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Kilka słów wprowadzenia:
Kalejdoskop jest to prosty program przyczynowo—skutkowy,

przeznaczony głównie dla najmłodszych. Podstawowym założeniem programu jest rehabilitacja po przez zabawę i kształtowanie w
dziecku postawy przyczynowości. Wyrazista grafika oraz przyjemne dla ucha melodie z pewnością przyciągną uwagę dziecka.
Oprócz podstawowych form sterowania programem, można
również obsługiwać go za pomocą Switch’y i eye-trackera.
Poniższy poradnik przeprowadzi Cię przez wszystkie funkcje
Kalejdoskopu i pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące obsługi
programu.
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Menu kontekstowe programu

Rozpocznij zabawę
Losuj Kalejdoskop
Utwórz własny Kalejdoskop

Zapisz swój Kalejdoskop
Wyjście (Esc)

Na powyższym zrzucie ekranu, znajduje się interfejs główny gry Kalejdoskop. Wszystkie funkcje podstawowe zostały opisane. Klawiszem Spacja
przemieszczamy się po poszczególnych opcjach ekranu głównego. Aby zatwierdzić wybór, należy wcisnąć klawisz Enter lub kliknąć myszką wybierając
odpowiedni tryb gry. Aby opuścić program lub wrócić do menu głównego,
wystarczy wcisnąć klawisz Esc.
W okolicach obszaru zaznaczonego czerwoną elipsą, należy najechać
myszką aby pokazało się u góry ekranu, menu kontekstowe programu (obszar
zaznaczony zielonym polem). W tej sekcji można np. ustawić pożądaną melodię. W tym miejscu można również włączyć sterowanie za pomocą switchy.

Opcje główne

Opcje dotyczące Automatyczne
Zamykanie
Switchy
programu

Opcje
dotyczące
klawiszy

Głównie opcje
dotyczące
dźwięku

Pomoc

Powyżej zostały opisane poszczególne kategorie opcji z menu głównego.
Jest to tzw. menu rozwijane.

Po wybraniu tej opcji zostanie wylosowane nowe tło ekranu startowego

Pausa spowoduje zatrzymanie programu.

Zamknięcie programu. Można również wykonać klawiszem Esc.

Obszar zaznaczony żółtą elipsą, wskazuje na klawisze skrótu przypisane
do poszczególnych opcji. Aby wywołać pożądaną funkcję wystarczy
wcisnąć przypisany do niej klawisz, bądź sekwencję klawiszy.

Obsługa Kalejdoskopu za pomocą jednego
bądź dwóch Switchy.

Czas po którym nastąpi kliknięcie gdy zostanie
wciśnięty Switch

Oczywiście są to podstawowe ustawienia dotyczące Switchy. Więcej
ustawień znajdą państwo w programie zarządzającym działaniem
Switch’y np. Switch Driver. W ten sposób można między innymi tworzyć profile użytkownika oraz zaprogramować konkretne klawisze lub
kombinację klawisz pod danego Switcha oraz profil użytkownika.

Nie zamykaj automatycznie programu
Po jakim czasie bezczynności Kalejdoskop
powinien zostać zamknięty automatycznie. Do
wyboru ustawienia od 1 minuty do 15 minut.

„AutoExit” - czyli automatyczne zamknięcie. Znajdziemy tu
ustawienia dotyczące auto zamknięcia programu po określonym
czasie bezczynności.. Można zrezygnować z tej opcji zaznaczając
„No Autoexit”.

Pokaż przyciski
ukryj przyciski
Pasek narzędzi pokazuje się po najechaniu
myszką w odpowiednim obszarze
Pokaż pasek narzędzi na rządanie
Ukryj pasek narzędzi
Pokaż kursor myszy
Ukryj kursor myszy

Button On / Button Off— chodzi tu o wirtualne przyciski pojawiające
się podczas gry, po zaznaczeniu opcji On. Jest to użyteczna funkcja w
przypadku pracy z ekranem dotykowym.

Wyłącz muzykę grającą w tle.

Wtbór utworu.

Losowy utwór.
Ukryj pasek menu.

W powyższej sekcji znajdują się ustawienia dotyczące muzyki grającej

w tle. Można również ustawić losowe wybieranie utworu.

Instrukcja obsługi od producenta w wersji angielskiej
Informacje o wersji programu.
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Tym sposobem razem przebrnęliśmy przez wszystkie funkcje
programu Kalejdoskop. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Mamy
nadzieję, że powyższy przewodnik użytkownika pomógł, choć w
małym stopniu wyjaśnić znaczenie poszczególnych funkcji
programu. Zachęcamy do wzięcia udziału w przyjemnej zabawie
jaką daje Kalejdoskop.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www oraz do kontaktu z
nami. Nasi doświadczeni specjaliści, chętnie pomogą w doborze
odpowiednich rozwiązań wspomagających rehabilitację i rozwój
osoby niepełnosprawnej.
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