky pro

Můžete také tisknout z oddílu Tisknout stránky v záložce Stránka.

4.

Aktuální stránka se přidá do tiskové fronty ve výchozím nastavení. Vyberte další stránky ze seznamu a přidejte je
do tiskové fronty.
Při hledání pomocí jména stránky zadejte text do vyhledávacího pole Vyhledat.
Chcete-li do současných výsledků hledání přidat do tiskové fronty všechny stránky, zaškrtněte Vybrat vše.
Pokud zaškrtnete Vybrat vše, a potom toto zaškrtnutí zrušíte, vaše tisková fronta se resetuje.

Pro odstranění stránek z tiskové fronty zvolte kromě jména stránky i X.
Po přidání vybraných stránek do tiskové fronty zvolte Další.

5.

Vyberte možnosti tisku. Náhled stránky se aktualizuje, aby odrážel aktuální nastavení.

●
●
●
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Textová lišta — Chcete-li skrýt textovou lištu na vytištěné stránce (stránkách), zakažte toto nastavení.
Panel nástrojů — Chcete-li skrýt panel nástrojů na vytištěné stránce (stránkách), zakažte toto nastavení.
Vizualizace odkazu — Zakázáním tohoto nastavení skryjete ikony indikátoru odkazu na tlačítkách na vytištěné
stránce (stránkách).

10 Tisk
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●

Počet využití tlačítka — Povolením tohoto nastavení zobrazíte aktuální počet použití tlačítek na vytištěné
stránce (stránkách). Poznámka: Chcete-li vidět počet využití tlačítka, musí být povoleno sledování dat. Více informací naleznete v části 12.13 Sledování dat.

Po dokončení volby možností tisku, zvolte Tisk.
6.

Poznámka: Tento dialog se bude lišit v závislosti na vaší platformě a výchozím nastavení tiskárny.
Vyberte tiskárnu (nebo tisk do PDF), nastavení barev a orientaci stránek. Možnosti velikosti stránek jsou k dispozici
pod nastavením Více nastavení.
Po dokončení konfigurace nastavení tiskárny zvolte Tisk.
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11 Sdílení a ukládání
Tobii Dynavox Snap Core First nabízí několik praktických způsobů, jak sdílet a ukládat uživatele, sady stránek a stránky.
Ať už chcete, aby vaše sada stránek byla na všech vašich zařízeních stejná, nebo chcete poslat pár nových stránek svým
přátelům, s námi je to možné!
●
●

●

Importovat/Exportovat lokálně (uživatel, sada stránek, balíček stránek) — použijte při ukládání souboru do vašeho zařízení, při sdílení na USB disk nebo u osob, které nemají účet na myTobiiDynavox.
Exportovat/Importovat přes myTobiiDynavox* (sada stránek, balíček stránek) — sdílejte s dalšími uživateli myTobiiDynavox sady stránek a balíčky stránek. Ukládejte a mějte přístup k souborům na svém vlastním účtu
myTobiiDynavox.
Synchronizace* (sada stránek) — sdílejte změny provedené na sadě stránek v různých zařízeních a s určenými
uživateli myTobiiDynavox. Sada stránek sdílená prostřednictvím synchronizace uchovává aktualizovanou verzi
sady stránek na cloudu, takže změny provedené v sadě stránek na libovolném schváleném zařízení/účtu jsou sdíleny napříč všemi synchronizovanými zařízeními/účty pro danou sadu stránek.

*Tyto způsoby sdílení vyžadují aktivní připojení k internetu.
Tabulka 11.1 Typy souborů pro sdílení a ukládání — co obsahují
Typ souboru

Stránky

Předvolby
stránky

Předvolby sady
stránek

Uživatelské
předvolby

Systémové
předvolby

Uživatel

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Sada stránek

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Balíček stránek

Ano (určené
stránky)

Ano

Ne

Ne

Ne

11.1 Uživatelé
Soubory se zálohou uživatele obsahují sady stránek a nastavení spojená s tímto uživatelem. Soubory se zálohou uživatele
neobsahují hlasy. Nastavení řeči jsou však zachována a zvolená řeč se automaticky stáhne, pokud na zařízení není k dispozici (vyžaduje připojení k internetu).

11.1.1

Zálohovat uživatele

Viz část 12.3 Zálohovat uživatele.

11.1.2

Obnovit uživatele

Viz část 12.4 Obnovit uživatele.

11.2 Sady stránek
Soubor se sadou stránek obsahuje všechny stránky přidružené k této sadě stránek. Neobsahuje žádné informace o uživateli ani nastavení na úrovni uživatele.

11.2.1

Importování sady stránek

Z myTobiiDynavox
1.
2.
3.
4.
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Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte aktuální sadu stránek.
Vyberte Stáhnout sadu stránek.
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Možná budete vyzváni k tomu, abyste se přihlásili do myTobiiDynavox.

5.
6.

Ze seznamu vyberte položku Sada stránek, pak zvolte Stáhnout.
Po dokončení stahování zadejte název sady stránek a zvolte možnost Uložit.

Z místního souboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte aktuální sadu stránek.
Vyberte Vytvořit sadu stránek.
Vyberte záložku Místní soubory.
Vyberte možnost Procházet.
Přejděte na požadovaný .sps soubor, vyberte ho a pak vyberte Otevřít.
Vyberte možnost Další.
Zadejte jedinečný název sady stránek a poté vyberte možnost Vytvořit.

11.2.2

Uložit kopii sady stránek

11.2.2.1

Uložení sady stránek do myTobiiDynavox

Soubory se sadou stránek uložené v myTobiiDynavox naleznete na myTobiiDynavox.com v sekci My stuff > Snap >
Pagesets

1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte aktuální sadu stránek.

4.
5.

Vyberte ikonu
Uložit vedle sady stránek, kterou si přejete uložit.
Vyberte Uložit kopii do myTobiiDynavox.
Možná budete vyzváni k tomu, abyste se přihlásili do myTobiiDynavox.

6.
7.

Zadejte jedinečný název sady stránek a (volitelně) popis a vyberte možnost Uložit.
Ve stavovém řádku je zobrazen postup během ukládání. Po dokončení zvolte možnost Hotovo.

11.2.2.2

Uložit sadu stránek lokálně

1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Sada stránek.
Zvolte aktuální sadu stránek.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyberte ikonu
Uložit vedle sady stránek, kterou si přejete uložit.
Vyberte Uložit kopii do místního souboru.
Zadejte jedinečný název sady stránek a (volitelně) popis a vyberte možnost Další.
Vyberte možnost Procházet. Přejděte do adresáře, kam si přejete soubor sady stránek uložit a pak vyberte Uložit.
Vyberte Uložit.
Ve stavovém řádku je zobrazen postup během ukládání. Po dokončení zvolte možnost Hotovo.

11.2.3
1.

Sdílet kopii sady stránek (prostřednictvím myTobiiDynavox)

Vyberte tlačítko

Upravit.
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2.

Vyberte záložku Sada stránek.

3.
4.
5.
6.

Vyberte ikonu
Sdílet sadu stránek vedle sady stránek, kterou si přejete sdílet.
Vyberte Sdílet kopii.
Zadejte jedinečný název sady stránek a (volitelně) popis a vyberte možnost Další.
Zadejte uživatelské jméno myTobiiDynavox nebo e-mailový účet osoby, které posíláte sadu stránek, a poté vyberte
+ a přidejte je do seznamu příjemců. Chcete-li přidat další příjemce, proces zopakujte. Po přidání všech příjemců
zvolte možnost Sdílet.
Ve stavovém řádku se zobrazí postup sdílení. Po dokončení zvolte možnost Hotovo.

7.

Pokud si přejete uložit kopii sady stránek lokálně (pro sdílení prostřednictvím jednotky USB, e-mailu atd.), viz
část 11.2.2.2 Uložit sadu stránek lokálně.

11.2.4

Synchronizace sady stránek

Synchronizace je snadný způsob jak zachovat stejnou verzi sady stránek na řadě různých zařízení. Synchronizace uloží
aktuální verzi vaší sady stránek na cloudu. Když stisknete tlačítko Synchronizovat, odešlete změny provedené v sadě stránek na svém místním zařízení a rovněž obdržíte veškeré změny, které byly provedené na ostatních (synchronizovaných)
zařízeních.* Když je synchronizace provedena na všech zařízeních, na všech je stejná verze sady stránek.
Tlačítko Synchronizace v horní liště vás informuje, zda je k dispozici aktualizovaná verze sady stránek, nebo zda máte
místní změny, které je třeba odeslat na cloud.
*Synchronizace nepodporuje slučování změn z několika zařízení na stejné stránce ve stejné synchronizaci. V případě, že
k úpravě stejné stránky dojde na různých zařízeních, poslední verze stránky je přepsána poslední synchronizací. Lidé,
kteří se podílejí na úpravě synchronizované sady stránek, by měli mezi sebou sdílet informace o tom, které stránky upravují, a často provádět synchronizaci, aby se vyhnuli synchronizaci změn stejné stránky najednou.
Při synchronizaci na více zařízeních nebo více uživateli musí být nastavení typu navigace shodné u všech zařízení nebo uživatelů provádějících synchronizaci. Viz část 12.12 Způsob ovládání.

11.2.4.1

Synchronizace sady stránek do myTobiiDynavox

Když provádíte Synchronizaci sady stránek do myTobiiDynavox, budete mít na serveru myTobiiDynavox uloženou kopii
sady stránek. Můžete ji použít jako rychlý a snadný systém pro zálohování sady stránek, a pokud máte další zařízení se
Snap Core First, můžete sadu stránek synchronizovat také na těchto zařízeních.
Nastavení sady stránek k synchronizaci
1.
2.
3.

