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Brukermanual del 1 – basis bruk  

Kom i gang med ditt omiVista system 

 

Velkommen til ditt nye omiVista system 

Denne manualen er laget for bruk av alle omiVista versjonene, inkludert: 

 

A – omiVista Install – Takmontert system 

B – omiVista Mobii – Mobilt bord og gulv system 

C – omiVista Mobile – Mobilt gulv system 

Skru av og på systemet 

A omiVista Install – Takmontert system 

Skru på 

 Enheten er designet for å være kontinuerlig drevet og klar til bruk I stand-by modus. 

1. For å skru på systemet, dobbeltklikk på den RØDE knappen på toppen av fjernkontrollen.  

2. Projektoren starter opp og applikasjons menyen kommer på innen 30 sekunder.  

3. Systemet er nå klart til bruk. Naviger i menyen ved bruk av fjernkontrollen. (Se side 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skru av 

1. Dobbeltklikk på den samme røde knappen på toppen av fjernkontrollen.  

2. Projektoren skrur seg av og settes i stand-by modus. 

3. Merk at systemet ikke skal skrus på igjen før det har gått minimum 2 minutter. 
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B  omiVista Mobii – Mobilt bord og gulv system 

Skru på 

 1. Forsikre deg om at enheten er ved en klar overflate og plugg I strømadapteren. 

 2. Skru på systemet ved å trykke på start knappen bak på enheten. 

3. Reguler høyden på Mobii ved å bruke opp og ned knappene på siden slik at bildet dekker 

flaten som skal benyttes. 

 4. Reguler fokuset slik at bildet er klart og tydelig. 

 5. Systemet er nå klar til bruk, naviger i menyen ved bruk av fjernkontrollen. (Se side 4) 
 

Start og avslutt knappen.  

Projektoren kommer på innen et minutt. 

USB port for å importere egne filer.  

   

  

 

 

Hvis applikasjons menyen krever  

endring av fokus, juster her. 

 

 

 

Skru av 

1. Trykk på skru av knappen bak på enheten.  

2. Projektoren skrur seg av og kjøler seg ned i 1 minutt. 

3. Merk at systemet ikke skal flyttes på eller forsøke å skrus på igjen før etter minst 2 minutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp og ned knappen 
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C  omiVista Mobile – Mobilt gulv system  

Skru på 

 1. Forsikre deg om at enheten er ved en klar overflate og plugg i strømadapteren. 

 2. Skru på systemet ved å trykke på start knappen bak på enheten. 

 

 

 

3. Projektoren skur seg på og applikasjons menyen kommer frem innen 40 sekunder. Systemet er nå 

klart for bruk, naviger i menyen ved å bruke fjernkontrollen. (Se side 4) 

 

 

Skru av 

 

1. Trykk på skru av knappen på siden av enheten.  

2. Projektoren skrur seg av og kjøler seg ned i 1 minutt. 

3. Merk at systemet ikke skal flyttes på eller forsøke å skrus på igjen før etter minst 2 minutter. 
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omiVista Fjernkontroll  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Navigeringsknapp 

 

Benytt opp/ned og venstre/høyre pilen på fjernkontrollen for å markere 

objektene I menyen. 

 

Benytt Ok knappen for å velge.  

 

Valg av en mappe, vil åpne mappen.     

  

System start/skru av 

(Bare innstallerlngssystem) 
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Ved å trykke på BACK knappen, så går man tilbake til hovedmenyen.                                          

 

Ved å trykke på en applikasjon, så åpnes denne.                                              

 

Merk: 

 

Benytt OK knappen for å gå ut av applikasjonen og returnere til hovedmenyen. 
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Når en applikasjon er I gang, benytt opp/ned knappen for å kontrollere: 

o Hastigheten for å få tilbake bilder eller objekter i «wipe» og 

«scatter» 

o Hastigheten av objekter i “splat” 

o Forsinkelsen mellom spørsmålene i quizene eller 

returhastigheten i toner 

o Hastigheten til feks fiskene i vannet* 

 

*Fisk i vannet effekt, bær, egg, bobler eller fargede baller i “SPLAT” effekten. 

 

Lydknapp 

 

 

Benytt + og – knappene for å justere volumet  

(fungerer slik som en TV kontroll) 

 

Volumet som er på, vil vises i tall øverst i venstre hjørne. 

 

 

 

          Pause og stand-by knapp 

 

I hovedmenyen så vil denne knappen aktivere og deaktivere systemets stand-by modus. (Se side 25) 

 

Når en applikasjon er i bruk, så aktiverer og deaktiverer denne knappen 

stand-by modus. 

Eksempel: I quiz så tillater det at spørsmålet blir lest før det forsøker å 

svares. I «Wipe» så tillater det at original bilde kommer fullt tilbake før bilde 

under synes. 
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Applikasjonsmenyen 

 

Dette er hoved applikasjonsmenyen som vises når systemet starter: 

Applikasjon navn/beskrivelse/notater  

 

Nåværende mappe er merket/utvidet 

 

Velg «OK» knappen på fjernkontrollen for å åpne denne mappen. 

Hovedmenyen inneholder 2 mapper: 

Engelsk utgave Alle applikasjoner på engelsk, delt inn i 

undermapper 

Norsk utgave Alle applikasjoner på norsk, delt inn i 

undermapper 
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Navigering i mappen ”Suite Folders” 

 

På innsiden av «Engelsk utgave» og «Norsk utgave» mappene så er applikasjonene vist alfabetisk. 

Benytt fjernkontrollens knapper: «opp» «ned» «venstre» «høyre» for å flytte til de forskjellige 

applikasjonene. Hver applikasjon har et navn og beskrivelse som vil synes i vinduet øverst. 

o For å velge en applikasjon, flytt til ønsket applikasjon og trykk «ok» knappen. 

o Innen få sekunder, er applikasjonen klar til bruk. 
  

Merk: Som standard så er alle applikasjonene alfabetisk. Se del 2 av manualen for å se hvordan man 

endrer det.   

Trykk på ønsket mappe for å søke på type applikasjon, for eksempel Wipe, Splat eller Quiz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn på mappen som er åpen.                                               Antall applikasjoner i mappen. 
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Benytt høyre pil på fjernkontrollen for å merke «Apple Blossom» applikasjonen.  

Trykk «OK» for å velge denne applikasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Når applikasjonen er valgt, så kommer «loading» skjermen opp. Vent til applikasjonen er i gang, før du 

bruker fjernkontrollen.  
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Bruk av fjernkontrollen i spill modus 

 

Lydknappen 

Når applikasjonen er i gang, benytt + og – volumknappene for å justere volumet av hagelydene i 

bakgrunnen. 

Lydstyrken vises i form av tall øverst til venstre. 

 

 

Venstre/høyre pil knapp 
Når applikasjonen er i spill modus, så kan pil knappene på fjernkontrollen benyttes for å kontrollere 

måten applikasjonene fungerer. 

 

I “Wipe” 
Bruk av venstre/høyre pilene endrer enten forsinkelsen på tilbakeføring av bildet eller radiusen på 

«wipe» funksjonen. 

Forsinkelsen på tilbakeføring er tiden i sekunder før det første bildet returnerer. 

Radiusen på «wipe» funksjonen avgjør hvor mye bilde som avsløres i en fei. 

 

Opp/ned pilene på fjernkontrollen vil justere disse verdiene.  

NB! Standard oppsettet fungerer bra uten at en justering er nødvendig. 
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Returhastigheten eller radius på «wipe» kommer frem her. 

 

Pil knappene på fjernkontrollen har forskjellige funksjoner i de forskjellige applikasjonene. 

I SPLAT: pil knappene styrer objektets hastighet fra 0-10  

I SCATTER: her styrer pilene hastigheten på returen av objektene og objektets sensibilitet på bevegelse. 

 

I WATER: pil knappene styrer hastigheten på fisken fra 0-20 og muligheten for fisken til å svømme 

bort/mot. 

 

I QUIZ: pil knappene styrer forsinkelsen på aktivitet (Forsinkelsen før neste spørsmål dukker opp) 

Timeren for resultat dikterer antall sekunder Quiz score er synlig. 
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Fjernkontrollens frys knapp.   

«Frys knappen» er benyttet for å stoppe spillet midlertidig. 

Når dette er valgt, fremkommer en hånd inne i en rød sirkel. I «Wipe» så vises ikke det andre bildet.  

 

Merk: For å starte aktiviteten igjen, trykk «Frys knappen» en gang til. 

  

«Frys knappen» er nyttig i «Wipe». Den hjelper til med diskusjoner av bilder før gjemte objekter er funnet 

og den tillater det første bildet å returnere uforstyrret slik at neste bilde i en sekvens kan komme frem. 

I Splat så kan ikke objektene knuses. 

I Quiz så forhindrer det at svaret kommer raskt (motiverer til å diskutere svaret) 
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De forskjellige mappevalgene 

 

 

  

Det er viktig å huske at dette systemet er kjøpt til fordel for dem du underviser / støtter / hjelper. Når 

det brukes fantasifullt, kan det være et godt verktøy for å maksimere alle aspekter av læring. 

Det er viktig at de som bruker systemet, kan:  

o Få tilgang til den på et trygt og behagelig sted 

o Få støtte for å ta valg og utforske innholdet  

o Opplev innholdet ved hjelp av en rekke aktiviteter 

o Gi lyd- / hastighetsnivåer i en overflatehøyde som dekker personlige behov.  

«Når applikasjoner introduseres kreativt, med motiverende aktiviteter og effektiv bruk av rekvisitter, er 

belønningen der» 

 Introduksjon av systemet 

Å kjenne de på institusjonen vil gjøre at du introduserer systemet på den beste måten. Kanskje et tema 

av interesse, favorittmusikk, fargescener fra naturen, en tur til sjøen. Det kan være en mental eller fysisk 

utfordring som vil appellere mest, eller muligheten til å dele en ballpasningsaktivitet med venner. 

Mange applikasjoner er designet for å bli introdusert sakte slik at interaksjon kan utvikle / øke over tid. 

