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Kullanım talimatları
MegaBee iletişim tableti; konuşma ve yazma güçlüğü çeken bir kullanıcı ('konuşmacı') ile
bir bakıcı, arkadaş veya hemşire ('dinleyici') arasında kolay ve hızlı bir iletişim sağlanması
amacıyla tasarlanmıştır.
Konuşmacı, göz hareketi ile karakterleri tanımlar. Dinleyici, karakterleri girer ve küçük bir
ekranda görüntülenen kelimeleri oluşturur.
Bu kılavuz; Temel ve İleri Düzey Fonksiyonlar olarak iki bölümden oluşur. Temel kullanım
bölümü, hızlı iletişim kurmak için bilmeniz gereken her şeyi içerir. İleri düzey
fonksiyonları; metni değerlendirmenizi, ekranı ayarlamanızı ve MegaBee’nin
bilgisayarlar ile arabirim bağlantısını yapmanızı sağlar.

MegaBee’nin kullanımı
Dinleyici; renkli düğmelere bakacak ve ünitenin
ortasındaki boşluktan konuşmacıyı görecek şekilde
MegaBee’yi iki eliyle tutar. Bu şekilde, konuşmacının
göz hareketi kolayca takip edilebilir. Dinleyici, her iki
elinin başparmağını rahatça düğmelerin üzerinde
tutabilmelidir.

Sol taraftaki siyah oval düğmeyi
kullanarak üniteyi çalıştırın. Tüm
ışıklar bir kere yanıp sönecektir ve
ekranda 'MegaBee' şeklinde bir
mesaj görünecektir. İki saniye
sonra bu yazı yok olacaktır.
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Bir karakteri seçmek, okuyucu ile yazıcı arasında cihazdan birbirlerine bakarak karşılıklı
bir etkileşim gerektirir. Bu işlem aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1) Konuşmacı: Harfe veya sayıya bakar ve göz kırpar.
2) Dinleyici:
Blok rengini söyleyerek seçimi onaylar.
3) Dinleyici:
Karşılık gelen 'blok’ düğmesine basar (ışık yanacaktır).
4) Konuşmacı: Seçilen harfin rengindeki bloğa bakar.
5) Dinleyici:
Karşılık gelen 'blok’ düğmesine basar.
6)
Karakter ekranda görünür.
Dinleyici ve konuşmacı bu cihazla iletişime alıştıklarında, 2. Adım atlanabilir.
Konuşmacıya göz kırpmak zor gelirse, 'EVET’ sembolüne bakma veya yukarı bakma gibi
alternatif bir onay yöntemi de kullanabilir.

Örnek:
‘bad’ kelimesi hecelenecek olsun. İşlem aşağıdaki gibi yapılacaktır:
KONUŞMACI
‘b’ harfine bakar ve göz kırpar.
‘b’ sarı renklidir, dolayısıyla şimdi sarı bloğa bakar
ve göz kırpar.

DİNLEYİCİ
('b' mavi blokta sarı renkli harftir)
'mavi' olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.
Sarı düğmeye basar.

‘b’ harfi ekranda görünür.
‘a’ harfine bakar ve göz kırpar.
‘a’ mavi renklidir, tekrar mavi bloğa bakar ve göz
kırpar.

('a' mavi blokta mavi renkli harftir)
‘mavi’ olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.
Mavi düğmeye basar.

‘a’ harfi ekranda görünür.
‘d’ harfine bakar ve göz kırpar.
‘d’ yeşil renklidir, dolayısıyla şimdi yeşil bloğa bakar
ve göz kırpar.

('d' mavi blokta yeşil renkli harftir)
‘mavi’ olduğunu söyler ve mavi düğmeye basar.
Mavi blok seçim ışığı yanar.
Yeşil düğmeye basar.

‘d’ harfi ekranda görünür.

Çift taraflı ekranda artık 'BAD' kelimesi görüntülenir.

Kısaltmalar / Kısayollar
İletişimi daha hızlı kılmak için, harfleri ve sayıları seçmeye alıştığınızda kolayca
kullanabileceğiniz bir kısaltma özelliği de bulunmaktadır. Kısaltmalar; bir harf ve harfin
sonuna eklenen bir sayı olarak kaydedilirler. Varsayılan fabrika ayarı kısaltmaların bir
listesi MegaBee'nizde bulunmaktadır ve kendi isteğinize göre kolayca onları
ayarlayabilirsiniz (İleri Düzey Fonksiyonlara bakınız).
Kısaltmalar ile ilgili örnek aşağıda yer almaktadır:
D7 = İÇECEK
C5 = GETİRİR MİSİN?

Hatalar, Boşluklar ve Silme
Karakter girişinden farklı diğer işlemler için üç farklı iletişim yöntemi gerekir.
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Değiştirme
Dinleyici ilk bloğu yanlış seçerse, konuşmacı doğrudan onlara bakar ve iki defa göz
kırpar. Bu durum, seçilen bloğun yanlış olduğunu gösterir. Dinleyici, ‘Değiştirme’
düğmesine basarak ilk blok seçim moduna dönmelidir.

Boşluklar
Bir boşluk koymak için, konuşmacı doğrudan dinleyiciye bakar ve bir kere göz kırpar.
Dinleyici, ‘Boşluk’ düğmesine basar ve yazıya bir boşluk konulur.