V horní liště zvolte tlačítko
Synchronizace. Možná budete vyzváni k zadání uživatelského jména myTobiiDynavox a hesla.
Vyberte Synchronizace.
A je to! Vaše sada stránek je nyní synchronizována s vaším účtem myTobiiDynavox.
Pokaždé, když provádíte úpravy své sady stránek, musíte vybrat tlačítko Synchronizace v horní liště a
tyto změny odeslat do cloudu.

Synchronizace sady stránek na dalších zařízeních
Pokud je již sada stránek na jednom z vašich zařízení nastavena k synchronizaci, další zařízení můžete synchronizovat
podle níže uvedených kroků na každém zařízení.

1.

V horní liště zvolte tlačítko
Dynavox a hesla.

2.
3.

Vyberte ikonu
Stáhnout sadu stránek.
Vyberte sadu stránku, kterou si přejete stáhnout a synchronizovat, a poté vyberte Stáhnout.
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4.

Po dokončení stahování vyberte možnost Hotovo.
Stažená synchronizovaná sada stránek je automaticky nastavena jako aktivní sada stránek.
Pokaždé, když provádíte úpravy své sady stránek, musíte vybrat tlačítko Synchronizace v horní liště a
tyto změny odeslat do cloudu a zajistit, aby aktualizovaná sada stránek byla ostatním zařízením dostupná
k synchronizaci. Nejlepším postupem je provádět synchronizaci před provedením změn v sadě stránek,
poté, jakmile dokončíte úpravu, opět synchronizovat.

11.2.4.2

Pozvánka dalším osobám k synchronizaci s vaší sadou stránek

Když další uživatelé myTobiiDynavox provádějí synchronizaci s vaší sadou stránek, mohou provádět změny v sadě stránek na svých zařízeních a synchronizovat tyto změny do cloudu. Při příští synchronizaci na vašem zařízení obdržíte jejich
změny. Podobně je tomu tehdy, když provedete změny v sadě stránek a potom synchronizaci. Tyto změny budou dostupné
ostatním uživatelům, kterým jste povolili synchronizaci s vaší sadou stránek.
Synchronizace neumí slučovat změny od několika uživatelů, kteří současně prováděli změny na stejné stránce současně.
Za těchto okolností poslední uživatel, který provádí synchronizaci, přepíše stránku svou verzí. Měli byste synchronizovat
okamžitě před a po provedení změn sady stránek a sdílet tyto informace s ostatními uživateli, kteří se synchronizují s vaší
sadou stránek, abyste se vyhnuli provádění změn stejné stránky současně.
Měli byste synchronizovat pouze s lidmi, kterým důvěřujete, že na sadě stránek budou provádět vhodné úpravy.
Pokaždé, když provedete úpravu sady stránek, musíte v horní liště vybrat tlačítko Synchronizace, čímž se tyto
změny odešlou do cloudu, a zajistit, aby aktualizovaná sada stránek byla ostatním zařízením dostupná k
synchronizaci.
Nejlepším postupem je provádět synchronizaci před provedením změn v sadě stránek, poté, jakmile dokončíte
úpravu, opět synchronizovat.

1.

V horní liště zvolte tlačítko
Dynavox a hesla.

2.
3.

Vyberte ikonu
Sdílet sadu stránek.
Zadejte uživatelské jméno myTobiiDynavox nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou sadu stránek sdílíte, a poté
vyberte + a přidejte je do seznamu příjemců. Chcete-li přidat další příjemce, proces zopakujte. Po přidání všech příjemců zvolte možnost Sdílet.
Po dokončení sdílení vyberte možnost Hotovo. Příjemce (příjemci) obdrží upozornění na sdílení prostřednictvím emailu a v aplikaci Snap Core First.

4.

Synchronizace. Možná budete vyzváni k zadání uživatelského jména myTobii-

Upozornění na synchronizaci může trvat až hodinu po odeslání pozvánky, než se zobrazí. Upozornění si
můžete prohlédnout kdykoli pomocí tlačítka Synchronizace.
11.2.4.2.1

Zrušit oprávnění k synchronizaci

Uživatele můžete ze synchronizované sady stránek (které vlastníte) kdykoliv odstranit.

1.

V horní liště zvolte tlačítko

2.
3.

Vyberte ikonu
Sdílet sadu stránek.
Uživatelé s oprávněním k synchronizaci pro aktuální sadu stránek jsou uvedeni v modrém poli. Pro odstranění uživatele zvolte X vedle jejich jména / e-mailové adresy, poté vyberte možnost Aktualizovat
Vyberte Hotovo.

4.

11.2.4.3

Synchronizace.

Synchronizace se sadami stránek vlastněných jiným uživatelem

Když někdo sdílí sadu stránek pro synchronizaci s vámi, zobrazí ikona synchronizace v horní liště výstrahu
přijetí nebo odmítnutí pozvánky postupujte podle následujících kroků.
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Upozornění na synchronizaci může trvat až hodinu po odeslání pozvánky, než se zobrazí.
Přijmout pozvánku k synchronizaci
1.

V horní liště zvolte tlačítko

2.
3.
4.
5.

Vyberte ikonu
Stáhnout sadu stránek.
Vyberte Procházet sady stránek dostupných na vašem účtu myTobiiDynavox.
Vyberte sadu stránku, kterou si přejete stáhnout a synchronizovat, a poté vyberte Stáhnout.
Po dokončení stahování vyberte možnost Hotovo.

Synchronizace.

Odmítnout pozvánku k synchronizaci
1.

V horní liště zvolte tlačítko

2.
3.

Stáhnout sadu stránek.
Vyberte ikonu
Vyberte Procházet sady stránek dostupných na vašem účtu myTobiiDynavox.

4.
5.

Vyberte sadu stránek, kterou chcete odmítnout, a poté vyberte ikonu
Vyberte Odmítnout.

11.2.4.4

Synchronizace.

Smazat.

Vrátit synchronizovanou sadu stránek na dříve uloženou verzi

Můžete se vrátit k předchozí verzi synchronizované sady stránek. Tato funkce je užitečná, pokud jste provedli změny v
sadě stránek, které byste rádi zrušili nebo vrátili zpět.

1.
2.
3.

V horní liště zvolte tlačítko
Synchronizace.
Vyberte Uložené verze.
Najděte v seznamu datum synchronizace, které si přejete obnovit, a vyberte možnost Obnovit.

11.2.4.5

Přepsání synchronizované sady stránek

Pokud se chcete ujistit, že aktuální verze sady stránek je tou verzí sady stránek, která je rovněž uložena v cloudu (bez
ohledu na změny, které mohly být synchronizovány jinými uživateli), použijte možnost Přepsat.

1.
2.
3.

V horní liště zvolte tlačítko
Vyberte Pokročilé.
Vyberte Přepsat.

11.2.4.6

Synchronizace.

Synchronizace Pull-only (pouze stažení)

Při synchronizaci v režimu Pull-only obdržíte změny sady stránek (provedené na jiných zařízeních), ale nebudou odeslány
změny sady stránek provedené na aktuálním zařízení. Pro použití režimu Pull-only musí být přístup do režimu úprav omezen heslem. Pro nastavení hesla a režimu Pull-only viz část 13.1.1 Heslo.

11.3 Balíčky stránek
Můžete sdílet podmnožinu sady stránek (jednu nebo více stránek dle vlastního výběru) jako balíček stránek. Balíčky stránek obsahují pouze určené stránky. Pokud stránky obsahují tlačítka s odkazy na stránky, které na zařízení příjemce neexistují, odkazy nebudou funkční.
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11.3.1

Exportovat balíček stránek

11.3.1.1

Exportovat balíček stránek do myTobiiDynavox

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte Importovat/Exportovat stránky.
Vyberte Exportovat balíček stránek.
Vyberte Do myTobiiDynavox.
Vyberte stránky, které si přejete zahrnout do balíčku stránek. U vybraných stránek se v seznamu zobrazí znak zatržení a tyto stránky budou také zobrazeny v modrém rámečku.
Aktuální stránka je automaticky do balíčku stránek zahrnuta. Pro její odstranění nebo odstranění kterékoli
jiné stránky z balíčku zvolte X vedle názvu stránky v modrém rámečku.

7.

Poté, co jste přidali požadované stránky do balíčku, vyberte možnost Další. Otevře se dialogové okno Pojmenovat
balíček stránek.
8. Do pole pro název zadejte název balíčku a (popřípadě) v poli Popis vytvořte popis stránky.
9. Vyberte Exportovat a balíček stránek uložte do myTobiiDynavox.
10. Po dokončení exportu vyberte možnost Hotovo.

11.3.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exportovat balíček stránek do místního souboru

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte Importovat/Exportovat stránky.
Vyberte Exportovat balíček stránek.
Vyberte Do místního souboru.
Vyberte stránky, které si přejete zahrnout do balíčku stránek. U vybraných stránek se v seznamu zobrazí znak zatržení a tyto stránky budou také zobrazeny v modrém rámečku.
Aktuální stránka je automaticky do balíčku stránek zahrnuta. Pro její odstranění nebo odstranění kterékoli
jiné stránky z balíčku zvolte X vedle názvu stránky v modrém rámečku.

7.