Noen av Splat-applikasjonene har økende antall objekter, slik at brukerne kan forbedre respons / 

reaksjonstid. Objektenes hastighet kan kontrolleres ved hjelp av opp / ned-knappene på fjernkontrollen, 

slik at objekter kan reduseres for de med langsommere reflekser og øke hastigheten der det er 

nødvendig. 

Å vurdere fremgang krever å være oppmerksomme på inngangsevner på tvers av en rekke ferdigheter. 

Overvåking av endringer i kommunikasjon / kognisjon og fysisk fingerferdighet kan omfatte å smile mer, 

koordinere reflekser, bli med i sosial samtale, bevege seg som f.eks. strekke seg til å «male» eller spille 

klokkespill med en ball eller velge riktig svar fra et utvalg av svar i quiz. 

 

«Det er en skattekiste av applikasjoner designet for å engasjere, stimulere og utvide opplevelser. Fra 

interaktive naturscener til musikkinstrumenter frigjør spillene potensialet i språk- og 

kommunikasjonsferdigheter, koordinering og fysisk evne, kognitiv og emosjonell utvikling og uavhengig 

tenkning / selvbevissthet» 
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Planlegging av økter / aktiviteter 

En godt planlagt økt bør være sentrert om deltakernes behov og interesser med mål som vil støtte deres 

pågående individuelle læringsplaner. 

 

Med litt forberedelse er det mulig å forhåndsvelge applikasjoner som vil appellere til en bestemt gruppe 

eller bidra til å utforske et relevant tema eller tema. F.eks. strandstein applikasjon som utforsker 

severdighetene og lydene på kysten, vil være enda mer atmosfærisk hvis noen få skjell ble introdusert 

for tilbakemelding / ta på eller en duft av havet for stimulering for å utvide aktivitetens sensoriske natur. 

Å holde utstyr som baller / beanbag / batonger i nærheten vil også holde aktivitetene varierte, noe som 

gjør dem mer inkluderende for de som har begrenset bevegelse. 

 

Husk: Bruk av applikasjonene med visse mål i tankene vil alltid gjøre øktene mer fokuserte og den 

transformerende effekten mer målbar. Hver app kan ha et hvilket som helst antall mål, f.eks. de fargede 

appene til musikalske fliser på gulvet fungerer bra som: 

• En kaste beanbag-aktivitet - brukerne kan si navnet på fargen de sikter mot, og et vellykket treff 

kan kanskje knyttes til et matchende farget spørsmål eller belønning. 

• Et verktøy for å utvikle lyd- / vokalbevissthet - brukerne kan gjenta hver tone når de tråkker. 

• En fysiobalanse / gåaktivitet f.eks. for å oppmuntre større trinn over gulvet med de lyse fargene 

som en guide. 

• Et retningsspill - lære posisjonsspråk f.eks. gå til venstre / høyre / fremover / bakover 

• En måte å lære om anerkjennelse av farger - kan du hoppe på den blå firkanten?                         

 

Å nyte en delt aktivitet er også en prestasjon i seg selv for et individ som ofte sliter med å dele personlig 

plass med andre. 

 

Evnen til å justere innstillingene (og lage ditt eget tilpassede innhold - Redigerbar versjon) gjør det mulig 

for tilretteleggere å skreddersy applikasjoner slik at læring er relevant, oppgavespesifikk og til slutt 

skape en oppdagelsesreise som er unik for alle, og gjenkjenner forskjellige læringsstiler, personligheter 

og evner.  



        15 
 

 

 

 Typer applikasjoner forklart nærmere 

 

 

Typer applikasjonseffekter og deres farge 

Menyskjermen viser hver applikasjon som et skjermdump-miniatyrbilde av applikasjonen i spill, med et 

navn og en farget kant. 

 

Fargen indikerer at effekten blir brukt og derfor måten et program oppfører seg på. 

 

  Grønn  =  Wipe effekt 

 

Gul  =  Scatter effekt 

 

Rosa  =  Splat effekt 

 

Rød  =  Zones effekt 

 

Blå  =  Water effekt 

 

Lilla   =  Quiz effekt 

 

Lyse grønn  =   Ball effekt  
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SPLAT APPLIKASJONER  

Den tredje gruppen av apper er de rosa Splat-appene 

 

Som i Scatter vil en eller flere objekter bevege seg over overflaten. Disse objektene vil transformere 

seg når interaksjon finner sted. F.eks. en boble vil sprekke, en ballong dukker opp, en kylling legger 

et egg, en larve blir en sommerfugl osv. I noen apper vises en pop-up visuell og lydlig belønning når 

aktiviteten er 'fullført'. 

Disse appene er ideelle for sosiale / samarbeidsaktiviteter, fysisk tøying og som en morsom 

refleksutfordring.    

SCATTER APPLIKASJONER  

Den andre gruppen med apper er de gule scatter-appene. 

 

Et objekt eller flere objekter vil bevege seg over overflaten når bevegelse oppdages. Hastigheten og 

returen kan styres av navigeringsknappene opp / ned på fjernkontrollen.  

Appene oppmuntrer:  

Finne skjulte objekter / observasjonsevner 

Å avsløre et bakgrunnsbilde                                                                 

Spre objekter med sveipende armbevegelser  

Lage en virtuell ‘sti’ over overflaten ved å bruke en ball  

App-notatene vil veilede deg. 

F.eks. Høstblader appen innebærer å spre blader for å finne små skapninger og nøtter under.

 

QUIZ APPLIKASJONER 

De første appene som er oppført, er de lilla quizappene. 

Et spørsmål vises øverst på skjermen (noen ganger med et bilde) Nederst på skjermen  

presenterer valget mellom 2, 3 eller 4 forskjellige svar. 

 

Brukeren oppfordres til å se på alle mulige svar før han/hun velger svaret de mener er riktig 

(fryseknappen er veldig nyttig her for å forhindre falsk utløsning). 

 

Et kryss / ja og ‘ding’ lyd eller lignende vil indikere et riktig svar. 

 

Hver quiz-app inneholder vanligvis minst tre spørsmål etter hverandre. En siste poengsum blir gitt 

etter det siste spørsmålet. Bra for å teste kunnskap / minne / tilbakekalling / kognitiv tanke. 
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WIPE APPLIKASJONER 

Den femte gruppen med apper er de grønne Wipe applikasjonene 

Disse applikasjonene har et bilde eller lag med bilder som er skjult under et toppbilde. 

Når interaksjon finner sted avsløres laget nedenfor gradvis. 

F.eks. naturoppdagelsesapplikasjon: Sand børstes bort for å avsløre nedgravde perler, svart / hvite 

scener blir i full farge, skjulte sommerfugler blir avslørt i lavendel, skyggebilder blir farget eller en 

video spiller bak et stillbilde. 

Erindring-applikasjoner: svarte / hvite bilder av en gammel butikk tørker for å avsløre sine kjente 

produkter i full farge. I Care er wipe-applikasjoner bra for terapeutisk farging, for å opprettholde 

observasjonsevner og for å oppmuntre til bevegelse / diskusjon / sosialisering. 

I sensorisk utdanning belønner Wipe-appene også bevegelse med farger, og oppmuntrer til 

oppdagelse og utvikling av sekvenseringsferdigheter. 

 

WATER APPLIKASJONER 

Den fjerde gruppen av apper er de blå vannappene. 

 

Disse appene imiterer vannoverflaten med krusninger og fisk. Når interaksjon finner sted, vil bildet 

krusere, og fisk vil reagere på enhver bevegelse. Vannapps inkluderer sjø, korallrev, sandbassenger, 

elver, sølepytter, steinbassenger og refleksjoner. 

 

Severdighetene og lydene fra vann kan transportere brukere til et sted som er veldig beroligende og 

givende. Alt er bra for å skape en følelse av sted og for mild sensorisk avslapning, men vær 

oppmerksom på at noen brukere kan synes det er desorienterende. 

ZONE APPLIKASJONER    

Den sjette gruppen med apper er de røde Zone-appene 

Disse appene har spesifikke soner eller samhandlingsområder, men de beveger seg ikke. Når 

interaksjon finner sted, vil et område umiddelbart forvandles. F.eks. En puslespillbit vil forsvinne for 

å avsløre en del av et bilde, en stjerne skyter over himmelen, en fisk vil hoppe ut av en dam eller en 

klokkespillbar vil spille og lyse på et glockenspiel. Teses Apps gir en rekke kognitive muligheter, 

inkludert å opprettholde fleksibel tenkning. 
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BALL SPILL APPLKASJONER 

Den syvende appgruppen er de lysegrønne ballspillappene. 

Disse appene etterligner tradisjonelle felt- og bordspill: 

Air Hockey     Basketball      Beach Ball        Fotball       Rugby/Amerikansk Fotball 

Kulen (eller pucken) vil bevege seg over overflaten når bevegelse oppdages. Det er muligheter for å 

spille konkurransedyktig med mål og poeng eller å bare øve på å sende ballen over det interaktive 

området. Hastigheten og kraften (dra) kan styres av opp / ned, venstre / høyre navigasjonsknapp på 

fjernkontrollen. 

Disse appene er en fin måte å engasjere brukere i en rekke fysiske koordineringsaktiviteter ved hjelp 

av feiende armer og beinspark. Med muligheter for å spille individuelt, i lag eller i par, gir de også 

mange muligheter for sosial deltakelse, delt nytelse og en følelse av prestasjon.                                
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Norsk utgave– Applikasjoner delt inn i kategorier 

 

Mappen med tittelen «Norsk utgave» er stedet å finne alle applikasjonene delt inn i undermapper basert 

på kategoritype. dvs. den inneholder mapper for Wipe, Scatter, Splat, Quiz, Water, Zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å åpne denne mappen, velg «Norsk utgave» og velg «OK» 

 

Inne i «Norsk utgave» er for eksempel flere kategorier. Bruk høyre pil på fjernkontrollen for å navigere til 

Wipe mappen og velg OK. 

Her er alle Wipe applikasjonene inne i mappen. 
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 Inne i hver mappe under kategori så er applikasjonene listet opp alfabetisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk pilene på fjernkontrollen for å lete gjennom applikasjonene. 
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Ro ned og øk hastigheten – bevegende objekter 

Alternativet for å justere hastigheten på et objekt gjør det mulig for de med forskjellige reaksjonstider å 

engasjere seg på sitt eget nivå og fremdeles oppnå. 

