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Introduksjon
MegaBee kommunikasjonstavle er utformet for å gi en enkel og rask kommunikasjon
mellom en bruker som ikke er i stand til å snakke tydelig eller meddele seg skriftlig ("taleren")
og en omsorgsperson, venn eller sykepleier ("lytteren").
Bokstavene defineres av taleren ved øyepeking, og lytteren taster inn bokstavene som blir til
ord som vises på en liten skjerm.
Denne manualen er delt i to avsnitt: Basis og Avanserte funksjoner. Du trenger bare å kunne
basisfunksjonene for å få til en rask kommunikasjon. De avanserte funksjonene gjør at du
kan se gjennom taksten, justere skjermen og koble MegaBee med datamaskiner.

Bruk av MegaBee
Lytteren holder MegaBee med begge hender og med de
fargede knappene mot seg. Hun/han ser på taleren
gjennom åpningen i midten av enheten. På denne måten
kan en lett følge øyebevegelsene til taleren. Lytteren bør
ha tommelfingrene på begge hender komfortabelt
posisjonert over knappene.
Slå på enheten med den sorte ovale
knappen på venstre side. Alle
lysene vil blinke en gang og teksten
”MegaBee” vises på displayet.
Denne forsvinner etter to sekunder.
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For å velge en bokstav kreves en sekvensiell samhandling mellom lytter og taler når de ser
på hverandre gjennom tavla. Prosessen kan oppsummeres slik:
1) taleren: Ser på bokstaven eller tallet og blunker
2) lytteren: Bekrefter valget ved å si fargen på feltet
3) lytteren: Trykker den tilsvarende ”felt” knappen (som lyser)
4) taleren: Ser nå på feltet som har samme farge som bokstaven du ønsker
5) lytteren: Trykker på den tilsvarende ”felt” knappen
6) Bokstaven vises på skjermen
Steg 2 kan utelates når kommunikasjonen er blitt mer innarbeidet. Et alternativ til
blunkingen kan være at taleren ser OPP eller på JA symbolet hvis vedkommende finner
blunkingen vanskelig.

Et eksempel
Hvis ordet ”bad” skal staves vil prosessen bli:
Taleren
Ser på bokstaven ”B” og blunker.

Lytteren
(”B” er den gule bokstaven i den blå boksen)
Si "blå" og trykk på den blå knappen.
Lyset for den blå boksen vises.

”B” er gul, så se på det gule feltet og blunk.
Trykk på den gule knappen.
”B” vises i displayet.
Se på bokstaven ”A” og blunk.

(”A” er den blå bokstaven i den blå boksen)
Si "blå" og trykk på den blå knappen.
Lyset for den blå boksen vises.

”A” er blå, så se på det blå feltet og blunk.
Trykk den blå knappen.
”A” vises i displayet.

Se på bokstaven ”D” og blunk.

(”D” er den grønne bokstaven i den blå boksen)
Si "blå" og trykk på den blå knappen.
Lyset for den blå boksen vises.

”D” er grønn, så se på det grønne feltet og blunk.
Trykk på den grønne knappen.
”D” vises i displayet.

Ordet ”BAD” vises nå i displayet på begge sider.

Forkortelser/Short Cuts
Når en er blitt mer erfaren med å velge bokstaver og tall kan en benytte en
forkortelsesfunksjon for å få mer fart på kommunikasjonen. Forkortelsene er lagret som
en bokstav etterfulgt av et tall. Et sett med standardforkortelser følger med MegaBee,
men du kan lett tilpasse disse til egne behov (se Avanserte funksjoner).
Eksempler på forkortelser kan være:
D7 = DRIKK
C5 = KAN DU GI MEG

Feil, Mellomrom og Slett
Det trengs tre tilleggsmetoder for å kommunisere på andre måter enn med bokstaver.
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Endre
Hvis lytteren velger feil startfelt kan taleren se direkte på feltene og blunke to ganger. Det
betyr at det valgte feltet er feil og lytteren må trykke på ”Endre” knappen for å gå tilbake til
den opprinnelige valgmåten.