Poté, co jste přidali požadované stránky do balíčku, vyberte možnost Další. Otevře se dialogové okno Pojmenovat
balíček stránek.
8. Do pole pro název zadejte název balíčku a (popřípadě) v poli Popis vytvořte popis stránky.
9. (Pouze Windows) Vyberte Další.
10. (Pouze Windows) Vyberte Procházet. Přejděte do adresáře, kam si přejete soubor sady stránek uložit a pak vyberte Uložit.
11. Vyberte Exportovat.
12. Po dokončení exportu vyberte možnost Hotovo.

11.3.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Export balíčku stránek ke sdílení (prostřednictvím myTobiiDynavox)

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte Importovat/Exportovat stránky.
Vyberte Exportovat balíček stránek.
Vyberte Ke sdílení.
Vyberte stránky, které si přejete zahrnout do balíčku stránek. U vybraných stránek se v seznamu zobrazí znak zatržení a tyto stránky budou také zobrazeny v modrém rámečku.
Aktuální stránka je automaticky do balíčku stránek zahrnuta. Pro její odstranění nebo odstranění kterékoli
jiné stránky z balíčku zvolte X vedle názvu stránky v modrém rámečku.
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7.

Poté, co jste přidali požadované stránky do balíčku, vyberte možnost Další. Otevře se dialogové okno Pojmenovat
balíček stránek.
8. Do pole pro název zadejte název balíčku a (popřípadě) v poli Popis vytvořte popis stránky.
9. Vyberte možnost Další. Otevře se dialogové okno Sdílet balíček stránek.
10. Zadejte uživatelské jméno myTobiiDynavox nebo e-mailový účet osoby, které posíláte sadu stránek, a poté vyberte
+ a přidejte je do seznamu příjemců. Chcete-li přidat další příjemce, proces zopakujte. Po přidání všech příjemců
zvolte možnost Sdílet.
11. Po dokončení exportu vyberte možnost Hotovo.
Pokud si přejete uložit balíček stránek lokálně (pro sdílení prostřednictvím e-mailu, jednotky USB atd.), viz část
11.3.1.2 Exportovat balíček stránek do místního souboru.

11.3.2

Importovat balíček stránek

11.3.2.1

Importovat balíček stránek z myTobiiDynavox

Tuto možnost využijte pro import balíčku stránek, který jste uložili na svůj účet myTobiiDynavox, nebo balíček stránek,
který s vámi sdílí jiný uživatel myTobiiDynavox.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte Importovat/Exportovat stránky.
Vyberte Importovat balíček stránek.
Vyberte Z myTobiiDynavox. Zobrazí se dialogové okno Vybrat balíček stránek z myTobiiDynavox.
Ze seznamu vyberte položku Balíček stránek.
Pro stažení vybraného balíčku stránek vyberte Další.
Zkontrolujte seznam stránek v balíčku stránek. Chcete-li pokračovat v importování balíčku stránek, vyberte Importovat. Chcete-li zrušit importování balíčku stránek, vyberte Zrušit.
K rozporům mezi stránkami dochází, když balíček stránek obsahuje jednu nebo více stránek, které již na
vašem zařízení existují, avšak nejsou totožné. Vyberte ikonu rozporu
každé stránky a poté zvolte,
zda si přejete existující stránku zachovat, nebo přepsat importovanou stránkou z balíčku stránek. Předtím, než budete moci pokračovat s importováním balíčku stránek, musíte tímto způsobem vyřešit rozpory
všech stránek.

11.3.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Importovat balíček stránek z místního souboru

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Stránka.
Vyberte Importovat/Exportovat stránky.
Vyberte Importovat balíček stránek.
Vyberte Z místního souboru.
Vyberte možnost Procházet. Přejděte na soubor balíčku stránek (.spb), který chcete importovat, a vyberte jej. Poté
vyberte Otevřít.
Vyberte možnost Další. Otevře se dialogové okno Zkontrolovat balíček stránek.
Zkontrolujte seznam stránek v balíčku stránek. Chcete-li pokračovat v importování balíčku stránek, vyberte Importovat. Chcete-li zrušit importování balíčku stránek, vyberte Zrušit.
K rozporům mezi stránkami dochází, když balíček stránek obsahuje jednu nebo více stránek, které již na
každé stránky a poté zvolte,
vašem zařízení existují, avšak nejsou totožné. Vyberte ikonu rozporu
zda si přejete existující stránku zachovat, nebo přepsat importovanou stránkou z balíčku stránek. Předtím, než budete moci pokračovat s importováním balíčku stránek, musíte tímto způsobem vyřešit rozpory
všech stránek.
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11.3.2.3

Importovat balíček stránek a vytvořit odkaz

Pomocí Importovat a propojit odkaz můžete importovat balíček stránek a současně vytvořit odkaz!
Viz část 8.9.6 Importovat a propojit se stránkou.
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12 Uživatelské nastavení
Uživatelské nastavení pomáhá přizpůsobit uživatelskou zkušenost v softwaru Snap. Každý uživatel může mít své vlastní
nastavení, které se použije při načtení uživatele do softwaru.

12.1 Změna uživatele
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte aktuálního uživatele.
Vyberte uživatele ze seznamu Vybrat uživatele.
Uživatel se obrázkem zatržení je aktuálně aktivní uživatel.

12.2 Vytvoření nového uživatele
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Nový uživatel.
Postupujte podle kroků v Průvodci uživatelským nastavením a vytvořte nového uživatele. Vytvoření nového uživatele zrušíte symbolem X.

12.3 Zálohovat uživatele
Zálohovat do myTobiiDynavox
1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte šipku napravo od aktuálního uživatele.

4.
5.

Vyberte tlačítko
Zálohovat vedle jména uživatele, kterého chcete zálohovat.
Vyberte Zálohovat do myTobiiDynavox.
Pokud zrovna nejste přihlášeni do svého účtu myTobiiDynavox, budete vyzváni, abyste tak učinili nyní.

6.

Zadejte název souboru se zálohou uživatele a poté klepněte na Dále.
Může být užitečné zaznamenat do názvu souboru datum zálohování.

7.
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Místní soubory se zálohou lze také přesunout do myTobiiDynavox ručně. Pomocí webového prohlížeče
navštivte stránku myTobiiDynavox.com a přihlaste se, pak přejděte na Snap > Backups/Zálohy a vyberte
Upload Backup/Nahrát zálohu.

Zálohování do místního souboru
1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte šipku napravo od aktuálního uživatele.

4.
5.
6.

Vyberte tlačítko
Zálohovat vedle jména uživatele, kterého chcete zálohovat.
Vyberte Zálohovat do místního souboru.
(Windows) Přejděte do adresáře, kam soubor se zálohou chcete uložit, a pak vyberte Uložit.
(iOS) Zadejte název souboru se zálohou.

7.

Vyberte Zálohovat.

12.4 Obnovit uživatele
Obnovit uživatele prostřednictvím myTobiiDynavox
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte šipku napravo od aktuálního uživatele.
Vyberte Nový uživatel.
Vyberte Obnovit stávajícího uživatele.
Pokud momentálně nejste přihlášeni do myTobiiDynavox, zadejte svůj e-mail a heslo a pak zvolte možnost Dále.
Vyberte soubor se zálohou uživatele a vyberte Dále.
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Obnovit uživatele prostřednictvím místního souboru
Na zařízeních iOS musí být místní soubory se zálohou uživatele vytvořené na jiném zařízení nejprve přesunuty prostřednictvím iTunes do aplikace Snap Core First:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.

Otevřete iTunes na svém počítači Mac nebo PC.
Připojte pomocí USB kabelu dodaného s přístrojem svůj iPad k počítači.
Vyberte své zařízení v iTunes.

d.
e.

V levém bočním panelu vyberte Apps/Aplikace. Pak se přesuňte do části File Sharing/Sdílení souborů
ve spodní části stránky.
Vyberte Snap Core First.

f.
g.

Přetáhněte soubor(y) se zálohou uživatele do oblasti Snap Core First Documents.
Postupujte podle níže uvedených kroků pro obnovu uživatele na svém iPadu.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte šipku napravo od aktuálního uživatele.
Vyberte Nový uživatel.
Vyberte Obnovit stávajícího uživatele.
Zvolte možnost Obnovit z místního souboru.
(Windows) Přejděte na soubor se zálohou uživatele, vyberte ho a pak vyberte Otevřít.
(iOS) Vyberte soubor se zálohou uživatele ze seznamu a pak vyberte Obnovit uživatele.

12.5 Upravit/přejmenovat uživatele
1.
2.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.

3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit vedle jména uživatele, kterého chcete upravit.
Pište do pole Název.
Pro uložení změn vyberte Uložit nebo pro zrušení změn vyberte Zrušit.

12.6 Smazat uživatele
Odstranění uživatele ze zařízení je nevratná operace. Pokud si myslíte, že byste někdy později mohli uživatele
potřebovat, vytvořte před provedením této operace zálohu uživatele 12.3 Zálohovat uživatele.

1.
2.
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Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
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3.

Vyberte tlačítko

Smazat vedle jména uživatele, kterého chcete smazat.

Aktuálně aktivního uživatele nelze odstranit.

4.
5.

Vyberte červené tlačítko Smazat.
Uživatele nevratně odstraníte pomocí volby Smazat. Pokud nechcete uživatele odstranit, použijte volbu Zrušit.

12.7 Přihlášení do účtu myTobiiDynavox
Přihlášení do účtu myTobiiDynavox vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Některé služby v aplikaci Snap Core First, například synchronizace, vyžadují, abyste se přihlásili pomocí svého účtu myTobiiDynavox. Chcete-li zadat své údaje k přihlášení do myTobiiDynavox nebo vytvořit nový účet myTobiiDynavox, vyberte
Přihlásit se. Pokud jste právě přihlášeni, vaše uživatelské jméno myTobiiDynavox nebo e-mail se zobrazí v části Účet
myTobiiDynavox.