Det gir ofte en følelse av prestasjon hvis en bruker begynner å samhandle med lav hastighet og deretter 

gradvis øker denne hastigheten over tid. Det hjelper også med å utvikle reflekser og observasjonsevner 

som kan strømme over i andre aspekter av dagliglivet. Objekt hastigheten vises numerisk øverst til 

venstre på skjermen 0-10 med 0 som «knapt beveger seg i det hele tatt» til 10 «beveger seg veldig fort». 

Som ovenfor bruker du navigeringsknappene opp / ned. En numerisk skjerm vises øverst til venstre på 

skjermen for å indikere hastigheten på objektene før originalbildet vises igjen. 

Vær oppmerksom på at funksjonen reagerer forskjellig i henhold til effekten. (Se side 6)  

 

Forsink retur av det første bildet i Wipe 

Forsinket retur av det opprinnelige bildet (Fadeback Delay) gjør at det avslørte bildet blir værende 

lenger. Dette kan hjelpe en følelse av prestasjon og gi større diskusjonsmuligheter. 

Som ovenfor bruker du navigeringsknappene opp / ned. En numerisk skjerm vises øverst til venstre på 

skjermen for å indikere antall sekunder forsinkelse før originalbildet vises igjen. 
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Forsink retur av spredte bilder i Scatter 

Forsinket retur av de spredte bildene gjør at det avslørte bildet forblir i sikte lenger. Dette kan hjelpe 

følelsen av prestasjon og gi større diskusjonsmuligheter. 

Som ovenfor bruker du opp / ned-pilene på navigasjonskontrollen. Et numerisk display vises øverst til 

venstre for å indikere antall sekunder forsinkelse før de spredte objektene dekker bakgrunnsbildet. 

 

 Hvis du forsinker retur av disse skyene, kan stasjonsscenen nytes lenger. 
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Forsink teksten i spørsmålene i Quiz 

Bruk av interaksjonsforsinkelse i quiz gir mer tid til å diskutere riktig svar før du går videre til neste 

spørsmål. Klikk på høyre navigeringsknapp to ganger for å se tidsintervallet for interaksjon og bruk pil 

opp for å øke tiden i sekunder. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Merk: Når riktig svar er valgt, vil det være en forsinkelse før neste spørsmål vises. 

«Frys» hendelsene /aktivitetene  

Å fryse handlingen deaktiverer interaksjonen midlertidig. F.eks. å gi tid til å peke på / diskutere et 

spørrespørsmål før svaret avsløres, diskutere hvor skjulte objekter kan være i et bilde før du finner dem, 

for å la et Wipe-bilde komme tilbake, uten avbrudd (slik at neste bilde i en sekvens kan være avslørt) 

eller bare stoppe interaktiviteten i et «Splat» -spill delvis.  

I Quiz er fryseknappen spesielt nyttig fordi den gir deltakerne tid til å peke på / vurdere alle mulige svar 

før det riktige svaret blir avslørt. 

I Wipe-sekvensapplikasjoner er frysknappen spesielt nyttig for å la et bilde komme seg (uten at 

bevegelser forstyrrer returen), slik at neste bilde i en sekvens med bakgrunnsbilder kan avsløres under 

Wipe bildet.  
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Bruk av Standby modus 

I standby-modus funksjonen kan brukeren midlertidig tømme skjermen og deaktivere alle knappene på 

fjernkontrollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å gå i standby-modus fra et hvilket som helst menyskjermbilde, trykk på «Frys interaksjon» -knappen 

på fjernkontrollen. For å gå tilbake til menyen, trykk på «Frys interaksjon» -knappen igjen. 

 

Merk: Bruk bare standby-modus som en øyeblikkelig fryse sesjons funksjon, ikke som et middel for å slå 

av omiVista-systemet. 
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Brukermanual del 2 – Innhold, redigering og oppretting 
  

Denne delen av brukerhåndboken er en guide for redigering av omiVista-systemet og forutsetter at du er 

kjent og flytende med alle de grunnleggende funksjonene i systemet som er dekket i avsnitt 1.  

Det er mange grunner til å ønske å lage nye applikasjoner eller tilpasse eksisterende innhold til 

omiVista-systemet, men generelt er formålet å lage innhold som er mer skreddersydd eller personlig til 

de som er på din institusjon. Å bruke dine egne bilder og musikk kan virkelig hjelpe brukere å få kontakt 

med aktiviteten, engasjere dem på et dypere nivå og holde oppmerksomheten lenger.  

 

Kom i gang med tastaturet 

   Raskt hint: - Ctrl M fra meny skjerm 

 

Når systemet er slått på og klart til bruk, finn tastaturet og sørg for at det er slått på. Det er en liten av/ 

på-bryter på bakanten av tastaturet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når tastaturet er på, kan du begynne å redigere. Hvis du har et program som kjører, bruk ENTER eller 

ESCAPE-tasten for å gå tilbake til hovedmenyen. Skjermen viser rutenettet med applikasjoner og 

mapper.  

For å se verktøylinjemenyen, bruk tastaturet til å trykke / holde nede CTRL-tasten etterfulgt av 

bokstaven M (for meny). Se disse tastene markert med rødt i bildet over. 

Du bør nå se en musemarkør og en verktøylinjemeny øverst på skjermen med fanealternativene.  

 

 

Slik ser verktøylinjen ut: 

 

 

Når du vil avslutte dette verktøylinjemenyen, trykker du bare på / holder nede CTRL og skriver M igjen. 
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Redigerbart system  

 

I del 1 i manualen introduserte vi mappen mine apper i applikasjon hovedmeny. 

Denne mappen er et bra sted å lagre nye og redigere / duplisere applikasjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

Menyalternativet «New» lar deg lage enten en ny mappe for å beholde apper eller nye apper. 
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Import  

Menyalternativet «Import» lar deg laste inn nye komplette applikasjoner fra andre omiVista-systemer. 

Dette kan være fra OM Interactive, systemadministratoren din eller fra andre kreative omiVista-brukere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi nytt navn 

Menyvalget «Rename» lar deg endre navnet på applikasjonen eller mappen som er uthevet.  
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Rediger 

Menyalternativet «Edit» lar deg endre alle bildene, lydene og innstillingene til applikasjonen som er 

uthevet.  

 

 

 

 

Duplisere & Flytte 

Menyalternativet «Duplicate» lar deg lage en kopi av applikasjonen som er uthevet i en annen mappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyalternativet «Move» lar deg endre mappeplasseringen til applikasjonen som er uthevet i en annen 

mappe. 
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 Organisering av applikasjoner i mapper 

 

Organisere applikasjoner i mapper  

Det er veldig enkelt å lage nye mapper og lage duplikater av applikasjoner for å gå inn i dem. Det kan 

lages en mappe for hver enkelt bruker, som inneholder alle favorittapplikasjonene, samt nye laget med 

egne bilder, bilder og musikk. På denne måten kan en mappe fungere som en 'personlig spilleliste'.  

 

 

 Hvordan opprette en ny mappe 

     Raskt hint: - Høyreklikk bakgrunn 

 

For det første må du bestemme hvor du vil at denne mappen skal være. 

Den kan eksistere på hovedmenyskjermen eller kan opprettes i en eksisterende mappe. 

Det kan være nyttig å vurdere å opprette en gruppemappe først og deretter lage individuelle mapper i 

den. På denne måten lagres alle personlige mapper på samme sted. 

 

Fra verktøylinjen Rediger meny velger du «new» eller høyreklikker på bakgrunnen og velger «create new 

content» 

Et nytt vindu dukker opp. Fra rullegardinlisten med tittelen «new app selsction» uthever du og klikker på 

ønsket mappe (den blir mørk grå), og deretter klikker du på den blå knappen «OK».  
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Det vil nå be om et navn på den mappen i et nytt vindu. Du kan skrive inn hvilket navn du ønsker og 

deretter klikke OK. NB! Bruk bare alfanumeriske tegn (ingen spesialtegn eller symboler) 

 

Hvis du ønsker å lage en mappe i denne nye mappen, dobbeltklikker du bare på mappen du vil være i. 

Når du har åpnet den, kan du gjenta prosessen som ovenfor og lage en ny mappe og gi den navnet. 

Klikk på Ny igjen, deretter Mappe og deretter på OK, og skriv inn et nytt navn. 

  

Du kan gjøre dette så mange ganger du vil og opprette så mange mapper i mapper du vil. Det er en god 

ide å diskutere med teamet ditt hvordan du vil organisere / navngi disse mappene, dvs. etter 

tilrettelegger / lærer / omsorgsperson, gruppe, personlige navn.  

Flytte mapper 

 

Hvis du vil flytte en mappe, klikker du bare på mappen og deretter på MOVE-knappen på 

menyverktøylinjen. 

  

En rullegardinmeny viser deg en liste over alt innholdet / mappene på systemet. 

Bare merk en for å velge den og klikk OK. 
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Den første opplæringen - Følg instruksjonene som en nyttig informasjon for å 

redigere 

 

 Bytte bakgrunnsbildet 

NB: Det er alltid best å kopiere en eksisterende applikasjon for å lage en helt ny, fordi alle innstillingene 

er gjort for deg. 

Åpne en mappe som inneholder et program du vil endre. 

Velg f.eks. «Feathers 1» i Scatter. (Det er nyttig å velge dette for din første opplæring) 

Velg Ctrl + M for menylinjen 

Menyfanen vises øverst på skjermen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg DUPLICATE-fanen 

Dette åpner en rullegardinmeny. Velg mappen der du vil at det dupliserte programmet skal vises. (NB! 

Nederst til venstre på skjermen vil indikere hvilken mappe du er i).   
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Den nye applikasjonen vises i mappen du har valgt med navnet «Feathers 1 (1)» 

Velg nå EDIT-fanen fra menyfanen øverst. 

Dette åpner en redigeringsskjerm som dette: 

Det er fire grå faner under den blå verktøylinjen som er de fire redigeringsskjermene.  

