
Predictable 6 
Bruger håndbog



1. Det grundlæggende i 
Predictable



Predictable er udviklet til mennesker, der har brug for støtte til kommunikationen som følge af en 
hjerneblødning/blodprop, progredierende neurologiske lidelser som ALS, spasticitet, hjerneskade, 
laryngectomerede med flere. Predictable er udviklet med henblik på mennesker, der kan læse og skrive, 
men som ikke har mulighed for at bruge tale.

Begynd at skrive i Predictable, og du vil opleve, at programmet vil forudsige, hvad du vil skrive, og 
give dig mulighed for at få udtalt det skrevne. Predictable giver en stemme til mennesker, der ikke 
har en!

1.1. Om Predictable



Der er mange forskellige måder at drage nytte af funktionerne i Predictable; nogle af 
funktionerne bruges dog hyppigere end andre. Her er, hvad vi betragter som 
Predictables væsentligste funktioner:

1.   Historiklinje: giver hurtig adgang til dine senest talt beskeder.

2.  Favoritliste: giver hurtig adgang til dine mest almindeligt anvendte sætninger

3.  Ordprædiktionslinjen: giver en effektiv forudsigelse af næste ord, hvad der giver dig 
mulighed for at konstruere dine beskeder meget hurtigt.

4.  Funktionstaster: giver dig mulighed for let adgang til en lang række nyttige funktioner.

5.  Kategorier: giver dig mulighed for at gemme relevante sætninger i kategorier.

6.  Sætninger: giver dig mulighed for at hurtigt at få udtalt gemte sætninger.

1.2 Top Features



Hvis du ikke allerede har Predictable, skal du installere appen. Når 
du er færdig, skal du logge ind med dine kontooplysninger. Hvis du 
ikke har en konto, kan du enten oprette en eller gå ind i appen via 
Gæstetilstand.

Nogle vil allerede have brugt tidligere versioner af Predictable. I 
dette tilfælde kan brugeren blot opgradere fra Predictable 5 til 
Predictable 6. Hvis din enhed er kompatibel, skal du opdatere 
appen fra App Store.

Sådan opdateres Predictable på iOS:

1. Åbn App Store.
2. Hvis du bruger iOS 12 eller tidligere, skal du 

trykke på I dag nederst på skærmen. Hvis du 
bruger en nyere version, skal du trykke på dit 
profilikon øverst på skærmen.

3. Rul ned for at se afventende opdateringer. Tryk 
på Opdater ud for Predictable for at få den 
seneste version.

1.3 Åbne appen første gang



Når du først åbner Predictable, er det sandsynligt, at du vil være ivrig 
efter at lave din første meddelelse. For at gøre dette er der et par trin, 
der skal gennemgås først.

Hvis du er en ny bruger, er standardstemmen 
Sara. Hvis du ikke mener, at Sarastemmen er 
den bedste til dig, kan du vælge mellem andre 
stemmer i afsnittet Tale under Indstillinger. 
Hvis du havde Predictable 5, vil den stemme, 
du brugte der, være din standardstemme i 
Predictable 6.

Når du er tilfreds med dit valg, skal du 
gå tilbage til brugertilstand. Brug 
tastaturet til at skrive en meddelelse. 
Når du begynder at skrive, vil det 
skrevne vises i meddelelsesvinduet. 
Når du er klar til at tale beskeden, skal 
du trykke på det gule ikon for tale, der 
kan findes både til højre for 
meddelelsesvinduet og i nederste 
højre hjørne af dit tastatur.

1.4 Skriv og få udtalt din første besked

Hvis dette er en sætning, som du forventer at bruge ofte, f.eks. 'Hvordan 
har du det?', kan du gemme den som en færdig sætning. Når du har en 
sætning, der er gemt, kan du slippe for at skulle skrive den hver gang du 
vil sige den. Du tilføjer en sætning ved at trykke på 

ikonet for Kategorier og Sætninger, som 
du finde lige over Tal-ikonet på tastaturet. 
Klik på den kategori, der bedst passer til 
din sætning, og tryk derefter på 
redigeringsikonet. Tryk på Tilføj sætning, 
som fører dig til en side, hvor du kan 
oprette din sætning. Du kan tilføje tekst 
til både den talte og den viste sætning, 
optaget lyd, et ikon og et link til 
multimedie.



2. Gæst vs 
Predictable Konto



2.1 Gæst 

Én måde du kan tilgå Predictable er via Gæstetilstand. I Gæstetilstand 
gemmes dine data lokalt på din enhed. Det betyder, at hvis du ønsker at 
ændre eller bruge en anden enhed, vil du ikke være i stand til at gendanne 
dine indstillinger, sætninger og multimedier fra den oprindelige enhed. 
Endvidere vil du ikke kunne gendanne dine tilpasninger, hvis du oplever 
datatab.

I Gæstetilstand giver Predictable 
information om det antal gange, du 
har brugt appen til tale, antallet af 
kategorier og sætninger du har, og den 
gennemsnitlige sætningslængde

Hvis du vil gå fra Gæstetilstand til at have 
en brugerkonto, skal du trykke på 
Konverter til fuld bruger. Konvertering til en 
fuld bruger overfører din aktuelle tilpasning 
til din nye Predictable konto. For at 
konvertere til en fuld bruger skal du 
indtaste dit navn, e-mail og den ønskede 
adgangskode. Du skal aktivere din nye 
konto ved at klikke på det link, der er sendt 
til din e-mailadresse.