12.8 Hlas
12.8.1

Hlas pro komunikaci

Hlas pro komunikaci je hlas, který čte obsah textového okna a zprávy tlačítek.
Hlas pro komunikaci je výchozí hlas, není vázán k žádnému konkrétnímu jazyku. Jsou-li přiřazeny hlasy pro konkrétní jazyk, budou pro tyto jazyky použity tyto hlasy. Chcete-li přiřadit Hlasy pro konkrétní jazyk, viz 12.10 Hlasy pro konkrétní
jazyk.

Obrázek 12.1 Záložka Uživatel — Hlas pro komunikaci

1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Hlas pro komunikaci.

12.8.1.1

Nainstalované hlasy

Tyto hlasy jsou aktuálně dostupné k okamžitému použití na zařízení. Zahrnují jak předinstalované hlasy, tak i hlasy stažené do zařízení.
V seznamu nainstalovaných můžete hlasy smazat, ale právě aktivní hlas smazat nelze.

12.8.1.2

Hlasy ke stažení

Stáhněte si nové hlasy.
Pro stažení hlasů musíte mít aktivní připojení k internetu.
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1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Hlas pro komunikaci.
V seznamu hlasů ke stažení vyberte vedle požadované řeči možnost Stáhnout .
Na zařízeních iOS se stahování řeči zastaví, když aplikaci Snap Core First minimalizujete.

12.8.1.3

Hlasy k nákupu

Snap Core First (plná verze) zahrnuje jednu sadu hlasů a přístup ke všem hlasům v této sadě. Další hlasy si lze zakoupit.
Při zakoupení sady hlasů získáte přístup ke všem více než 100 hlasům, které obsahuje.
Náhled a zakoupení hlasů
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Hlas pro komunikaci.
Přejděte do části K zakoupení

5.

Pro náhled řeči vyberte
.
Pro nákup vyberte Zakoupit doplňkové hlasy.

12.8.1.4

Hlasy platformy

Jedná se o hlasy poskytované vaším operačním systémem a hlasy SAPI5.
Některé hlasy se mohou zobrazit dvakrát, pokud mají jak původní verzi platformy, tak verzi SAPI5.
SAPI5 je pouze ve Windows.

12.8.2

Rychlost řeči

Rychlost řeči je rychlost, jakou jsou slova čtena.

1.
2.
3.

Upravit.
Vyberte tlačítko
Vyberte záložku Uživatel.
Pro pomalejší čtení posuňte posuvník rychlosti řeči doleva, pro rychlejší čtení jej posuňte doprava.

12.8.3

Výjimky ve výslovnosti

Výjimky ve výslovnosti jsou slova nebo zkratky, které hlas naučíte vyslovovat konkrétním způsobem. Výjimky ve výslovnosti jsou připojeny k hlasu, který byl aktivní tehdy, když byla výjimka ve výslovnosti vytvořena. Pokud přepnete na jiný hlas
a budete chtít použít stejné výjimky ve výslovností, musíte Výjimky ve výslovnosti importovat z předchozí řeči.
Výjimky ve výslovnosti jsou k dispozici také pro Hlasy pro konkrétní jazyk. Viz část 12.10 Hlasy pro konkrétní jazyk.
Výjimky ve výslovnosti nelze importovat napříč platformami (Windows ⇔ iOS).

Vytvořit novou výjimku ve výslovnosti
1.
2.
3.
4.
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Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Výjimky ve výslovnosti.
Vyberte Přidat výjimku ve výslovnosti.
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Otevře se dialogové okno Přidat výjimku ve výslovnosti.

5.
6.

Do pole Slovo zadejte slovo tak, jak se píše.
Do pole Výslovnost zadejte slovo foneticky tak, jak si přejete, aby bylo vyslovováno.
Chcete-li výslovnost vyzkoušet, stiskněte ikonu Náhledu vpravo.

7.

Chcete-li výjimku ve výslovnosti uložit, vyberte Hotovo. Chcete-li změny zrušit a vrátit se do uživatelských nastavení, zvolte Zrušit.

Importovat Výjimku ve výslovnosti
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Výjimky ve výslovnosti.
Vyberte Importovat z jiné řeči.

5.

Vyberte hlas s výjimkami ve výslovnosti, které si přejete importovat.
V seznamu se objeví pouze hlasy, které mají přiřazené výjimky ve výslovnosti.

6.

Chcete-li importovat všechny výjimky ve výslovnosti přiřazené k danému hlasu, vyberte Importovat. Chcete-li se
vrátit do uživatelských nastavení bez provedení importu, vyberte Zrušit.
Pokud jste výjimky ve výslovnosti importovali z jiného hlasu, doporučujeme je otestovat s aktuálním hlasem. Zvolte tlačítko
hlasem.

Náhled na výjimce ve výslovnosti, abyste si ji poslechli přečtenou aktuálním

12.9 Řeč výstupního zařízení
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Řeč výstupního zařízení.
Nastavte možnost Použít výchozí zařízení na Zapnuto, chcete-li použít výchozí výstupní zařízení Windows. Nastavte možnost Použít výchozí zařízení na Vypnuto, chcete-li zobrazit seznam dostupných výstupních zařízení.
a.

Vyberte výstupní zařízení ze seznamu a použijte ho jako výstup řeči. Chcete-li si poslechnout ukázku zvuku ze
zařízení, vyberte tlačítko přehrávání pro toto zařízení.

12.10 Hlasy pro konkrétní jazyk
Jazyku můžete přiřadit hlas, takže obsah v tomto daném jazyce bude vyslovován se správnou výslovností.

1.

Vyberte tlačítko

Upravit.
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2.
3.
4.
5.
6.

Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte Hlasy pro konkrétní jazyk.
Vyberte Přidat hlas pro další jazyk.
Vyberte Jazyk a poté vyberte jazyk ze seznamu Jazyk řeči. Poté, co jste si vybrali svůj jazyk, vyberte Nový hlas.
Vyberte Hlas a potom vyberte hlas z části Nainstalováno v seznamu hlasů. Poté, co jste si vybrali svůj jazyk, vyberte Nový hlas.
Některé hlasy jsou dostupné zdarma ke stažení (je vyžadováno připojení k internetu). Vyberte Stáhnout
vedle požadované řeči. Po dokončení stahování najděte a vyberte hlas v sekci Nainstalováno v seznamu
hlasů.

7.
8.

(Volitelné) Upravte rychlost řeči pro zvolený jazyk/hlas.
(Volitelné) Přidejte výjimky ve výslovnosti pro daný hlas. Viz část 12.8.3 Výjimky ve výslovnosti.

12.11 Uživatelské předvolby
12.11.1
1.
2.
3.
4.

Nastavení řeči

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Předvolby.
Nastavte položku Vždy přerušit čtení pro nové čtení na Zapnuto (stávající řeč se přeruší a začne se číst nové sdělení), nebo Vypnuto (sdělení budou zařazena do fronty tak, že je nejprve dokončeno aktuální sdělení, a pak přijdou
na řadu novější sdělení).

12.11.2

Nastavení textového okna.

Obrázek 12.2 Použití obrázků v textovém okně aktivováno

1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Předvolby.
Následující předvolby nastavte buď na Zapnuto (aktivováno), nebo Vypnuto (neaktivováno):
●

●
●

Použít obrázky v textovém okně — když je tato možnost aktivována, slova a fráze budou v textovém okně doplněny obrázky při vkládání obrázků do textového okna (relevantní obrázky nad textem zadaným do textového
okna uživatelem).
Přečíst text po vložení do textového okna — když je tato možnost aktivována, každé slovo nebo fráze budou
přečteny ihned po vložení do textového okna.
Přečíst znak — když je tato možnost aktivována, každý znak bude přečten ihned po vložení do textového
okna.
Chcete-li aktivovat „Přečíst znak“, musí být aktivní nastavení „Přečíst text po vložení do textového
okna“.

●
●
●
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Po přečtení vymazat — po zaznění textu v textovém okně je text smazán, když dojde k vložení nového textu.
Automaticky ohýbat tvary na tlačítkách Gramatika — když je tato možnost aktivována, gramatická tlačítka automaticky změní tvar slov v závislosti na kontextu.
Automaticky utvářet stažené tvary — když je tato možnost aktivována, stažené tvary se budou utvářet automaticky ze dvou slov (například „is not“ se změní na „isn’t“).
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12.11.3
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Předvolby.
Nastavte Zobrazit obrázky na tlačítkách Predikce na Zapnuto (tlačítka Predikce zobrazují obrázek pro aktuálně
predikované slovo) nebo Vypnuto (tlačítka Predikce zobrazují pouze text).

12.11.4
1.
2.
3.
4.

Nastavení predikce

Nastavení synchronizace

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Předvolby.
Nastavte možnost Aktivovat synchronizaci v režimu použití na Zapnuto (tlačítko synchronizace naleznete v horní liště v režimu použití i v režimu úprav) nebo Vypnuto (tlačítko synchronizace je v horním panelu skryto v režimu použití, ale je viditelné v režimu úprav).