 

I Scatter er disse: 

Informasjon Bilder Lyder Innstillinger 

Det første skjermbildet er informasjonsteksten om applikasjonen 

Bare klikk på feltet du vil endre, og skriv ved hjelp av tastaturet. 

Det er tre felt for å legge inn informasjon: 

Navn 

Her kan du skrive inn et nytt navn for applikasjonen din, f.eks. Fjær 2  

  

Søknadsmerknader 

Bruk dette feltet til å skrive nyttige notater om formålet med applikasjonen, hvordan du best kan bruke 

den: 

F.eks. Effektiv for koordinering når den brukes med en ball 

Den andre kategorien er IMAGE   
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Velg dette og du vil se et skjermbilde delt inn i to halvdeler. 

Venstre side inneholder "object image” 

Dette er png-bildet som beveger seg rundt over overflaten. 

I dette programmet er det tre forskjellige png-bilder. 

Vi kommer til å la dem være som de er for denne første redigeringsutfordringen. 

På høyre side er feltet for "bakground image” 

Du vil se navnet på det eksisterende bakgrunnsbildet. / Images/Bakgrunnsbilder/blå himmel.jpg 

 

 

 

 Bruke et nytt bilde fra OMI-biblioteket 

 

Velg først den nedre venstre blå knappen «Import image eller Import video» 

Bildebiblioteket åpnes i et rullegardinskjermbilde (bakgrunnen blir grå) 

Dette er en liste over jpeg-bilder i alfabetisk rekkefølge. 

For å bla gjennom listen, klikk på den grå punktglidebryteren lengst til høyre og hold 

tastaturmusematten for å skyve den ned. 

Når du ser et bilde du liker, holder du bare markøren over det (slik at det er uthevet) og klikker på 

accept-knappen nederst til venstre. 

(I forbindelse med en første redigering, velg et bilde fra listen som «Starry Night» eller et annet 

himmelbilde) 
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 Hvordan bruke dine egne bakgrunnsbilder 

 

Hvis du vil bruke et av dine egne landskapsbilder, ignorerer du biblioteklisten og klikker på IMPORT 

IMAGE, blå knapp nederst i popup-vinduet. 

Sett USB-pinnen inn på siden av omiVista-systemet og dobbeltklikk på den for å åpne innholdet og velg 

bildet du vil ha. 

 

Når du har klikket på bildet, klikker du bare på ACCEPT og bildet lastes automatisk inn i applikasjonen. 

Velg SAVE + LAUNCH fra den øverste blå MENY-linjen for å forhåndsvise applikasjonen din med denne 

nye bakgrunnen: 

 

Når du lukker dette forhåndsvisningsprogrammet, kommer det deg tilbake til redigeringsskjermen. 

Hvis du er fornøyd med endringene dine, klikker du bare på «SAVE + EXIT» for å fullføre og lagre. 

Dette vil returnere deg til hovedskjermbildet for applikasjoner. 

Første gang du «spiller» den nye applikasjonen, opprettes et miniatyrikon for applikasjonsmenyen. 

Hvis du vil endre dette miniatyrikonet, klikker du bare på CTRL & P når applikasjonen er i spill for å ta et 

nytt skjermbilde. 

For å komme ut av redigeringsmodus klikker du bare på CTRL + M. 

Bruk metoden ovenfor for å endre bakgrunnsbildet til alle andre effekter. 
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Bytte av musikk 

Bakgrunnsmusikken eller lydeffektene som brukes i et hvilket som helst program har stor innvirkning på 

hvordan applikasjonen mottas. Hvis du endrer en livlig «syng-med» sang til noe mer meditasjons- eller 

naturinspirert eller omvendt, vil det forandre hele følelsen av en applikasjon og kan transformere 

svarene fra de som bruker systemet. Musikk er kjent for å nå folk på en måte som ingenting annet kan, 

så det er spesielt effektivt å bruke personlig musikk for å oppmuntre til deltakelse. 

 

Gå til redigeringsmenyen som før, hold inne CTRL og trykk på «M» på tastaturet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikre deg om at applikasjonen du vil redigere er uthevet (den vil se større ut)  
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NB! Den sikreste måten å gjøre dette på er å duplisere applikasjonen du vil redigere, slik at du ender 

med to versjoner av samme applikasjon med forskjellig musikk, f.eks. Feathers Rock and Roll 

o Velg DUPLICATE-fanen. Dette åpner en rullegardinmeny 

o Velg mappen der det dupliserte programmet skal vises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye applikasjonen vises i mappen du har valgt med en (1) i parentes etter den. 

• Velg nå EDIT fra verktøylinjen redigerings menyen. 

Dette åpner et redigeringsskjermbilde som dette: 

 

Det er fire grå faner under den blå verktøylinjen som er de fire redigerings skjermene. 

 

I Scatter er disse: 

Informasjon Bilder Lyder Innstillinger 

Det første skjermbildet er informasjonsteksten om applikasjonen 

Bare klikk på feltet du vil endre, og skriv ved hjelp av tastaturet. 

Det er tre felt for å legge inn informasjon: 

 

Navn 

Her kan du skrive inn et nytt navn for applikasjonen din, f.eks. Fjær 2 

 

Applikasjon beskrivelse 

Her kan du beskrive applikasjonen f.eks. Fjær over stjernehimmel 

Applikasjon notater 

Bruk dette feltet til å skrive nyttige notater om formålet med applikasjonen, hvordan du best kan bruke 

den: 

 

F.eks. Oppløftende musikk for en «syng-med» aktivitet 

Klikk på fanen “sounds”. Dette åpner et vindu som dette: 
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Her kontrollerer du alt som har med bakgrunnsmusikken å gjøre. 

Øverste høyre boks er BACKGROUND TRACK som er valgt. 

Du vil se navnet på sangen. 

Klikk på den blå knappen for å finne for en ny sang. 

Det vises et vindu med OMI-biblioteket med lyder og musikk. 

 

 

Her kan du bla nedover listen over sanger ved å klikke på den grå skyveknappen på høyre side og holde 

nede musematten på tastaturet. 

For å lytte til en sang klikker du bare på den svarte «spill» pilknappen ved siden av hver tittel. 

Når du har valgt en sang, markerer du den bare og klikker på ACCEPT 

Sangen lastes automatisk opp til applikasjonen. 

Hvis du ønsker å velge ditt eget musikkstykke fra en USB-pinne, bare velg 'IMPORT AUDIO' -knappen og 

åpne USB-pinnen. 

Dobbeltklikk for å se innholdet på USB-pinnen og velg sangen du vil ha, den blir lastet opp til biblioteket, 

og klikk deretter ACCEPT. 

(Når en sang importeres til sangbiblioteket, blir den automatisk valgt fra listen, selv om du kanskje ikke 

ser den uthevet)  
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Når den nye bakgrunnssangen har blitt importert til applikasjonen, lagrer du ganske enkelt SAVE + EXIT. 

 

 

 

 

Lydkilde 

 

Denne rullegardinmenyen er bare nødvendig hvis du vil bruke et videolydspor som bakgrunnssang i 

stedet for et lydspor. 
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 Bakgrunnssang for aktivitet 

 

Standardinnstillingen for dette er slått «PÅ», noe som betyr at bakgrunnssangen bare vil spilles når noen 

kommuniserer med systemet. 

Hvis du vil at sangen skal spilles uten interaksjon, skal denne knappen være slått av. 

 

Bakgrunnssang blekner i hastighet + bakgrunnssang falmer ut hastighet 

Disse to justeringene kontrollerer antall sekunder før en bakgrunnssang falmer inn eller falmer ut, bare 

skyv dem mot venstre eller høyre hvis du vil justere hvordan bakgrunnssangen oppfører seg. 

Bakgrunnssang Fade Out Timer 

Dette dikterer ganske enkelt hvor lenge før uttoningen av musikken begynner. 
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 Lage nye wipe applikasjoner 

Wipe applikasjoner er de enkleste programmene å lage, og en av de beste måtene å tilpasse innhold for 

de som er i din institusjon. Prøv å bruke bilder, kunstverk og bilder med personlig betydning. 

Bildevalg 

Du trenger minst to JPEG-bilder og en bakgrunnsang. 

Hvis du vil lage en enkel fargeleggingsapplikasjon, kan du bruke ett bilde og ganske enkelt lage en svart-

hvitt-versjon av den slik at fargeversjonen blir avslørt under den. 

For å lage en svart-hvitt-versjon av bildet ditt, bruk enten et fargefilter på telefonen eller endre bildet i 

Powerpoint ved hjelp av rullegardinmenyen «Farge» under «Bildeverktøyformat» og velg alternativet svart-

hvitt. Photoshop er et annet enkelt alternativ. 

Kom i gang 

Åpne den blå redigeringsmenyverktøylinjen som før, og dupliser en wipe applikasjon etter eget valg. 

Klikk på EDIT og gi det et nytt navn. Klikk på IMAGES i den grå fanen: 

Den første boksen til venstre er Wipe Image-feltet. 

 

Wipe bilde 

Dette er ditt øverste bilde - bildet som vil bli tørket bort. 
Velg den blå knappen «Velg bilde eller video» øverst til venstre. 
 
Dette åpner en rullegardin,et OMI-bibliotek med bilder. 
For å lage en veldig enkel applikasjon kan du ganske enkelt velge en vanlig farge fra dette biblioteket, 
f.eks. «Grønn rygg» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har valgt (grå uthevet), klikk på ACCEPT. Dette lastes automatisk inn i applikasjonen og 

returnerer deg til redigeringsskjermbildet IMAGES.  
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 Bruke egne bilder 

Hvis du ønsker å importere et av dine egne bilder, så ignorerer du rullegardinlisten og klikker «IMPORT 

IMAGE» (3. knapp nederst i popup-vinduet). Du må sette USB-pinnen med bilder inn i omiVista-systemet. 

Dobbeltklikk på den for å åpne den og velg bildet du vil bruke. NB! Se tidligere notater om bildekvalitet / 

orientering / pikselstørrelse etc. 

ACCEPT vil laste opp dette nye bildet i applikasjonen og returnere deg til bilderedigeringsskjermen. 

NB! Du trenger ikke å lete etter det nye bildefilnavnet i biblioteket, det blir automatisk valgt når du har 

importert det (det vises ikke uthevet). 