Karakteri silme (veya Kısaltma)
Bir karakteri veya kısaltmayı silmek için, konuşmacı doğrudan dinleyiciye bakar ve daha
uzun bir süre (yarım saniye) gözlerini kapatır. Dinleyici, ‘Silme’ düğmesine basar ve
ekrandan son karakteri veya kısaltmayı siler.

Tüm konuşmayı silme
Ekrandan (ve hafızadan) tüm mesajı silmek için, sadece MegaBee’yi kapatın ve tekrar
açın.

Pili az uyarısı ve şarj
Tedarik edilen şarj cihazını kullanarak MegaBee'yi her gece şarj edin (Başka bir şarj
cihazı kullanmayınız).
Pili şarj etmek için, güç beslemesini elektrik prizine
takın ve MegaBee'yi küçük daire şeklindeki fişi
kullanarak bağlayın. ‘kırmızı’ blokta yanıp sönen
yeşil ışık, onun şarj olduğunu gösterir. Sürekli yeşil
ışık yandığında, MegaBee tamamen şarj olmuştur.

Pili az olarak çaışırsa, bir uyarı mesajı ortaya çıkar (imleç beyaz bir kare blok haline gelir).
MegaBee, şarj edilirken de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Güç Tasarrufu özellikleri
MegaBee, güç tasarrufu amacıyla kullanılmayacak bazı özellikleri otomatik olarak
kapatır.
30 saniye aktif olmadığında, arka ışık söner. Bu durumda, ekran kararır ancak yazılarda
hiçbir kayıp olmaz. Başka bir düğmeye basıldığında, arka ışık otomatik olarak yanar.
Belli bir süre aktif olmadığında, tüm ünite kapanır (size uygun zaman aşımı süresini
kendiniz belirleyebilirsiniz – İleri Düzey Fonksiyonları ‘na bakınız). Yeniden kullanmak
için, onu açmanız yeterlidir.

Diğer fonksiyonları ve bilgisayar arabirim bağlantısı
MegaBee’nin kullanımına yardım edebilecek ve kullanımını genişletebilecek dinleyici için
başka fonksiyonlar da bulunur. Ekranda birtakım seçenekler sunan siyah ‘Fonksiyon’
düğmesiyle tüm bu fonksiyonlara ulaşılabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bir
seçeneğe ulaşabilir ve onu değiştirebilirsiniz:
GİRİŞ
düğmesi
i) Fonksiyon düğmesine (siyah düğmeye) basarak
fonksiyon menüsüne girin.
ii) Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak seçeneklere FONKSİYON
düğmesi
bakın.
iii) Giriş düğmesine basarak bir seçeneği seçin.
YUKARI
Ardından:
düğmesi
iv) Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak ayarlara
bakın.
AŞAĞI
v) Giriş düğmesine basarak bir ayarı seçin.
düğmesi
Fonksiyon düğmesine (siyah düğmeye) basarak normal iletişime geri dönün.

Bilgisayar arabirim bağlantısını kapsayan tüm fonksiyonlar için, MegaBee ile gelen CD
’deki Help dosyasına bakınız.

Contrast (Kontrast)
LCD ekran kontrastını değiştirir.

Backlight (Arka ışık)
Arka ışığı yakar veya söndürür. Gündüzleri veya çok aydınlık yerlerde arka ışık
söndürülmelidir.

Bluetooth
Bluetooth, MegaBee’nin bir bilgisayar ile iletişim kurmasını sağlar. Bluetooth araçlarını
kullanmak istemezseniz, ayarı ‘off’ (kapalı) yaparak pil ömrünü zatabilirsiniz (CD’deki
‘PChelp’ dosyasına bakınız).

Scroll Mode (Kaydırma Modu)
Ekranları kaydırarak inceleme süresi boyunca tüm yazma işlemlerine izin verir. Scroll
mode (kaydırma modu) 'ta karakter ekleyemezsiniz.

Download (Bilgisayara İndirme)
Yazıları bilgisayarınıza göndermeyi sağlar. Bu kontrolün çalışması için Bluetooth'un aktif
olması gerekir ve bilgisayarın Bluetooth bağlantısının yapılmış olması gerekir (CD’deki
‘PChelp’ dosyasına bakınız).

Mode (Mod)
Yazı veya resim modunu seçmek için kullanılır (CD'deki ‘UsingPictures’ dosyasına
bakınız).

Vocabulary (Sözcükler)
Aktif olduğunda, kullanıcı tarafından tanımlanan bir kelimenin MegaBee'nin hafızasına
yüklenmesini sağlar. (CD’deki ’PChelp’ dosyasına bakınız).

Timeout (Zaman Aşımı)
MegaBee kapanmadan önce, kullanılmadan aktif kalabileceği süredir. Sık iletişim için, 1
veya 2 dakikalık süre pil ömrünü uzatacaktır. Bilgisayar iletişimi için ise, 5 dakikalık süre
uygundur. Maksimum zaman aşımı süresi 15 dakikadır.

Power Down (Kapatma)
Bu seçeneği seçerseniz, MegaBee kapanır.

Tüm dokümanları ve yazılımı, www.megabee.net web sitesinden
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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