12.12 Způsob ovládání
Dotyk
Objekty se aktivují dotykem na obrazovce pomocí prstu nebo, pokud používáte myš, klepnutím na objekt kurzorem. Tento
způsob ovládání je vhodný pro uživatele, kteří se dokáží rychle a přesně dotknout obrazovky nebo klepnout na levou část
tradiční počítačové myši. Objekty jsou aktivovány, jakmile se jich dotnete nebo na ně klepnete.
Prodloužený dotyk
Objekty se aktivují fyzickým dotykem a podržením objektu na obrazovce po minimální dobu nebo, pokud používáte myš,
kliknutím a podržením objektu po minimální dobu. Čas podržení si nastaví uživatel. Tento způsob ovládání je užitečný pro
uživatele, u kterých může dojít k nechtěnému dotknutí nebo klepnutí na objekty.
Ukončený dotyk
Tento způsob je podobný prodlouženému dotyku, ale zvolený objekt se aktivuje při jeho uvolnění. Tato metoda uživateli
umožňuje udržet kontakt s dotykovou obrazovkou bez nechtěného provedení výběru. To znamená, že uživatel může posouvat prst nebo ukazatel po dotykovém displeji nebo podržet tlačítko na myši, zatímco pohybuje kurzorem. Výběr nebude
proveden do té doby, dokud se prst nebo ukazatel nezvedne z dotykové obrazovky nebo dokud se neuvolní tlačítko na
myši. Díky tomu je ukončený dotyk ideální pro osobu, které se může přetažení prstem nebo ukazatelem přes dotykový displej, zatímco se pohybuje od výběru k výběru, jevit jednodušší.
Setrvání myši
(Pouze Windows) Setrvání myši vyžaduje, aby počítačová myš, trackball nebo hlavová myš ovládaly kurzor na obrazovce.
Objekt je zvolen, když se kurzor na nějakém objektu na určitou dobu pozastaví nebo když uživatel aktivuje spínač. Tento
způsob ovládání je dobrou volbou pro osobu, která má fyzickou schopnost ovládat myš, ale která nemá schopnost stisknout tlačítko na myši a provést tak výběr.
Gaze Interaction
(Pouze Windows) Tento způsob uživateli umožňuje ovládat Snap Core First pouze pomocí očí. Výběr se provádí buď upřením pohledu na objekt po určitou dobu (setrvání), aktivací spínače nebo mrknutím. Ovládání pohledem vyžaduje oční navigaci od Tobii Dynavox.
Skenování
Když je skenování aktivním způsobem ovládání, objekty na obrazovce jsou zvýrazněny podle určitého vzorce. Skenování
vyžaduje, aby byl výběr proveden spínačem nebo klávesou klávesnice, když je požadovaná položka zvýrazněna. Tento
způsob ovládání je určen osobám, jejichž motorické dovednosti jim mohou bránit v účinném využívání způsobů přímého
výběru.
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Chcete-li se o způsobech ovládání dozvědět více, podívejte se na video s názvem Access Methods (Způsoby
ovládání), které naleznete v Systém - Nápověda a výukové programy.

12.12.1 Nastavit způsob ovládání
1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii způsob ovládání.
Vyberte aktuální způsob ovládání.
Vyberte požadovaný způsob ovládání ze seznamu..

12.12.2 Dotyk
Dotyk je výchozím způsobem ovládání.

Když používáte ovládání dotykem, objekty se aktivují dotykem na obrazovce pomocí prstu nebo, pokud používáte myš,
klepnutím na objekt kurzorem. Tento způsob ovládání je vhodný pro uživatele, kteří se dokáží rychle a přesně dotknout obrazovky nebo klepnout na levou část tradiční počítačové myši. Objekty jsou aktivovány, jakmile se jich dotnete nebo na ně
klepnete.

Typ navigace
Typ navigace je způsob, jakým uživatel může rolovat stránku a panel nástrojů. Můžete si zvolit švihnutí prstem po obrazovce, aktivování navigačních tlačítek nebo kombinaci obou uvedených způsobů.
Švihnutí
●

Posouváte stránku a panel nástrojů směrem nahoru a dolů přetažením prstu po dotykové obrazovce. (Pouze ovládání dotykem)

Navigační tlačítka
●

Tlačítka se šipkami se na stránce a panelu nástrojů objevují tehdy, když se výše nebo níže nachází další obsah.
Navigační tlačítka se šipkami jsou přístupná u všech způsobů ovládání.

Švihnutí a navigační tlačítka
●
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Aktivují se navigační tlačítka i švihnutí, takže lze pro rolování stránky a panelu nástrojů použít kterýkoli z uvedených
způsobů. (Pouze ovládání dotykem)
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Výběr zvukové odezvy
Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví

12.12.3 Prodloužený dotyk
Když ze způsobů ovládání zvolíte prodloužený dotyk, objekty se aktivují fyzickým dotykem a podržením objektu na obrazovce po minimální dobu nebo, pokud používáte myš, kliknutím a podržením objektu po minimální dobu. Čas podržení si
nastaví uživatel. Tento způsob ovládání je užitečný pro uživatele, u kterých může dojít k nechtěnému dotknutí nebo klepnutí na objekty.

Doba přidržení
Doba přidržení je minimální doba potřebná pro výběr a aktivaci objektu.
Propojit opakovaná klepnutí
Toto nastavení zaznamenává více klepnutí, která se vyskytnou v určitém časovém rozmezí, a spojí je tak, že se zaregistrují jako jedno dlouhé klepnutí a přidržení. Toto nastavení je užitečné, pokud má uživatel potíže s přidržením výběru.
Je-li zapnuta funkce Propojit opakovaná klepnutí, můžete zvolit časový rozsah, ve kterém jsou klepnutí spojena. Pokud je
například nastaven na Střední, všechna klepnutí, ke kterým dojde v intervalu 0,3 sekundy (počínaje prvním klepnutím), budou zaregistrována jako jedno dlouhé klepnutí a podržení.
Prodleva mezi výběry
Toto nastavení vám umožňuje nastavit dobu, kdy Snap ignoruje pokusy o další výběr poté, co byl výběr proveden. Aktivace
Prodlevy mezi výběry může pomoci předejít neúmyslnému zopakování výběrů.
Je-li aktivována Prodleva mezi výběry, můžete si zvolit časový rozsah, ve kterém jsou pokusy o další výběr ignorovány
poté, co byl výběr proveden. Pokud je například čas nastaven na Střední, Snap ignoruje všechny pokusy o další výběr, ke
kterým dojde během 2 sekund po výběru.
Zvýraznění
Zvolte preferovaný typ zvýraznění a barvu. Zvýraznění je vizuální značka, která indikuje, který objekt je vybrán. Zvýraznění
zmizí, když je objekt aktivován.

1.
2.

Žádné zvýraznění
Koncept
Možnosti: Barva, tloušťka zvýraznění

3.

Překrytí
Možnost: Barva

4.

Inverze

Výběr zvukové odezvy
Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví
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12.12.4 Ukončený dotyk
Když používáte ukončený dotyk, zvolený objekt se aktivuje při jeho uvolnění. Tato metoda uživateli umožňuje udržet kontakt s dotykovou obrazovkou bez nechtěného provedení výběru. To znamená, že uživatel může posouvat prst nebo ukazatel po dotykovém displeji nebo podržet tlačítko na myši, zatímco pohybuje kurzorem. Když se kurzor přesune přes tlačítka,
aktuálně vybrané tlačítko se zvýrazní. Tlačítko nebude aktivováno do té doby, dokud se prst nebo ukazatel nezvedne z dotykové obrazovky nebo dokud se neuvolní tlačítko na myši. Díky tomu je ukončený dotyk ideální pro osobu, které se může
přetažení prstem nebo ukazatelem přes dotykový displej, zatímco se pohybuje od výběru k výběru, jevit jednodušší. Zvýraznění tlačítka pod výběrem napomáhá provádět přesné výběry.

Doba přidržení
Doba přidržení je minimální doba potřebná pro výběr a aktivaci objektu.
Propojit opakovaná klepnutí
Toto nastavení zaznamenává více klepnutí, která se vyskytnou v určitém časovém rozmezí, a spojí je tak, že se zaregistrují jako jedno dlouhé klepnutí a přidržení. Toto nastavení je užitečné, pokud má uživatel potíže s přidržením výběru.
Je-li zapnuta funkce Propojit opakovaná klepnutí, můžete zvolit časový rozsah, ve kterém jsou klepnutí spojena. Pokud je
například nastaven na Střední, veškerá klepnutí, ke kterým dojde v intervalu 0,3 sekundy (počínaje prvním klepnutím), budou zaregistrována jako jedno dlouhé klepnutí a podržení.
Prodleva mezi výběry
Toto nastavení vám umožňuje nastavit dobu, kdy Snap ignoruje pokusy o další výběr poté, co byl výběr proveden. Aktivace
Prodlevy mezi výběry může pomoci předejít neúmyslnému zopakování výběrů.
Je-li aktivována Prodleva mezi výběry, můžete si zvolit časový rozsah, ve kterém jsou pokusy o další výběr ignorovány
poté, co byl výběr proveden. Pokud je například čas nastaven na Střední, Snap ignoruje všechny pokusy o další výběr, ke
kterým dojde během 2 sekund po výběru.
Zvýraznění
Zvolte preferovaný typ zvýraznění a barvu. Zvýraznění je vizuální značka, která indikuje, který objekt je vybrán. Zvýraznění
zmizí, když je objekt aktivován.

1.
2.

Žádné zvýraznění
Koncept
Možnosti: Barva, tloušťka zvýraznění

3.

Překrytí
Možnost: Barva

4.

