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Bruk av Bilder og Symboler på
MegaBee

MegaBee kan brukes på to måter: med 'Tekst' eller 'Bilder'. For personer med
dårlige leseferdigheter eller kognitive problemer kan bilder eller symboler brukes
som en effektiv måte å kommunisere på. MegaBee gir brukerne mulighet for å lage
sitt eget personlige sett med bilder og skrive dem ut på forhåndslagde etiketter på
en vanlig fargeskriver.
Prosessen har 6 trinn:
1.
Velg bildene
eller symbolene
2.
Gjør klar etikettene
ved hjelp av malene
som følger med
3.
Skriv etikettene på
ferdiglagde ark
4.
Fest etikettene til
din MegaBee
5.
Forbered uttrykkene
som skal kobles til
bildene på datamaskinen
6.
Last ned uttrykk fra
datamaskinen til MegaBee

Trinn 1. Velg bilder eller symboler
Alle slags symboler, bilder, tegneserier, fotografier eller tegninger kan brukes. Det
fins mange fine bildesamlinger på nettet. Bilder med open source-lisens (dvs. at du
kan bruke dem gratis) fins også. All slags grafikk som kan presenteres som vanlige
bildefiler på en datamaskin kan benyttes. Fotografier kan også skannes inn.
Det er 36 mulige felter tilgjengelig på MegaBee, så du må ha 36 bilder og de
tilhørende ordene og uttrykkene klar.

Trinn 2. Gjør klar etikettene ved hjelp av de medfølgende
malene
Utformingen av bildene støttes av bruk av maler som fins på CD-en. De er lagd for
dataprogrammer som Microsoft Word, CorelDRAW, OpenOffice.org Draw osv..
Eksempler vises for hvert program i dette kapittelet.
Hver gang du lager et sett med etiketter må du skrive ut to sider, en for leseren (på
knappesida) og en for den som skriver. De to sidene er forskjellige. Malene er
tydelig merket med hensyn til hvilken side du jobber på, ved (kontur-) /
strektegninger av MegaBee:

side 1 side2
(Skriveren) (Leser) (Knapper)

Nøyaktig plassering av bildene må overholdes. Det er ikke så komplisert som det
kan høres og er lett å illustrere.
Bruk det blå feltet som eksempel. På side 1 (Skriver siden) kan vi fylle ut feltet slik:

Vi vet at dette er skriverens
side fordi det lille ikonet ikke
har noen knapper - og det
blå feltet er i øvre venstre
hjørne.

På side 2 (Leser siden) må vi
sette inn de samme bildene,
men i omvendt rekkefølge på
radene

Vi vet at dette er leserens
side fordi det lille ikonet har
knapper og det blå feltet er i
det øvre høyre hjørnet.

Trinn 3. Skriv ut etikettene på ferdiglagde ark
Når begge sider av malen er blitt fylt med bilder kan du skrive ut dine egne
selvklebende etiketter. For å få til det har leverandøren din ferdiglagde etiketter som
gir presis utskrift og er enkle å bruke. De kommer i pakker med ti ferdiglagde ark, og
er vel egnet for utskrift (vare nr. PN-369-036)

Trinn 4. Bruk etikettene på MegaBee
Når du har skrevet ut etikettene, så ta dem av og plasser dem over den tilhørende
tekst etiketten.

Sørg for at både fargen på feltet, og fargen på de mindre rammene på etiketten
svarer til den valgte etiketten og fargen på bokstavene på MegaBee.

Trinn 5. Gjør klar ordene og uttrykkene som skal brukes med
bildene på datamaskinen
For de 36 etikettene bør du ha 36 tilsvarende ord eller uttrykk. Husk at det
maksimale antall tegn i en setning er 20 bokstaver. Et godt tips er å ha med et
mellomrom i slutten av en setning - det gir en åpning til den neste setningen.
Dersom et sett med fraser er klargjort tidligere kan de lastes inn
med ”Åpne” valget i Fil menyen. Tilsvarende kan nye ord og
setninger lagres for senere bruk eller for bruk i bestemte situasjoner
eller for flere personer ved å bruke ”Lagre” alternativet.
Alternativt kan nye ord legges inn direkte fra skjermen. For
eksempel, la oss anta vi har lagd noen etiketter ved hjelp av maler
(Se vedlegget). Du vil da ha to ark med etiketter, en for hver side av
MegaBee. Med henvisning til siden med knappene, kan vi for det blå feltet ha
følgende:

'Knappen'
siden
Blå felt

Her har vi seks symboler for: måltid, hjelp meg med, bade, toalett, vask, sengetid.
Det vi nå må gjøre er å skrive inn disse ordene og uttrykkene på de rette stedene på
skjermen. Hver setning kan være inntil 20 bokstaver lang.

Når alle de aktuelle frasene er skrevet inn kan de deretter lagres via Fil menyen.
For å fullføre operasjonen må ordene og setningene overføres til MegaBee.

Trinn 6. Last ned fraser fra datamaskinen til din MegaBee
For å starte programvaren klikker du på MegaBee ikonet eller velger ‘MegaBee'
fra programlisten. En liten valgskjerm vises der du kan velge 'Vis'(Display),
'Ordliste', eller 'Bilder'. Velg 'Bilder'.
Den siste fasen er overføring av ord og uttrykk som er koblet til bilder inn i
MegaBee. (Det er veldig likt ORDLISTE funksjonen)
Den første operasjonen er å koble til MegaBee enheten. Gå til Ordliste menyen på
MegaBee enheten og sjekk at den er satt til 'AKTIV'.