 

 Bakgrunnsbilde 

Dette er bildet som vises når du bruker Wipe. 

Bakgrunnsbildene er oppført i boksen på høyre side av skjermen. 

Velg «Browse» -knappen for å velge et nytt bilde og følg den samme prosessen som ovenfor. 

 

 
Når du har lastet opp et nytt bakgrunnsbilde, er applikasjonen nå klar til å testes. 

Bare «SAVE + LAUNCH» for å teste om det fungerer ok. 

Når du er ferdig med testen vil du bli returnert til redigeringsskjermen. 

SAVE + EXIT for å lagre den helt i den valgte mappen 
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Opprette farge applikasjon 

Mindful Coloring Application er veldig effektivt som et verktøy for sensorisk stimulering og aktiv 

beroligende. Vanligvis bruker de en svart/hvit bilde som Wipe Image og en fargeversjon av det samme 

bildet som bakgrunnsbildet. Bruk av en pensel for å oppmuntre til de fysiske bevegelsene til maling 

fungerer også bra. 

En fargeleggingsapplikasjon som «Apple Blossom» bruker et svart/hvit-bilde som «Tørk av bilde» med en 

fargeversjon av det samme bildet som bakgrunnsbildet (med noen deler av det svarte / hvite bildet 

fjernet, dvs. ingen bier før det er farget) 

For å lage et svart/hvit bilde, se merknadene ovenfor telefonfiltre, alternativer for Powerpoint eller 

Photoshop osv. 

Når du har fått dine to bilder, er du klar til å lage en ny fargesøknad. 

Følg sekvensen for å laste opp et Wipe Image & Background image som ovenfor. 

 
 

 Opprette flere bakgrunnsbilder 

Wipe lar deg ha mer enn ett bakgrunnsbilde som skal avsløres i en sekvens. For å legge til flere bilder 

klikker du bare på «add new image» -linjen. 

 Feltet vises i rødt for å vise at det for øyeblikket er tomt «null» 

Følg samme prosess som før for å laste opp hvert nye bilde. 

NB: For å se hvert bakgrunnsbilde når du går tilbake til avspillingsmodus, må du la det originale Wipe 

Image komme tilbake før det andre bildet blir avslørt. (Fryseknappen på fjernkontrollen er veldig nyttig 

for dette formålet). 

En av de andre nyttige variablene når du arbeider med flere bakgrunnsbilder er prosentandelen for 

endring av bakgrunnsbilde. Denne glidebryteren fra 1-100 lar deg senke mengden (%) av bildet som må 

avsløres før bildet endres, og neste bilde i sekvensen kan avsløres.  
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 Lage nye scatter-applikasjoner  

En scatter-applikasjon kan være en fin måte å motivere noen til å engasjere seg fysisk. Handlingen med 

å spre gjenstander er ganske dynamisk og fungerer spesielt godt med en ball eller stafettpinne (eller 

rullestol på gulvet). Å lage et scatter-program som er personlig for en gruppe eller individ kan være 

veldig kraftig. F.eks. Et favorittbilde dekket av rosenblader eller en favoritt tidsfordriv eller popgruppe. 

 

Bruk tastaturet og trykk CTRL + M for å få tilgang til Rediger-menyen. 

Velg DUPLICATE for å lage en kopi av et scatter-program du liker. 

Vi har allerede lært å navngi en applikasjon og legge til et bakgrunnsbilde. (se side 30 og 34) 

For at en scatter-applikasjon skal fungere, trenger vi et objekt -bilde for å «flyte» på overflaten. 

Klikk på fanen IMAGES. 

Klikk på Bla gjennom for å legge til et nytt bilde fra rullegardinlisten - OMI-objektbiblioteket. 

Her kan du velge mellom blader, blomster, ballonger, stjerner, dyr osv. 
 

 

Bla nedover i listen ved hjelp av den grå prikkede glidebryteren og tastaturmusen. 

Når du har valgt et objekt (.png) -bilde, klikker du på ACCEPT og det lastes inn i applikasjonen. 

På dette punktet kan du SAVE + LAUNCH for å se hvor bra det fungerer før du går tilbake til 

redigeringsskjermen. 
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Scatter innstillinger 

Hvis du vil endre antall objekter som flyter på overflaten, åpner du den grå fanen SETTINGS. 

Der vil du se et stort utvalg av variabler. 

 

 

 

 

Toppboksene i begge kolonnene dikterer antall objektbilder som vises på skjermen. 

Feltene som er mest brukt er: 

 

Antall objekter i bredden 

(Object count wide) 

Hvor mange objekter som vil være over skjermen 

1-20 

f.eks. Hvis du velger 1, vil bare 1 objekt spre seg 

over skjermen 

Antall objekter i høyden 

(Object count high) 

Hvor mange objekter som vises øverst til nederst 

på skjermen 1-20 

Skalaen på objektene 

(Object scale) 

Dette bestemmer hvor store objektene dine vil 

være 

Tilfeldige størrelser 

(Random sizes) 

Objektene vil ha en rekke størrelser hvis denne er 

slått på 

Forsinkelse på retur 

(Return delay) 

Antall sekunder før objektene kommer tilbake 

(denne dynamikken kan også kontrolleres av 

fjernkontrollen) 
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Det er mulig å scrolle nedover slik at alle feltene fremkommer. Her er mulighetene for å variere 

oppførselen til objektene i «scatter»: 

Disse er alle ganske selvforklarende og inkluderer muligheten til å lage objektet: 

 

 Spinn, endre farge, se gjennomsiktig, kaste en skygge, skjermkant osv. 

Hvis du gjør en endring i hvilket som helst felt og deretter klikker på «SAVE + LAUNCH», kan du se 

effekten av hver endring uten å forplikte deg til å lagre den på den måten. 

Alternativet «Tilfeldige farger» fungerer best på lyse objekter, og skaper fargerike versjoner av objektet 

du har valgt. 

 

 Bruke forskjellige objekter (i Scatter & Splat) 

Scatter & Splat-applikasjoner kan opprettes ved å bruke ett enkelt objektbilde duplisert mange ganger, 

eller bruke en rekke objektbilder. 

F.eks. De identiske eggene i Baking Day Splat-applikasjonen eller de varierte bladformene og fargene i 

Autumn Leaves-applikasjonen. 
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 Her er listen over objektbilder for varmluftsballong applikasjonen:  
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Hver ballong har et annet bilde. For å laste opp mer enn ett objektbilde, klikker du bare på «Add new 

image» og laster inn et annet objekt fra biblioteket med png-bilder eller fra din egen USB-pinne. 

NB Husk png-objektfiler må være:  

Firkantet ellers blir objektet forvrengt. 

Bildestørrelsen må være minst 300 x 300 piksler.  

Disse bildene må være gjennomsiktige, dvs. ingen hvit / farget bakgrunn. 

For å lage dine egne gjennomsiktige png-bilder kan du enten bruke Powerpoint eller en 

bilderedigeringssuite som Photoshop. Det innebærer å fjerne bakgrunnsfargen fra et bilde og lagre den 

som en png-fil. 

Dette kan være spesielt effektivt hvis gruppen din oppfordres til å lage sine egne spredningsobjekter 

ved å male blader, blomster eller skapninger som kan fotograferes eller skannes og legges til som png-

filer i et Scatter- eller Splat-program. 

 

 Lage nye Splat-applikasjoner 

Splat applikasjoner tilbyr en fysisk utfordring som kan oppmuntre til teamarbeid og sosialt samarbeid. 

De er spesielt effektive for å skape god stemning og en følelse av prestasjon. Spesielt i pleieinnstillinger 

tilbyr de en fantastisk generasjonsaktivitet ettersom alle spillerne er like og enhver alder / ferdighet kan 

spille.  

Gå til redigeringsmenyen ved hjelp av CTRL + M på tastaturet og klikk DUPLICATE for å kopiere et 

eksisterende Splat-program. 

Når applikasjonen er duplisert, velger du Rediger-knappen for å gjøre endringer. 

 Redigeringsskjermen i Splat ser slik ut: 
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 Info - Objekter - Bilder - Lyder - Innstillinger - Mål 

Info-skjermen har de samme 3 feltene som i wipe - skriv bare for å skrive inn navn og 

applikasjonsbeskrivelse / notater. 

 OBJEKT-skjermen ser slik ut:  

 

De tre feltene på venstre side er: 

Object image - bildet som beveger seg rundt overflaten 

Splat Image - bildet som objektet blir når det splattes 

Splat Sound - lyden du hører når objektet splattes. 

Så bruker Berry Squash Application som et eksempel: 

Objektet er et 'bjørnebær' 

Splat Image er et "bjørnebær som er splattet" 

Splat lyd er «splat.WAV» 

  

På høyre side av skjermen er det noen tilsvarende glidebrytere. 

Object image scale - dette bestemmer størrelsen på det bevegelige objektet 

Splat Image Scale - dette bestemmer størrelsen på det splattede bildet 

Object speed - dette bestemmer standardhastigheten som objektene vil bevege seg (dette kan også 

endres i spill ved hjelp av fjernkontrollen) 

 

Hvert felt er fylt ut på nøyaktig samme måte som før. 

NB Husk at Splat-bildet er det bildet som blir avslørt når Splat-objektet er «splattet». Det kan også lagres 

tekst som et kvadratisk png-bilde.  

 

F.eks. Et bevegelig splat-objekt - et nummer 3 kan splattes for å avsløre; 

 

Ordet «tre» som et splat-bilde. 

Se avsnittet om å lage png-objektfiler i Powerpoint i Scatter-delen. (se side 54-56) 

Bare klikk på Bla gjennom for å se vinduet Object / Splat Image eller Splat Sound-biblioteket. 

Velg fra listen som er gitt, eller importer bilde eller importer lyd for å velge en av dine egne fra en USB-

pinne. Klikk på ACCEPT når du har valgt bildet eller lyden du vil ha. 
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 Her er popup-vinduet for lydbiblioteket: 

En splatlyd må være en veldig kort lyd - noen sekunder er mer enn nok (i motsetning til et 

bakgrunnsspor som kan være opptil 4/5 minutter langt)  

 

Klikk på den svarte "play" -knappen ved siden av hver lyd for å høre den før du velger. Marker lyden du 

vil ha, og klikk på ACCEPT. 