Mellomrom
For å sette inn et mellomrom ser taleren direkte på lytteren og blunker en gang. Lytteren
trykker på Mellomromsknappen og et mellomrom blir satt inn i teksten.

Slette bokstaver(eller Forkortelser)
For å slette et tegn eller en forkortelse, ser taleren direkte på lytteren og lukker øynene for en
lengre periode (ca. et halvt sekund). Lytteren trykker på ”Slette” knappen og den siste
bokstaven eller forkortelsen fjernes fra skjermen.

Slette hele samtalen
For å fjerne en hel melding fra skjermen (og minnet) slås MegaBee av og startes igjen.

Svakt batteri - Advarsel og lading
Du bør lade MegaBee hver natt ved å bruke batteriladeren som følger med. (Ikke bruk en
annen lader).
Sett pluggen i stikkontakten og koble laderen til
MegaBee med den lille runde pluggen. Et blinkende
grønt lys i det ”røde” feltet indikerer at den lader. Når det
grønne lyset slutter å blinke er MegaBee fulladet.

Det kommer en advarsel på skjermen når batteriet er lavt. (Markøren blir til en hvit boks).
MegaBee kan brukes mens den lades uten problemer.

Strømsparing
For å spare strøm slår MegaBee automatisk av visse funksjoner hvis de ikke er blitt brukt på
en stund.
Etter 30 sekunder uten aktivitet slås bakgrunnslyset av. Skjermen dimmes, men teksten blir
stående. Bakgrunnslyset slår seg automatisk på igjen når en trykker på en av knappene.
Etter en periode uten aktivitet slås hele enheten av. Du kan selv bestemme hvor lenge
timeout tiden skal vare se Avanserte funksjoner. Trykk PÅ for å starte igjen.

Andre funksjoner og data grensesnitt (interfacing)
Det er også andre funksjoner tilgjengelig for lytteren, som kan hjelpe og utvide bruken av
MegaBee. En kommer til disse funksjonene ved å trykke på den sorte ”Funksjons” knappen,
som ved trykk viser et antall valgmuligheter i displayet. Følg stegene under for å gå inn i og
endre valgene:
i) Trykk Funksjon (sort) for å gå inn i
Funksjonsmenyen.
ii) Trykk Opp, Ned for å bla deg gjennom
valgene.
iii) Trykk Enter for å velge.
Deretter:
iv) Trykk Opp, Ned for å bla deg
gjennom innstillingene.
v) Trykk Enter for å velge innstilling.
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OPP knappen
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For alle funksjoner som gjelder data grensesnittet, vennligst se Hjelpefilen på CD-en som
følger med MegaBee.

Kontrast
Endrer LCD displayets kontrast.

Bakgrunnslys
Skrur bakgrunnslyset av og på. Det er lurt å skru av bakgrunnslyset på dagtid eller på
opplyste steder.

Bluetooth
Bluetooth gjør at MegaBee kan kommunisere med datamaskinen. Hvis du ikke bruker
Bluetooth fasiliteter vil du spare batteriet ved å slå den av. (Se PC hjelpefilen på CD-en)

Rullemodus
Denne gjør at alt som er skrevet i løpet av en økt kan leses ved å rulle gjennom
skjermbildene. Du kan ikke legge til bokstaver i rullemodus.

Nedlasting
Denne gjør at du kan sende teksten til en PC. Bluetooth må være aktiv for at kontrollen skal
fungere, og PC-en må ha Bluetooth linken på (Se PC hjelpefilen på CD-en).

Modus
Her velges tekst eller bildemodus. (Se ”Bruk bilder” filen på CD-en).

Vokabular
Når denne er aktiv kan et brukerdefinert ordforråd lastes inn i MegaBees minne. (Se PC
hjelpefilen på CD-en).

Timeout tid
Dette er den tiden MegaBee kan være inaktiv før den slås av. Ved hyppig kommunikasjon er
1 eller 2 minutter greit fordi det sparer batteriets levetid. Ved datakommunikasjon er 5
minutter passe. Maks timeout er 15 minutter.

Slå av
Dette valget slår MegaBee AV.
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