Inverze

Zvuková odezva
Je-li zvuková odezva aktivní, uživatel uslyší zvukovou nápovědu, jakmile je objekt zvýrazněn. Zvuková nápověda je slovo
nebo krátká zpráva, která pomůže objekt identifikovat. Pro zvukovou nápovědu můžete zvolit jiný hlas, vlastní rychlost i výjimky ve výslovnosti.
Výběr zvukové odezvy
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Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví

12.12.5 Setrvání myši
(Pouze Windows) Setrvání myši vyžaduje, aby počítačová myš, trackball nebo hlavová myš ovládaly kurzor na obrazovce.
Objekt je zvolen, když se kurzor na nějakém objektu na určitou dobu pozastaví nebo když je aktivován spínač.

Typ výběru
Setrvání
●

Výběr se provádí přidržením kurzoru na objektu po určitou dobu (setrvání).
–

Doba setrvání — nastavte dobu, po kterou musí kurzor zůstat na objektu, aby došlo k jeho výběru.

Spínač
●

Výběr se provádí aktivací spínače, zatímco kurzor se nachází na požadovaném objektu.
–

Vstup spínače — nastavte klávesu na klávesnici, která se bude chovat jako vstup.

Zvýraznění
Zvolte preferovaný typ zvýraznění a barvu. Zvýraznění je vizuální značka, která indikuje, který objekt je vybrán. Zvýraznění
zmizí, když je objekt aktivován.
Pro tento způsob ovládání není možné zvolit „Žádné zvýraznění“.

1.
2.

Žádné zvýraznění
Koncept
Možnosti: Barva, tloušťka zvýraznění

3.

Překrytí
Možnost: Barva

4.

Inverze

Zvuková odezva
Je-li zvuková odezva aktivní, uživatel uslyší zvukovou nápovědu, jakmile je objekt zvýrazněn. Zvuková nápověda je slovo
nebo krátká zpráva, která pomůže objekt identifikovat. Pro zvukovou nápovědu si můžete zvolit jiný hlas, hlasy pro konkrétní jazyk a vlastní rychlost i výjimky ve výslovnosti.
Zobrazit tlačítko Pozastavení ovládání v režimu použití
Pokud je toto nastavení aktivní, tak se v horní liště v režimu použití zobrazí tlačítko Pozastavit/Obnovit způsob ovládání.
Pokud je toto nastavení vypnuté, tlačítko bude skryto.
Výběr zvukové odezvy
Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví
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12.12.6 Ovládání pohledem
(Pouze Windows) Tento způsob uživateli umožňuje ovládat Snap Core First pouze pomocí očí. Výběr se provádí buď upřením pohledu na objekt po určitou dobu (setrvání), aktivací spínače nebo mrknutím. Ovládání pohledem vyžaduje oční navigaci od Tobii Dynavox.
Typ výběru
Setrvání
●

Uživateli umožňuje provést výběr upřením pohledu na objekt po stanovenou dobu (doba setrvání).
–

Doba setrvání — nastavte dobu, po kterou musí pohled zůstat na objektu, aby došlo k jeho výběru.

Spínač
●

Uživatel vybere objekt na obrazovce očima a poté provádí výběry pomocí spínače.
–

Vstup spínače — nastavte klávesu na klávesnici, která se bude chovat jako vstup.
Výběr spínače pomocí klávesy na klávesnicí nebo spínače Bluetooth nemusí mimo software Snap
fungovat.

–
–

Délka stisku spínače — doba, po kterou musí být spínač aktivován, aby došlo k výběru aktuálně zvýrazněného
objektu.
Prodleva mezi stisky spínače — doba, po kterou musí uživatel čekat mezi aktivacemi spínače. Než tato doba
uběhne, další aktivace spínače jsou ignorovány.

Mrknutí
●

Uživateli umožňuje provést výběr mrknutím po stanovenou dobu.
–
–

Minimální délka mrknutí — nastavte minimální dobu, po kterou musí být oči uživatele zavřené, aby bylo možné
provést výběr.
Maximální délka mrknutí — nastavte maximální dobu, po kterou musí být oči uživatele zavřené, aby bylo možné provést výběr. Pokud jsou oči uživatele zavřené déle, než je maximální doba trvání mrknutí, nebude proveden žádný výběr.

Odezva pohledu
Vizuální značka uživateli ukazuje, kde na obrazovce se jeho pohled nachází a po jak dlouhou dobu.
Nastavte styl, barvu a velikost vaší vizuální značky.
Prodleva po změně stránky
Po přechodu na novou stránku nesmí výběr nastat po stanovenou dobu. Toto nastavení pomáhá zabránit nechtěným výběrům, když se otevře nová stránka
Typ ovládání Windows
Zde si nastavíte způsob ovládání počítače mimo program Snap.
●
●

Ovládání pohledem — jedná se o dvoufázovou metodu výběru, která snižuje riziko nechtěného kliknutí.
Mouse Emulation — jedná se o nápodobu klasické počítačové myši (oči se pohybují po obrazovce jako kurzor
myši).

Zvuková odezva
Je-li zvuková odezva aktivní, uživatel uslyší zvukovou nápovědu, jakmile je objekt zvýrazněn. Zvuková nápověda je slovo
nebo krátká zpráva, která pomůže objekt identifikovat. Pro zvukovou nápovědu můžete zvolit jiný hlas, vlastní rychlost i výjimky ve výslovnosti.
Zobrazit tlačítko Pozastavení ovládání v režimu použití
Pokud je toto nastavení aktivní, tak se v horní liště v režimu použití zobrazí tlačítko Pozastavit/Obnovit způsob ovládání.
Pokud je toto nastavení vypnuté, tlačítko bude skryto.
Výběr zvukové odezvy
Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví
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12.12.7 Skenování
Když je skenování aktivním způsobem ovládání, objekty na obrazovce jsou zvýrazněny podle určitého vzorce. Uživatel
provede výběr aktivací spínače nebo klávesy klávesnice, když je požadovaná položka zvýrazněna. Tento způsob ovládání
je určen osobám, jejichž motorické dovednosti jim mohou bránit v účinném využívání způsobů přímého výběru.

Typ skenování
Nastavení typu prohledávání určuje, jak zdůraznění skenu pokračuje (automaticky nebo skrz přepnutí vstupu) a jak se
způsob provádí.
Automatické skenování 1 spínačem
●

Při použití metody "Automatické skenování 1 spínačem" budou položky na stránce postupně zvýrazňovány podle
určeného vzorce skenování. Uživatel provede výběr pomocí spínače.
–
–
–
–
–

Vstup spínače — zvolte buď klepnutí na obrazovku, nebo klávesu na klávesnici.
Rychlost — nastavte rychlost průběhu automatického skenování.
Čas přechodu — nastavte dobu mezi výběrem a pokračováním automatického skenování.
Opětovné skenování — vyberte, kdy se má automatické skenování opět spustit: po výběru, po změně stránky,
po přečtení.
Před posunutím přečíst celou zvukovou nápovědu - zvýraznění se neposune dále, dokud Snap nepřečte celou
zvukovou nápovědu.

Skenování po krocích 2 spínači
●

Při použití metody "Skenování po krocích 2 spínači" uživatel aktivuje jeden spínač pro zvýraznění skenování a
druhý spínač pro provedení výběru.
–
–

Vstup spínače 1 — chcete-li při skenování posunout zvýraznění, klepněte prstem na obrazovku nebo stiskněte
klávesu na klávesnici.
Vstup spínače 2 — pro provedení výběru zvolte buď klepnutí na obrazovku nebo klávesu na klávesnici.
Vstup spínače 1 a vstup spínače 2 musí být odlišné.

Skenování 1 spínačem
●

Když je aktivní možnost Skenování 1 spínačem, uživatel aktivuje spínač a zvýraznění tím posune dále (každá aktivace spínače posune zvýraznění o jeden interval). Chce-li uživatel zvýrazněný objekt vybrat, musí aktivovat spínač
a přidržet ho po nastavený časový interval („dobu pozastavení“).
–
–

Vstup spínače 1 — chcete-li při skenování posunout zvýraznění, klepněte prstem na obrazovku nebo stiskněte
klávesu na klávesnici.
Doba pozastavení - minimální doba potřebná pro výběr a přidržení objektu pro jeho aktivaci.

Skenování 1 spínačem se setrváním
●

Když je aktivní možnost Skenování 1 spínačem se setrváním, uživatel aktivuje spínač a zvýraznění tím posune dále
(každá aktivace spínače posune zvýraznění o jeden interval). Chce-li uživatel zvýrazněný objekt vybrat, je třeba,
aby se pozastavil (nic nedělal) po nastavený časový interval („dobu pozastavení“).
–

Vstup spínače 1 — chcete-li při skenování posunout zvýraznění, klepněte prstem na obrazovku nebo stiskněte
klávesu na klávesnici.
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–

Doba pozastavení - pro setrvání na objektu, aby došlo k jeho aktivaci.

Inverzní skenování
●

Při inverzním skenování je třeba, aby uživatel přidržel spínač a tím posunul zvýraznění dále (zvýraznění je posouváno dále, dokud je spínač stisknutý). Když dojde k uvolnění spínače, bude vybrán zvýrazněný objekt.
–
–
–

Vstup spínače 1 — chcete-li při skenování posunout zvýraznění, klepněte prstem na obrazovku nebo stiskněte
klávesu na klávesnici.
Rychlost - jak rychle se zvýraznění při skenování posouvá dále (při přidržení spínače).
Před posunutím přečíst celou zvukovou nápovědu - zvýraznění se neposune dále, dokud Snap nepřečte celou
zvukovou nápovědu.