Importerer dine egne lyder 

Lydfiler kan lastes opp som .mp3- eller .wav-filer. 

 

Velge et bakgrunnssang. 

Denne prosessen er identisk med den som er beskrevet på side 38-42.  

Splat Innstillinger 

 

Klikk på Innstillinger fra den grå menyen i redigerings modus. Redigerings innstillinger ser slik ut: 
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Dette er tilleggsinnstillingene som er tilgjengelige i Splat: 

Object Splat Timer - antall sekunder før objektene kommer tilbake etter at de ble splattet. 

Objects move away - om objekter beveger seg vekk etter interaksjon. Slått på / av 

Kantstørrelse - dette begrenser området objektene beveger seg i ved å lage en grense. 

Object Push Radius - en høyere verdi betyr at objekter vil bevege seg lenger vekk etter interaksjon. Hvis 

noen har begrenset bevegelse, kan denne funksjonen utvide responsen. 

Scala random - Dette skaper objekter av tilfeldige størrelser. Slått på / av. 

Gjenoppliv alt sammen - hvert objekt forblir «splattet» til de alle har blitt 'fanget'. Slått på / av. 

 

Målsettingen i Splat 

Denne funksjonen er unik for Splat-effekten. 

 

Et målbilde er en belønning for å splatte alle objektene. 

Klikk på «Goal» -fanen i den grå Rediger-menyen. 

Målredigerings skjermbildet ser slik ut: 

 

 
 

 Velg bilde til mål 

For å velge et nytt målbilde, klikk «Velg bilde eller videoknapp» 

Dette åpner et rullegardinbibliotek med OMI-målbilder og overlegg: 

 

Målbelønninger inkluderer bilder og tekst. 

Bla gjennom listen ved hjelp av den scrolling til høyre, eller skriv inn navnet på bildet du vil finne. 

Velg et mål fra listen og klikk på ACCEPT.  

  



        51 
 

 

Dette målbildet blir lastet opp til applikasjonen din. 

 

Velge en mållyd 

Mållyden er lyden som vil høres når alle gjenstandene er splattet og målbildet vises. 

Klikk «Browse» i boksen Mållyd 

Dette åpner et rullegardinbibliotek med OMI-lyder og musikk (.wav- eller.mp3-filer). 

Mållyden skal være kort og høres ganske triumferende ut. 

Eksempler inkluderer 'Brring', 'ta-da', 'cheers', 'yay' etc. 

Du kan spille av lydene før du velger en og klikker på Aksepter. 

Lyden blir umiddelbart lastet opp til applikasjonen. 

 

Tiden mål bildet er synlig 

Denne funksjonen lar deg velge hvor mange sekunder målbildet skal vises på skjermen før det 

forsvinner. 

 

Lage ditt eget målbilde 

Å lage ditt eget mål er en god måte å gi personlig ros. 

Et målbilde kan være et favorittbilde for å gjøre belønningen mer meningsfull. 

Målet kan også omfatte personlig tekst f.eks. Bra gjort John! 

 

Et målbilde må være: 

En png gjennomsiktig bildefil 

Lerretet må være rektangulært i stedet for kvadratisk (det vil strekke seg slik at det passer til skjermen) 

Ideelt sett 1200 x 800 piksler 

Følg instruksjonene på side 54-56 for å lage en PNG-fil i PowerPoint (men utelat kvadratisk avlingstrinn) 

 

Bare velg IMPORT AUDIO når du søker etter en ny lyd. 

Finn lyden du vil ha fra USB-pinnen og ACCEPT. Mållyder er vanligvis .wav- og .mp3-filer. (Systemet vil 

konvertere noen andre formater) 
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 Opprette en PNG-objektfil i PowerPoint [Scatter & Splat] 

 

Åpne et nytt lysbilde i PowerPoint 

Klikk på «Sett inn» fra den øverste verktøylinjemenyen, og velg deretter «Bilde» fra ikonet på 

verktøylinjemenyen nedenfor: 

 

Sett inn et bilde fra filen din. 

Velg ideelt et bilde som er tegnet / sitter på en vanlig fargebakgrunn. 

Sett det valgte bildet inn i lysbildet: 

Dette er et kvadratisk jpeg-bilde av den blå twitterfuglen på en hvit bakgrunn 

Hvis bildet ditt ikke er firkantet, så beskjær det nå. 

 

Beskjær hver side til du har et kvadratisk bilde. 
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Klikk på «Picture Tools Format» uthevet i rosa på verktøylinjen i toppmenyen. 

Velg «Farge» fra ikonmenyen nedenfor. Dette åpner en rullegardinmeny med fargevalg: 

Her kan du farge om det hvis du ønsker det, og deretter må du klikke på «Sett gjennomsiktig farge» nær 

bunnen av popup-vinduet. 

VIKTIG 

Når du har valgt «Sett gjennomsiktig farge», må du klikke på den delen av bildet du vil at skal være 

gjennomsiktig dvs. bakgrunnsfargen, i dette tilfellet det hvite området rundt fuglen. 

Når du har gjort bakgrunnen gjennomsiktig høyreklikk musen over bildet. 

Velg «Lagre som bilde» fra rullegardinmenyen: 

Gi det et filnavn, f.eks. Bluebird og lagre den som en PNG-fil (Portable Network Graphics Format) 

Dette bildet kan nå brukes som et objekt i en Scatter- eller Splat-effektapplikasjon.  
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 Velge ditt eget bakgrunnsbilde 

Dette kan være et landskapsmaleri laget av brukeren eller et bilde av hagen deres eller et annet mer 

personlig bilde fra et familiealbum. 

Det er også mulighet for å legge til et overleggsbilde som kan være en ramme for å definere / minimere 

spredningsområdet. Dette må også være en gjennomsiktig PNG-fil og vil maskere deler av 

bakgrunnsbildet. 

 

 

 

 Lage nye quiz-applikasjoner 

 

Quiz er en effektiv måte å oppmuntre til sosial deltakelse og en følelse av prestasjon. De kan tilpasses 

individuelle interesser, brukes til å utforske smak og preferanser, samt brukes til å holde hjernen aktiv. 

For å opprette en ny quiz-applikasjon, klikk CTRL + M for å gå til redigeringsmodus. 

Velg en quiz-applikasjon du vil redigere / tilpasse. 

Klikk på DUPLIKER fra menylinjen. 

Den nye applikasjonen vil ha (1) etter den. 

 

 Klikk på EDIT i menylinjen for å åpne Quiz Edit-skjermen. 

Her kan du navngi quizen. Applikasjonsnotatene og informasjonen kan alltid legges til senere. 

  



        55 
 

 

 Spørsmål og svar 

Dette er skjermbildet Rediger spørsmål og svar: 

Her kan du legge til så mange spørsmål og svar du vil. (I spill tar quiz-applikasjonen deg automatisk til 

neste spørsmål når riktig svar er gitt). 

Bare klikk på den blå linjen «add question» for å begynne å legge til spørsmål og svar. 

Spørsmål bildet 

Dette vil være bildet øverst på Quiz-skjermen som spørsmålet ditt vil handle om. 

Feks i Barne-TV spørsmål, spørsmålsbildet er et bilde fra programmet. 

Bare bla til biblioteket eller din egen USB-pinne for å laste inn og godta spørsmålsbildet. 

 

Musikk spørsmål 

Ved å bruke et musikkstykke som et spørsmål kan alle delta uansett synsproblemer. 

Dette er musikken som vil spilles mens spørsmålet vises. Det er helt valgfritt. 

Feks i applikasjon Barne-TV spørsmål er spørsmålsmusikken temaet til programmet. 

Bare bla til sangbiblioteket eller din egen USB-pinne for å laste inn og godta spørsmålsmusikken. 

 

Spørsmål tekst  

Det er her du skriver inn teksten for spørsmålet ditt som vises øverst på skjermen. 

For eksempel: Hvilket bilde nedenfor er blått? 

 

Svar 

For hvert quizspørsmål vil du oppgi et antall svar ved å klikke «LEGG TIL SVAR» 

Svaret har: 
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Toppbilde - bildet du ser først.    

Topptekst - teksten over det øverste bildet (valgfritt) 

Feks: En serie med forskjellige fargede gjenstander 

Bunnbilde - bildet avslørt ved interaksjon   

Bunntekst - teksten avslørt nedenfor 

Feks: Bildet av et kryss og navnet på hver farge 

Aktiveringslyd - lyden du hører når du velger svaret 

Dette må være en veldig kort lyd for å indikere om svaret er riktig eller ikke. 

F.eks. «Pop Cork» for feil og «Briinng» for riktig. 

Riktig svar - kryss av i dette feltet hvis dette svaret er riktig. 

Fortsett å legge til et spørsmål og tilsvarende svar, 2-4 svar per skjerm er ideelt. 

NB! Jo flere svaralternativer du velger, jo mindre vises bildene, og jo mer presis må interaksjonene være 

når du flytter for å velge et svar. 

Bilder-skjermen er fanen etter «Spørsmål og svar». 

 

 

 Bilder på skjerm 

 

 

Denne skjermen er kun for bakgrunnsbildet. Standard bakgrunnsbilde er hvitt. 

Hvis du vil ha en alternativ bakgrunnsfarge, er det bare å velge «Bilde eller video» og laste inn et bilde fra 

OMI-bildebiblioteket. 

Klikk på ACCEPT for å laste opp dette skjermbildet i bakgrunnen. 

 

 

 Lyder på skjerm 

 

 

Denne skjermen styrer hvordan en bakgrunnssang skal spilles. Den oppfører seg på samme måte som i 

Scatter, Wipe & Splat. (Se side 38-42) 

  



        57 
 

 

 Bakgrunnssang 

 

Hvis det ikke er tilordnet musikk til spørsmålene dine, kan du velge en bakgrunnssang her. Bare bla og 

godta som før. 

NB! Hvis du vil at musikk skal være en del av spørsmålet ditt, f.eks. Gjett temamelodien? La så dette 

bakgrunnsmusikkfeltet være tomt og last det inn i QUESTION MUSIC i stedet. 