Vær i 'Aktiv' modus (dvs. IKKE trykk på Enter tasten).
Nå må datamaskinen kobles til MegaBee enheten.
Det gjøres ved å klikke på
Tilkoblings menyen. Den følgende
pop-opp skjermen vises:

Forsikre deg om at dette er den
COM-porten du valgte da du
satte opp Bluetooth
Trykk for å få kontakt. Skjermbildet forsvinner og hoveddisplayet er klart til bruk.

Sjekk at ORDLISTE - funksjonen er aktiv på MegaBee enheten, og at Bluetooth
lenken er tilkoblet.

Klikk på Last opp knappen på dataskjermen, og ordene blir sendt over lenken.
På MegaBee enheten:
Skjermen vil indikere at opplasting pågår og når den er fullført.
Sørg for at 'MODUS' funksjonen er satt til 'Bildevisnings modus '.

Trykk på Funksjonsknappen for å avslutte.

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal
Flere maler er lagt inn som hjelp til å lage etiketter. Denne delen er for de som
bruker Microsoft Word.
Det fins en mal på MegaBee CD-en som er kalt MegaBeeSymbolTemplate.dot.
Hvis du åpner denne filen og deretter velger 'Lagre Som 'en mal, vil Word inkludere
den i sin liste over maler.
For å lage etikettene dine i Word:
Velg ”Ny” i Fil menyen og deretter 'Generelle maler' i 'Ny fra mal' lista på høyre side
av skjermen. Pop-opp malen vises.

Velg MegaBeeSymbolTemplate.dot og trykk OK.
Et to siders dokument med blanke etiketter vises:

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal (...)
For å legge til bilder eller symboler gå du til Sett inn menyen og velger 'Bilde'. Så
velger du kilden til bildene - som regel 'Fra fil' eller 'Bildesamling'.

I dette eksempelet vil vi bruke et par støvler. Det valgte bildet vises øverst i
etikettene:

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal (...)
Dette bildet er tydeligvis for stort, så vi må endre størrelsen ved å peke på en av de
sorte firkantene i hjørnet av bildet, trykke og holde venstre museknapp nede, og dra
hjørnet slik at vi får et mindre bilde.

Høyreklikk nå på bildet og velg ”Egenskaper”, og velg 'Layout' fliken (kategorien).

Velg 'Foran teksten' og klikk på OK.

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal (...)
Nå kan bildet dras og slippes (klikk og hold på bildet og dra det med musa) på valgt
sted på etiketten.

Bildet kan skaleres ved hjelp av hjørne guidene, og flyttes til slutt på plass (i dette
eksemplet; den hvite firkanten i det blå feltet).

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal (...)
Vi må nå kopiere bildet til den tilsvarende posisjonen på side 2. I dette eksempelet
er det den hvite firkanten i det blå feltet. For å gjøre det velger du bildet (klikk på det
med musa) og går til ”Rediger” menyen og velger 'Kopier' (Snarvei: Ctrl+C)

Rull ned til side 2 og lim inn bildet fra 'Rediger' menyen (Snarvei: Ctrl+V)

Vedlegg 1 - Microsoft ordmal (...)
Dra og slipp bildet i den hvite firkanten i det blå feltet:

Gjenta prosessen for alle bildene dine, og lagre deretter som et dokument:

Å skrive ut dette dokumentet vil produsere to ark med selvklebende etiketter.
Meningen med symbolene bør være overført til MegaBee som beskrevet i 'Bilder'
avsnittet tidligere i denne veiledningen.

Vedlegg 2 - CorelDRAW mal
Flere maler er lagt inn som hjelp til å lage etiketter. Denne delen er for de som
bruker CorelDRAW Graphics Suite.
Det fins en mal på MegaBee CD-en som heter MegaBeeSymbolTemplate.cdt.
For å lage etikettene dine i CorelDRAW:
I Fil menyen velger du 'Ny fra mal' og deretter 'Bla' fliken, lokaliserer og velger filen
MegaBeeSymbolTemplate.cdt og klikker på OK.

Et to siders dokument med blanke etiketter vises:

Vedlegg 2 - CorelDRAW mal (...)
Gå til Fil menyen for å legge til bilder eller symboler og velg 'Importer'.

I dette eksempelet vil vi bruke et symbol for å vaske tøy (klesvask).

Vedlegg 2 - CorelDRAW mal (...)
Plasser bildet i ønsket ramme ved hjelp av 'klikk og dra' funksjonen. I dette
eksempelet vil vi legge symbolet i den røde firkanten i det blå feltet.

Symbolet kan justeres i størrelse og posisjoneres ved hjelp av hjørnemarkørene:

Vedlegg 2 - CorelDRAW mal (...)
Vi må nå kopiere bildet til den tilsvarende posisjonen på side 2. I dette eksempelet
er det den røde firkanten i det blå feltet. For å gjøre det velger du bildet (klikk på det
med musa) og går til 'Rediger' menyen og velger 'Kopier' (Snarvei: Ctrl+C)

Velg side 2 og lim inn bildet fra 'Rediger' menyen (Snarvei: Ctrl+V)

Vi må nå flytte bildet til den røde firkanten i det blå feltet.

Vedlegg 2 - CorelDRAW mal (...)
Dra og slipp bildet i den røde firkanten i det blå feltet:

Gjenta prosessen for alle bildene og lagre deretter som et dokument:

Å skrive ut dette dokumentet vil produsere to ark med selvklebende etiketter.
Meningen med symbolene bør være overført til MegaBee som beskrevet i 'Bilder'
avsnittet tidligere i denne veiledningen.