Chování při skenování
Jedná se o sekvenci, v níž jsou objekty na obrazovce zvýrazňovány za účelem výběru. Tato část rovněž obsahuje nastavení související s tím, které druhy předmětů jsou skenovány.
Vzorec
●
●
●

Řádek/sloupec — skenujte řádky odshora dolů. Když je vybrán řádek, položky v něm jsou skenovány zleva
doprava.
Sloupec/řádek — skenujte sloupce zleva doprava. Když je vybrán sloupec, položky v něm jsou skenovány odshora
dolů.
Lineární — objekty jsou skenovány jednotlivě zleva doprava, shora dolů.

Počet průchodů
●
●

Průchody — nastavte, kolikrát proběhne skenování řádku nebo sloupce, aniž by proběhl výběr.
Po posledním průchodu — vyberte, co se stane, když automatické skenování dokončí určený počet průchodů (není
k dispozici nekonečný počet průchodů).

Skupinové skenování
●

Tlačítka na stránce jsou skenována po skupinách.
Skupiny skenování musí být předem definovány. Viz část 8.13 Skupiny skenování.

Skenovat od posledního výběru
●

Po zapnutí této funkce se skenování obnoví na stránce, kde byl proveden poslední výběr. Pokud je tato funkce vypnutá, po provedení výběru se skenování obnoví v horní části stránky.

Skenovat horní lištu
●

Pokud je tato funkce zapnutá, skenují se položky v horní liště, které lze skenovat (Zpět, Domů a Ovládací panel).
Pokud je vypnutá, tyto položky v horní liště se neskenují.
Tlačítka Vyhledat, Synchronizovat, Pozastavit způsob ovládání a Upravit v horní liště nejsou skenována.
Lze je však kdykoli aktivovat dotykem.

Skenovat prázdná tlačítka
●

Pokud je tato funkce zapnutá, jsou skenována také tlačítka bez obsahu. Pokud je tato funkce vypnutá, prázdná tlačítka nebudou skenována.

Zvýraznění
Zvolte preferovaný typ zvýraznění a barvu. Zvýraznění indikuje, který objekt je vybrán. Zvýraznění zmizí, když je objekt
aktivován.
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Pro tento způsob ovládání není možné zvolit „Žádné zvýraznění“.

1.
2.

Žádné zvýraznění
Koncept
Možnosti: Barva, tloušťka zvýraznění

3.

Překrytí
Možnost: Barva

4.

Inverze

Doba přidržení
Doba přidržení je minimální doba potřebná pro výběr a aktivaci objektu.
Prodleva mezi výběry
Prodleva mezi výběry pomáhá zabránit náhodnému opakování výběru spínačem. Když se provede výběr spínačem, k dalšímu výběru spínačem nemůže dojít, dokud neuplyne čas nastavený v nastavení „Prodleva mezi výběry“. Pokud je spínač
aktivován v době, kdy se odpočítává čas prodlevy mezi výběry, odpočet se resetuje.
Zvuková odezva
Je-li zvuková odezva aktivní, uživatel uslyší zvukovou nápovědu, jakmile je objekt zvýrazněn. Zvuková nápověda je slovo
nebo krátká zpráva, která pomůže objekt identifikovat. Pro zvukovou nápovědu si můžete zvolit jiný hlas, hlasy pro konkrétní jazyk a vlastní rychlost i výjimky ve výslovnosti.
Zoom
Během skenování dojde k přiblížení (zvětšení) skenovaných objektů na obrazovce. Při skenování více objektů najednou
(řádky nebo sloupce) se zvětší objekt, který je jako první, a ostatní objekty jsou zvýrazněny tak, jak je nastaveno ve stylu
zvýraznění.
Zobrazit tlačítko Pozastavení ovládání v režimu použití
Pokud je toto nastavení aktivní, tak se v horní liště v režimu použití zobrazí tlačítko Pozastavit/Obnovit způsob ovládání.
Pokud je toto nastavení vypnuté, tlačítko bude skryto.
Výběr zvukové odezvy
Přehrání zvuku, když je zvoleno tlačítko, které nemluví

12.13 Sledování dat
12.13.1 Sledovat použití tlačítka
Je-li zapnuta funkce Sledování využití tlačítka, zaznamenává se v Snap Core First informace o použití tlačítka. Tyto informace zahrnují dobu použití tlačítka, zprávu, jazyk, sadu stránek, stránku, umístění mřížky, způsob ovládání (např. ovládání
pohledem), režim modelování a také to, zda tlačítko přečetlo zprávu nebo vložilo text do textového okna.
Informace o použití tlačítka se v režimu úprav nezaznamenávají.
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Aktivovat Sledování využití tlačítka
1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Sledování dat.
Nastavte volbu Sledování využití tlačítka na Zapnuto.
Přečtěte si upozornění týkající se ochrany osobních údajů a, chcete-li aktivovat sledování využití tlačítka, zvolte
možnost Ano. Pokud nechcete zapnout funkci Sledování využití tlačítka, vyberte možnost Ne.
Četnost využití tlačítka si můžete prohlédnout přímo v Snap Core First tím, že aktivujete možnost Zobrazit počet
využití tlačítka a / nebo počet modelování. Více informací viz části 12.13.3 Zobrazit počet využití tlačítka a
12.13.4 Zobrazit počet modelování. Další vizualizace dat jsou k dispozici v části Usage Reports/Zprávy o použití ve vašem účtu myTobiiDynavox.com.

Je-li aktivováno Sledování využití tlačítka, bude prováděno při každém použití programu Snap Core First. Pro přesné
údaje o používání je důležité rozlišovat mezi výběrem tlačítka provedeným uživatelem a výběrem modelování provedeným
pečovatelem nebo komunikačním partnerem. Pokud uživatel pracuje s programem Snap Core First pomocí bezdotykového způsobu ovládání (setrvání myši, ovládání pohledem a skenování), všechny výběry tlačítka provedené dotykem budou automaticky zaznamenány jako modelování. Pokud uživatel pracuje s programem Snap Core First pomocí
dotykového způsobu ovládání, musí pečovatel před provedením jakéhokoliv výběru modelování aktivovat režim modelování a poté jej znovu deaktivovat předtím, než uživatel provede další výběr.
Je-li zapnuta funkce Sledování využití tlačítka a uživatel používá ovládání dotykem, ujistěte se, že je také aktivována volba Zobrazit tlačítko v horní liště. Viz část 12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště.
Když sdílíte sadu stránek s údaji o použití, budete mít možnost tyto informace zahrnout, nebo nezahrnout.

Aktivace režimu modelování (je nutné pouze v případě, že je způsob ovládání nastaven na Dotyk, Prodloužený
dotyk, Ukončený dotyk nebo pokud používáte obrazovku jako spínač)
Pokud váš aktuální způsob ovládání obsahuje tlačítko Pozastavit způsob ovládání v horní liště, způsob ovlápřed zahájením níže uvedených kroků pozastavte. způsob ovládání
dání
čení režimu modelování.

opět aktivujte při ukon-

1.

V horní liště vyberte tlačítko
Sledování dat.
Pro aktivaci tlačítka Sledování dat v horní liště, viz část 12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště.

2.

Aktivujte Režim modelování.
Po dokončení modelování nezapomeňte deaktivovat režim modelování.
Režim modelování můžete také zapínat a vypínat dlouhým klepnutím (klepnout a podržet) na tlačítko Sledování dat v horní liště. Když je režim modelování zapnutý, tlačítko Sledování dat vypadá takto
Když je režim modelování vypnutý, tlačítko Sledování dat vypadá takto
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12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště
Je-li tato funkce aktivní, v horní liště se zobrazí tlačítko
Sledování dat. Tlačítko Sledování dat v horní liště poskytuje
rychlý přístup k následujícímu nastavení: Režim modelování, Zobrazit počet využití tlačítka, Zobrazit počet modelování a
Spravovat data.

12.13.3 Zobrazit počet využití tlačítka
Pokud je tato funkce aktivní, na tlačítkách se zobrazuje bílý rámeček s počtem výběrů provedených uživatelem (v době,
kdy byla zapnutá funkce Sledování využití tlačítka) v určeném časovém rámci. Výchozí časový rozsah je „vše“.
Povolit Zobrazit počet využití tlačítka (přes uživatelská nastavení)
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Sledování dat.
Nastavte volbu Zobrazit počet využití tlačítka na Zapnuto.
Chcete-li změnit časový rozsah pro sledování využití, vyberte možnost Časový rozsah a pak použijte
rozbalovací nabídku nebo pole s datem/hodinou začátku a konce.

Aktivovat Zobrazit počet využití tlačítka (pomocí tlačítka Sledování dat v horní liště)
Pro aktivaci tlačítka Sledování dat v horní liště, viz část 12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště.

1.
2.

V horní liště vyberte tlačítko
Sledování dat.
Aktivujte Zobrazit počet využití tlačítka.
Chcete-li změnit časový rozsah pro sledování využití, vyberte možnost Časový rozsah a pak použijte
rozbalovací nabídku nebo pole s datem/hodinou začátku a konce.

Obrázek 12.3 Tlačítko zobrazující počet využití (bílé) a počet modelování (oranžové).
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12.13.4 Zobrazit počet modelování
Když je tato funkce aktivní, na tlačítkách se zobrazuje oranžový rámeček s početí výběru tlačítka v režimu modelování
(když je aktivní funkce Sledování využití tlačítka) ve stanoveném časovém rozsahu. Výchozí časový rozsah je „vše“.
Aktivovat Zobrazit počet modelování (přes uživatelská nastavení)
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Sledování dat.
Nastavte volbu Zobrazit počet modelování na Zapnuto.
Chcete-li změnit časový rozsah pro počet modelování, vyberte možnost Časový rozsah a pak použijte
rozbalovací nabídku nebo pole s datem/hodinou začátku a konce.