Bakgrunnsmusikken kan spilles av på interaksjon eller falmer ut når det ikke er noe samspill. Dette er 

slått på / av. 

Det er muligheter for å falme musikken inn / ut ganske enkelt ved å scrolle. 

 

 Quiz innstilling 

 

 Quiz-innstillingsskjermen håndterer tidsinnstillinger, spørsmålsadferd og tekstvisning. 

 

Vis resultat ved ferdigstillelse 

La dette være slått på hvis du vil at poengsummen eller resultatet skal vises f.eks. Du scoret 3/5 

Mørk tekst 

La dette være slått på hvis du vil at spørsmålsteksten skal være svart. 

NB! Hvis du har valgt en annen bakgrunnsfargebilde, vil du kanskje at denne skal være hvit. 

Interaksjonsforsinkelse 

Dette er antall sekunder som et riktig svar vises før quizen hopper til neste spørsmål. Scroll nedover for 

å øke forsinkelsen. 

 

 

NB! Hvis du klikker på høyre navigasjonsknapp x 2 på fjernkontrollen, får du også tilgang til 

tidsintervallet for interaksjon. (Se fjernkontrollfunksjonene i avsnitt 1) 

[Fjernkontrollens fryseknapp gir brukerne også mye mer tid til å vurdere spørsmålet fordi det forhindrer 

at svar blir avslørt / utløst for tidlig] 
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 Lage nye vann applikasjoner 

 

Vannapplikasjoner er spesielt gunstige for å berolige og løfte humøret ved å «transportere» brukere til 

en naturlig verden utenfor omgivelsene. Det virtuelle vannet kan oppmuntre til bevegelse, og 

svømmefisken kan enten jages bort eller vil følge bevegelsen på vannoverflaten. Det er også muligheten 

til å spre liljer som flyter på overflaten.  

 

Bruk tastaturet og trykk CTRL + M for å få tilgang til Rediger-menyen. 

Velg DUPLICATE for å lage en kopi av en vannapplikasjon som du liker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises som et duplikatprogram med et (1) etter det. 

Klikk nå EDIT på menyverktøylinjen for å åpne vannredigeringsskjermen. 

 

Her kan du skrive inn et nytt appnavn, appbeskrivelse og appnotater som med andre effekter. 

Velg IMAGES fra den grå fanemenyen 

Dette åpner bilderedigeringsskjermen: 
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Bakgrunnsbildet er til høyre på skjermen. 

Klikk på «choose image or video» for å velge et nytt bakgrunnsbilde. 

En rullegardin med et bildebibliotek vises som i andre effekter. 

 

Her kan du velge et nytt bakgrunnsbilde fra OMI-bildebiblioteket eller velge et eget ved hjelp av IMPORT 

IMAGE og navigere til din egen USB-pinne. Klikk på ACCEPT for å laste opp dette bildet i applikasjonen. 

NB! Se den første opplæringen i begynnelsen av denne redigeringshåndboken for å følge denne trinnvis. 

Et lite ikon for det nye bildet vises i bakgrunnsbildefeltet. Ethvert bilde vil fungere under vann, men tenk 

åpenbart på de du jobber med før du velger personlige bilder, da det å se bilder av mennesker under 

vann kan være forstyrrende. 

 

 Vann innstillinger 

 Dette er redigeringsskjermen for vanninnstillinger 
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Her er det muligheter for å: 

Øk bølgenes styrke, avstand og hastighet, fiskens størrelse, antall og retning og muligheten for å ha et 

antall liljer som flyter på overflaten etc. 

Alle disse variablene styres enten av skyvefelt, f.eks. Fisk kan dimensjoneres / skaleres fra 1-5 

Eller slå av / på: F.eks. Å slå «Fish swim Away» til «off» betyr at fisken nå vil følge eller «leke» med 

bevegelser på vannoverflaten i stedet for å svømme bort fra dem. 

For å få tilgang til de nedre feltene på dette redigeringsskjermbildet, f.eks. Lily-alternativene, scroll på 

høyre side av skjermen og bla nedover: 

Liljene kan også dimensjoneres, økes i antall, holde seg innenfor overflategrensen og ha skygger. 

 

 Vann lyder 

 

Water Sound Edit-skjermen er identisk med de i andre effekter. 

Her er det muligheten til å velge nye vannlyder, f.eks. delfinlyder eller dine egne vannopptak f.eks. elver/ 

bekker/en badekran. 

 

 

Bakgrunnslyder / musikk lastes opp til «Background Track» ved hjelp av Browse & Accept som i den 

innledende veiledningen. (se side 38-42) 
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 Lage nye sone applikasjoner 

 

Sone applikasjoner lar deg lage områder med interaktivitet. F.eks. Tenne lys, spiller noter, høre 

dyrelyder. Bildeforandringen kan brukes fantasifullt til å animere sider ved skjermen. F.eks. en statisk 

stjerne kan bli et stjerneskudd eller en blomst kan blomstre med tilhørende lydeffekt. 

 

Gå til Rediger-menyen ved hjelp av CTRL + M på tastaturet 

Velg et soneprogram og velg DUPLICATE fra EDIT-menyen 

Velg deretter EDIT fra menyen 

Skriv inn et nytt applikasjonsnavn 

Standard bakgrunnsbilde for soner er en hvit bakgrunn. 

Ettersom sonene er litt mer komplekse, anbefaler vi at du oppretter applikasjoner med vanlig bakgrunn 

først. 

 

 For eksempel denne «Paint Splash» applikasjonen: 

 

Det er fire soner i bruk her, dvs. fire områder med interaktivitet. 

Toppbildene er i fire forskjellige fargede sirkler på en hvit bakgrunn. 

De nederste bildene er fire «paint splash on circle» bilder 

Det nederste bildet avsløres ved interaksjon og forblir i en angitt tid eller til lydeffekten «splash» slutter å 

spille.  

 

For å se hvordan dette ser ut i EDIT-modus: 

Velg ZONE fra den grå fanemenyen. 
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Dette er skjermen Rediger soner: 

Her er de fire sonefanen. (Du kan legge til så mange du vil) 

 

Zone1 er for den grønne sirkelen og dens tilsvarende sprutbilde og sprutlyd: 

Top image- dette er det grønne sirkelbildet 

Top image scale- hvor stort dette bildet er 

Bottom image- det grønne sprutbildet som skal avsløres ved interaksjon 

Activation sound - lydfilen som høres ved interaksjon 

Det er separate X & Y-posisjoner for å bestemme hvor dette sirkelbildet skal vises på skjermen i 

avspillingsmodus. 

X – Horisontal akse 

Y – Vertikal akse 

Treffvarighet - dette angir hvor lang tid det nederste bildet skal bli avslørt. 

Hvis den er satt til 0, vil det nederste bildet forbli synlig til lydeffekten stopper. 

For å legge til en annen sone klikker du bare på ADD ZONE-linjen øverst. 

 

 Bilder på skjerm 

 

 

Som i andre effekter, er det her endringer i bakgrunnsbildet og hvilket som helst overleggsbilde kan 

gjøres: 

Dette er bakgrunnsbildet til juletreet. 

Sonene i denne applikasjonen er stjerner og lys som lyser opp forskjellige deler av treet. 

I ZONES-skjermen er det et alternativ å markere et bilde i stedet for å ha et separat bunnbilde.  
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Her kan du se i sone 10 at silver star.png-filen har et kryss i «Highlight» -feltet. 

Dette betyr at stjernebildet effektivt «lyser opp» ved interaksjon. 

NB! Dette fungerer best hvis toppbildet blir opprettet som et ganske mørkt bilde, slik at «lyset» ikke 

overeksponerer bildet. 

 

Lyder på skjerm 

 

Som i alle andre effekter lar dette skjermbildet deg endre bakgrunnsmusikk ved hjelp av BROWSE og 

ACCEPT for å laste inn en sang fra OMI-biblioteket eller en fra USB-pinnen. 

 

Bruk SAVE + LAUNCH for å forhåndsvise sonesøknaden. 

Hvis du er fornøyd med applikasjonen din når du kommer tilbake til redigeringsskjermen, bruk SAVE + 

EXIT. 
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 Lage ballspill applikasjoner (valgfritt) 

 

Ballspill-applikasjonene er en fin måte å gjøre fysiske sportsaktiviteter tilgjengelig for alle. Med 

muligheter for å spille individuelt, i lag eller i par, gir de også mange muligheter for sosial deltakelse, 

delt latter og en følelse av prestasjon. Handlingen med å skyve en ball over en overflate for å score et 

mål er en som er universelt forstått, dette gjør den spesielt kraftig som et motivasjonsverktøy for alle 

generasjoner.  

For det første er det viktig å huske at OMI-fjernkontrollen lar brukeren senke hastigheten på en ball i en 

ballspill-app ved å bruke navigeringsknappene opp / ned. 

 

Avstanden ballen går fra ett trykk kan også endres på OMI-fjernkontrollen ved å bruke venstre / høyre 

opp / ned-pil for å endre beløpet for «dra». 

 

Volumet på baksporet / lydeffektene kan også justeres ved hjelp av OMI-fjernkontrollen. For alle andre 

endringer i ballspillene kreves et redigerbart pluss-system. 

 

 

Ved å lage personlige ballspill lar man brukerne legge til sitt eget sportssted, endre innstillinger for ball / 

mål, bakgrunnsmusikken og vinnernes belønning. Dette kan være spesielt gunstig for de som har en 

lidenskap for et bestemt lag, som kan ha nytte av en annen farget bakgrunn eller ønsker en vakker 

hymne eller et roligere musikkstykke som følger med et spill. 

 

 Komme i gang (Innstillinger) 

 

Bruk tastaturet og trykk CTRL + M for å få tilgang til Rediger-menyen. 

Velg DUPLICATE for å lage en kopi av et ballspill-program som har en spillestil du vil replikere, og velg en 

mappe fra listen du vil lagre den i. 

Velg EDIT fra menyverktøylinjen for å gjøre endringer i dette duplikatet (1). 

Som før kan forespørselen omdøpes og en beskrivelse legges til under INFO-fanen. 

 

Innstillinger og oppførsel for ballspill 

SETTINGS-fanen inneholder all informasjon om ballen, dens oppførsel og måten spillet spilles på. 
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For å velge en annen ball, åpne rullegardinlisten for balltype: 

 

 

Valgene inkluderer tilsetning av en appelsin (frukt) som ikke vises i de andre appene for ballspill. 

 

De andre feltene som kan redigeres i INNSTILLINGER er: 

Ball skala – dette valget endrer størrelsen på ballen 

Mål grense - hvor mange mål som trengs for å vinne 1-10 

Målskala - Bredden på målet kan økes fra 0,5 til 2,5 (Målbildet strekker seg for å passe) 

Maks ballhastighet - 1-20 

Ball hastighet - hvor raskt ballen senker etter å ha blitt «dyttet» 1-20 

Aktiverer mål - krysset av for ja eller deaktivert for en ikke-målversjon. 

Ball spill igjen tid - lengden på tiden (0-10 sekunder) før en ball dukker opp igjen etter at et mål er scoret 

Feiringstid - hvor lang tid feiringsbildet vises i (0-10 sekunder) 

 

Innstillingsskjermbildet: 
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 Ballspill bilder 

 

Kategorien Images er der all grafikken til spillet er lagret. Spilltekstens farge, bakgrunnsbilde, 

måloverlegg og bilder for feiringsbelønning kan redigeres her. 

 

 
 

Velge et annet bakgrunnsbilde (tekstur) dvs. et annet spillested / utsikt over bakken. 

 

For å velge et annet bakgrunnsbilde for spillet ditt, gå til Background texture-boksen og klikk på Choose 

image or video (blå knapp). 

 

En rullegardinmeny vises: 
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Bla gjennom listen for å velge bildet du vil ha fra OMI-biblioteket med bakgrunnsbilder. 

 

Når du har valgt et bilde (JPG), klikker du på ACCEPT og det lastes inn i applikasjonen. 

På dette punktet kan du LAGRE + LAUNCH for å forhåndsvise det som et bakgrunnsbilde før du går 

tilbake til EDIT-skjermen. 

 

NB! For å laste et av dine egne bakgrunnsbilder, velg ganske enkelt IMPORT IMAGE og bla til USB-pinnen 

(eller Image Gallery på PCen) for å importere ditt eget bilde. Klikk på Godta som ovenfor. 

 

Hvis den nye bakgrunns strukturen (bildet) har en annen farge enn originalen, kan det være lurt å 

justere tekstfargen slik at resultatene fremdeles kan sees. 

 

Endre tekstfarge 

 

Dette kan være spesielt gunstig for brukere som sliter med å lese poengsummene fordi fargekontrasten 

ikke er sterk nok. 

 

Bare klikk på Endre farge-knappen i den første Tekstfarge-boksen. 

Dette åpner et nytt vindu som dette: 

 
 

Velg en farge fra regnbuestangen til høyre. Klikk deretter på den nøyaktige skyggen du vil ha på 

hovedtorget. «Fargevelgeren» -linjen til venstre viser skyggen du har valgt. 

Klikk OK for å godta denne fargen. 

 

Endre feiringsbelønningsbildene (feiringstekstboks) 

 

Det er to feiringsbilder - en til venstre og en høyre for motsatte målenden av spillet. Disse vises bare når 

en side / lag / spiller når målet og vinner.  

 



        68 
 

 

For å endre disse belønningsbildene, klikker du bare på Choose image or video-knappen i den aktuelle 

feiringsstrukturboksen og blar gjennom biblioteket med PNG-filer.  

 

Hvis du vil lage dine egne PNG-feiringsbilder, må du lage en PNG-fil som har lerretsplass til venstre for 

høyre målfeiringsbilde og en PNG-fil med lerretplass til høyre for å vises over venstre mål.  

 

Hvis du velger en av standard PNG-filene fra OMI-biblioteket, vil dette vises som en belønning midt i 

spillområdet (i stedet for å motregne et mål)). 

 

 

Endre måloverleggs bildene (Måltekstur-boksen) 

 

Dette er grafikken som til enhver tid er synlig som de to målene. 

 

Målet kan være hvilket som helst PNG-bilde, men det fungerer best hvis det har en viss 

gjennomsiktighet (som et målnett), slik at ballen kan passere under den. Programmet vil doble og snu 

dette enkeltmåls bildet slik at det vises i begge ender av spillområdet.  

 

Lage et nytt målbilde for et nytt ballspill 

For eksempel, for å lage en crokett plen i stedet for en fotballbane, kan et bilde av en bøyle brukes i 

stedet for et målnett. Dette vises automatisk i begge målendene. 

I SETTINGS kan den oransje «kulen» velges for å rulle gjennom bøylene, og bakgrunnsbildet kan ligne det 

gressletter jpg «åker tilbake» 

 

NB! Hvis du vil at målområdet skal være større (dvs. gjøre det lettere å score) ØK MÅLSKALA ved å 

scrolle i SETTINGS. Dette vil automatisk strekke målbildet til maksimalt 2,5. 

 

 

Etter eventuelle endringer, bruk SAVE + LAUNCH for å se dem i aksjon. 

 

 

Endring av bakgrunnsmusikk i lyder 

Se side 38-42 for noen tanker om bruken av bakgrunnslyder i applikasjoner 
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Lyd meny 

 

 
 

For å endre bakgrunnslyden til et ballspill applikasjon, klikker du bare på Bla gjennom i 

bakgrunnslydvinduet og blar gjennom OMI-musikkbiblioteket. 

 

For å velge ditt eget bakspor importerer du en lydfil fra USB-pinnen som beskrevet på s.38. 

 

Alternativer for lydredigering 

 

Left goal sound - lyden det venstre målet vil gi når et mål blir scoret 

Ball impact sound - lyden ballen gir når den treffer et hinder 

Celebration sound left- lyden som vil spilles når den vinnende målpoengsummen nås av den venstre 

spilleren 

Right goal sound- lyden det rette målet vil gi når et mål blir scoret 

Celebration sound høyre- lyden som kommer til å spilles når den riktige spilleren når poenget til 

vinnermålet. 

 

 

Bruk SAVE + LAUNCH for å forhåndsvise endringene 

Hvis du er fornøyd med forespørselen din når du kommer tilbake til redigeringsskjermen, bruk SAVE + 

EXIT. 

 

Et nytt miniatyrbilde blir opprettet når Ball Game starter for første gang. 
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 Forbered ressurser for å tilpasse innholdsbilder: 

 

Valg av bilder for ethvert omiVista-system krever en grunnleggende forståelse av bildekvaliteten. Et 

bilde som er ute av fokus, pikselert (kornet), dårlig farge eller dårlig kontrast, vil bare forverres når det 

utvides og projiseres på en hvilken som helst interaktiv overflate.  

Det er to hovedtyper av bilder: 

1. Bakgrunns- eller fullskjermbilder må være: 

Landskapsretning 

Ikke mindre enn 1200 x 800 piksler 

God kvalitet og i fokus 

Vanligvis i jpeg-format 

Lagret på en USB-pinne 

 

2. Objektbilder (de som er spredt / splattet osv.) Må være: 

På et kvadratisk «lerret» 

Minimum 300x300 piksler 

God kvalitet og i fokus 

Lagret på en USB-pinne 

Ideelt sett i PNG-format 

 Tilpasse et miniatyrbilde applikasjon 

Du kan enkelt tilpasse ethvert applikasjonsminiatyrbilde hvis du ønsker det. 

Skjermbildet nedenfor viser et uthevet «Dolphins»-program i standardtilstand 

Deretter, mens applikasjonen kjører, samhandler du med projeksjonen til du oppretter et bilde du vil ha 

som det nye miniatyrbildet. 
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Etter det, når applikasjonen er i gang, samarbeid med projektoren til du lager et bilde du vil ha som det 

nye miniatyrbildet. 

 

Når du er fornøyd, trykker du på «P» på tastaturet. 

En melding – «Miniatyrbilde oppdatert» vises i noen sekunder øverst til venstre på skjermen. 

Til slutt, gå tilbake til applikasjonsmenyen for å sjekke om du er fornøyd med miniatyrbildet som er 

opprettet.  
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 Systeminnstillinger  

 

 Klikk på Settings for å få frem innstillingsmenyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktiver denne funksjonen på 

Mobile & Mobii-systemer. 

Deaktiver denne funksjonen 

på omiVista Install Systems. 

Angir varigheten for hvert 

program når du er i autospill 

Stiller inn omiSurface-

programvaren som skal startes 

ved PC-oppstart 

Aktiverer 

musebevegelsesinteraksjon 

(uten å klikke) når et program 

kjører 

Stiller inn 

skjermstørrelsen på 

hovedmenyikonene 

Angir den viste omi-

systemtypen 

Stiller inn den totale 

skjermstørrelsen og 

størrelsesforholdet 

Aktiverer visning av bildene per 

sekund. For ytelsesdiagnose 

Gjør at Autoplay-funksjonen 

kan starte ved systemstart 
Sorterer hovedmenyikonene 

enten alfabetisk etter effekt 

eller bare etter navn 

Aktiverer Autoplay-

funksjonen 

Aktiverer en pulserende høydepunkteffekt 

på det gjeldende elementet valgt i 

hovedmenyen 
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 Autospill funksjon 

Følg trinnene beskrevet nedenfor for å aktivere funksjonen Autospill for omiSurface-programvaren: 

 

1. Forsikre deg om at programvaren kjører, og at du har det trådløse tastaturet klart og slått på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trykk CTRL + M på tastaturet som lar deg vise innstillingsikonet øverst til høyre på skjermen.  

3. Forsikre deg om at «Kjør ved oppstart», «Autoplay Enable» og «Autoplay auto-start enable» er 

merket av 
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4. Når du har krysset av for disse alternativene, klikker du OK nederst i innstillingsmenyen. Nå vil du se 

den blå Autoplay-knappen øverst på hovedmenyen for applikasjonen. Velg dette ved hjelp av 

fjernkontrollen ved å trykke på opp-knappen. Dette vil markere det i lilla og blir rødt når du klikker på 

for å vise at den er aktiv. 
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