Aktivovat Zobrazit počet modelování (pomocí tlačítka Sledování dat v horní liště)
Pro aktivaci tlačítka Sledování dat v horní liště, viz část 12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště.

1.
2.

V horní liště vyberte tlačítko
Sledování dat.
Aktivujte Zobrazit počet modelování.
Chcete-li změnit časový rozsah pro počet modelování, vyberte možnost Časový rozsah a pak použijte
rozbalovací nabídku nebo pole s datem/hodinou začátku a konce.

12.13.5 Spravovat data
Máte možnost vynulovat četnost využití tlačítek a modelování pro aktuální stránku, tlačítka na textové liště, tlačítka na panelu nástrojů nebo pro celou sadu stránek.
Vynulování počtu využití tlačítka nevymaže historii využití. Chcete-li natrvalo smazat všechna data o využití,
která byla uložena na vašem účtu mytobiidynavox, použijte webový prohlížeč a přejděte na mytobiidynavox.com
> Snap >Zprávy o využití.
Vynulovat počet využití (přes uživatelská nastavení)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Uživatel.
Vyberte kategorii Sledování dat.
Zvolte Spravovat data.
Zvolte oblast, ve které si přejete počet využití a počet modelování vynulovat.
Pro vynulování počtu využití a modelování pro zvolenou oblast vyberte Vynulovat. Chcete-li vynulování zrušit, vyberte Zrušit.

Vynulovat počet využití (pomocí tlačítka Sledování dat v horní liště)
Pro aktivaci tlačítka Sledování dat v horní liště, viz část 12.13.2 Zobrazit tlačítko v horní liště.

1.
2.
3.
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V horní liště vyberte tlačítko
Sledování dat.
Zvolte Spravovat data.
Zvolte oblast, ve které si přejete počet využití a počet modelování vynulovat.
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4.

Pro vynulování počtu využití a modelování pro zvolenou oblast vyberte Vynulovat. Chcete-li vynulování zrušit, vyberte Zrušit.
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13 Systémová nastavení
13.1 Předvolby
13.1.1

Heslo

Pokud je aktivováno heslo, vyžaduje se pro přístup do režimu úprav, režimu vyhledávání a synchronizace čtyřmístného přístupového kódu. Aktivací hesla můžete zabránit neoprávněným změnám v sadě stránek a nastavení.
Aktivovat heslo
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Systém.
Posuvník Použít heslo nastavte na Zapnuto.
Zadejte čtyřmístné heslo, které znáte jen vy a které nebude snadné uhodnout.

5.
6.

Pro ověření zadejte heslo znovu.
Když povolíte použití hesla, heslo je ve výchozím nastavení povoleno pro režim úprav, synchronizaci a režim vyhledávání. Pokud si přejete, aby některé z těchto funkcí byly přístupné bez hesla, přepněte nastavení pro tyto funkce
na Vypnuto.
Je-li aktivováno heslo a deaktivováno heslo pro synchronizaci, bude synchronizace fungovat pouze v režimu Pull-only (pouze stažení dat). Při synchronizaci v režimu Pull-only obdržíte změny sady stránek (provedené na jiných zařízeních), ale nebudou odeslány změny sady stránek provedené na aktuálním
zařízení.

7.

Když ukončíte režim úprav, bude pro přístup k nákupům v aplikaci vyžadováno heslo a, je-li to aktivováno, také k režimu úprav, synchronizaci a/nebo režimu vyhledávání.

Pokud již máte heslo aktivováno, můžete ho změnit výběrem tlačítka

Upravit.

Pokud heslo zapomenete, použijte pro přístup do režimu úprav hlavní heslo (0520) a okamžitě své heslo
obnovte.

13.1.2

Nastavení obrazovky (pouze Windows)

Je-li aktivní Režim celé obrazovky, software Snap pokryje celou obrazovku vašeho zařízení. Pokud je Režim celé obrazovky vypnutý, software Snap poběží uvnitř okna, u kterého je možné změnit velikost.

13.1.3

Jazyk režimu úprav

Zvolte jazyk pro rozhraní režimu úprav.
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13.2 Zařízení
Část Zařízení je k dispozici pouze na zařízeních Tobii Dynavox I-13 a I-16.

13.2.1

Nastavení partnerského okna

Partnerské okno je obrazovka v zadní části Tobii Dynavox zařízení I-13 a I-16. Partnerské okno informuje partnera v konverzaci, že se uživatel připravuje promluvit a zobrazí text, který si partner přečte.

1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Systém.
Vyberte Zařízení.
Proveďte výběr v Možnosti partnerského okna:
●
●

Zobrazit text textového okna — zobrazí text textového okna v partnerském okně v reálném čase.
Zobrazit čtený text — zobrazí text v partnerském okně pouze, je-li čten. Během psaní zprávy v textovém okně
se v partnerském okně zobrazí řada teček, které ukazují, že uživatel píše zprávu. Při čtení zprávy v textovém
okně se text v partnerském okně posouvá tak, jak je čten.
Partnerské okno zobrazí pouze text. Neukáže obrázky.

5.

Proveďte výběr kontrolky stylu partnerského okna:
●
●

6.

Zrcadlo — zobrazení miniaturní verze partnerského okna v horní liště.
Ikona — zobrazení ikony, když je partnerské okno zapnuté. Skryje ikonu, je-li partnerské okno vypnuté.

Nastavte stav zapnutí partnerského okna na Zapnuto nebo Vypnuto. Když je stav partnerského okna nastaven na
Vypnuto, nezobrazí se žádný text.
Pro kontrolu jasu partnerského okna a zapnutí a vypnutí partnerského oknamůžete použít také tlačítko
Akce. Viz části 8.6.2 Aktivní obsah a 8.7 Akce tlačítka.

13.3 Obchod
Další položky Snap Core dostupné k zakoupení v aplikaci jsou zobrazeny zde. Položky, které jste již zakoupili, nejsou v seznamu uvedeny.

13.4 Sady obrázků
13.4.1

Nastavení vyhledávání

Je-li aktivní funkce Bezpečné vyhledávání obrázků, explicitní symboly se nezobrazí ve vyhledání obrázků, v textovém
okně (s relevantními obrázky nad textem zadaným uživatelem – funkce při vkládání obrázků do textového okna) a v režimu
vyhledávání. Pokud je funkce Bezpečné vyhledávání obrázku neaktivní, budou ve vyhledávání obrázků, v textovém okně
a režimu vyhledání použity všechny dostupné obrázky.

13.4.2

Instalované obrázky a obrázky ke stažení

Sady obrázků uvedené v části Nainstalované obrázky jsou sady obrázků, které jsou aktuálně nainstalovány a jsou dostupné na vašem zařízení.

Chcete-li smazat nainstalovanou sadu obrázků, vyberte tlačítko

#12005874 Snap™ Core First® Uživatelská příručka v.1.9.1 - cs-CZ
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obrázky Snap Core smazat nelze.

Sady obrázků uvedené v části obrázky ke stažení jsou sady obrázků zdarma, které na vašem zařízení aktuálně nejsou nainstalovány. Pro stažení a instalaci bezplatné sady obrázků zvolte možnost Stáhnout vedle požadované sady obrázků.
Pro stažení sady obrázků musíte mít aktivní připojení k internetu.

Některé sady obrázků poskytované třetími stranami jsou k dispozici pouze formou nákupu prostřednictvím Obchodu. Viz část 13.3 Obchod.

13.4.3

Přeskupit sady obrázků

Pořadí obrázků ve výsledcích vyhledávání je určeno pořadím sady obrázků v seznamu nainstalovaných obrázků. Pokud
například ve své sadě stránek používáte převážně obrázky s vysokým kontrastem, můžete sadu obrázků s vysokým kontrastem přesunout na začátek seznamu nainstalovaných obrázků a dát jim tak přednost (pokud jsou k dispozici) při
vyhledání.

1.
2.
3.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Systém.
Vyberte kategorii Sady obrázků.

4.
5.

Označte a podržte madlo
sady obrázků v seznamu nainstalovaných obrázků.
Přetáhněte sadu obrázků na nové místo v seznamu.

13.5 Nápověda a příručky
13.5.1

Videa

Pro více informací o tom, jak používat Snap Core First, zhlédněte videa.

13.5.2

Pathways pro Core First
Pathways pro Core First je bezplatná aplikace, která vás naučí nejlepší způsoby využívání Snap + Core First
při komunikaci, zlepšování gramotnosti, podpoře chování a dalších! Pro více informací navštivte odkazy v této
části.

13.5.3

Rychlá prohlídka

Znovu spusťte rychlou prohlídku a naučte se pracovat se softwarem Snap.
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13.5.4

Externí nápověda

Zde naleznete návod k použití, návod k obsluze, pokyny k sadě stránek, další videa, online znalostní bázi a licenční
smlouvu s koncovým uživatelem.

13.6 O programu
Informace o verzi Snap Core First.

13.6.1

Aktualizace softwaru
Platí pouze pro Windows.

Aplikace Snap Core First provádí automatické aktualizace v pravidelných intervalech.
Ručně si můžete stáhnout aktualizaci takto:
1.
2.
3.
4.

Vyberte tlačítko
Upravit.
Vyberte záložku Systém.
Vyberte kategorii O nás.
Je-li aktualizace k dispozici, zobrazí se pod číslem EAN. Chcete-li získat aktualizovanou verzi, vyberte Instalace
aktualizace.
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Podpora zařízení Tobii Dynavox
Získejte nápovědu online
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