Du har også muligheden for at nulstille 
dine indstillinger og Sætningsbank. 
Det vil gendanne alle dine indstillinger 
eller Sætningsbank til deres 
standardværdier.

Endelig har du mulighed for at forlade Gæstetilstand. Hvis du vælger det, 
får du mulighed for at logge ud af Gæstetilstand og vende tilbage til 
Predictables login skærm. Hvis du gør det uden at konvertere til en fuld 
bruger, vil alle dine Predictable data gå tabt.



Du kan også oprette en Predictable konto. En Predictable konto gør det 
muligt at sikkerhedskopiere dine data (indstillinger, kategorier, 
sætninger og multimedia) automatisk til skyen, når du er tilsluttet WiFi. 
Det giver dig mulighed for at bruge din Predictablee konto på flere 
enheder. Et af formålene med en Predictable konto er at sikre brugerens 
data og at tilbyde muligheden for at bruge Predictable på alle de 
kompatible enheder, som brugeren har.

 Derudover har du mulighed for at logge ind på Predictable 6's CMS 
(Content Manegment System) når du har en Predictable konto. CMS 
giver dig mulighed for at administrere dit indhold fra webplatformen. 
Funktionerne og fordelene ved CMS er beskrevet mere detaljeret i 
sektionen Webplatform i brugervejledningen.

Predictable vil også give 
oplysninger om det antal 
gange, du har brugt appen til 
at tale, antallet af kategorier og 
sætninger du har, og den dato, 
hvor du sidst brugte appen.

2.2 Predictable Konto 

Som i gæstetilstand har du muligheden for at nulstille dine indstillinger 
og sætningsbank til standard.

Endelig har du muligheden for at logge af en Predictable konto. Gør du 
det, vender du tilbage til skærmbilledet Predictable login. I modsætning 
til i gæstetilstand mister du dog ikke dine data ved at gøre det.



Et andet udbytte af en Predictable konto er, at du kan bruge denne 
konto på tværs af flere platforme. For eksempel kan du logge ind 
på din Predictable konto på to enheder. Det betyder, at ændringer 
foretaget på en enhed afspejles på alle øvrige. Hvis du f.eks. har 
oprette en ny sætning på din iPad, vil du også kunne se den på din 
iPhone, hvis du er logget ind med samme konto der. Dette sparer 
dig for at skulle gentage alle dine tilpasninger på flere enheder.

2.3 Brug på flere enheder 



3. Brugertilstand



Favoritlinjen indeholder alle sætninger i din 
favoritkategori. Den findes i øverste højre hjørne af 
brugerens skærm. Du kan scrolle fra venstre til 
højre for at få adgang til alle de sætninger, du har 
gemt i din favoritkategori. Denne funktion giver 
hurtig adgang til dine ofte brugte udsagn.

En af Predictable 6's nye muligheder er, at din 
historie og foretrukne sætninger er gjort meget let 
tilgængelige ved at placere dem øverst i 
brugertilstand. Historikslinjen indeholder alle dine 
tidligere udtalte sætninger og kan findes i øverste 
venstre hjørne af brugerfladen. Fordelen ved at 
have historiklinjen er, at du har mulighed for at 
gentage en sætning, du har sagt tidligere, og det 
er naturligvis især nyttig i en situation, hvor du skal 
gentage noget.

Meddelelsesvinduet er det sted, hvor den 
skrevne tekst vises. Dette giver dig 
mulighed for at gennemse det skrevne, 
før du får det sagt højt.

3.1. Historik, Favoritter, og Meddelelsesvindue



Funktionstasterne er let adgang til funktioner, som du kan anvende i din 
kommunikation. Der er 12 funktionstaster:

A. Aarm: afspiller en valgt lyd når den trykkes på. Denne lyd kan 
enten være en lydoptagelse eller kan vælges fra Predictables 
eksisterende alarmlyde. Denne funktion er god til at gøre 
opmærksom på, at du har brug for hjælp.

B. Del: giver dig mulighed for at dele din besked på flere 
kommunikationskanaler, f.eks. Facebook, e-mail osv.

C. Indstillinger: fører dig til indstillinger.
D. Slet: sletter sidste tegn i meddelelsesvinduet.
E. Tal eller Vis: oplæser teksten i meddelelsesvinduet med den 

stemme, brugeren har valgt, eller viser teksten i dit 
meddelelsesvindue på hovedet, så din samtalepartner kan læse 
meddelelsen.

F. Opkald: giver dig mulighed for at ringe til en af   de 
kontaktpersoner, du har indtastet i afsnittet Opkald under 
Indstillinger. Yderligere oplysninger om funktionaliteten findes i 
afsnittet Opkald i denne brugervejledning.

G. Slet alt: fjerner al tekst fra meddelelsesvinduet
H. Slet sidste ord: fjerner det sidste ord fra meddelelsesvinduet
I. Håndskrift: giver dig mulighed for at håndskrive dine beskeder
J. Sætningsbank: vil tage dig til din sætningsbank
K. Gittervisning: fører dig til Predictables gittervisning
L. E-mail: sender indholdet af dit meddelelsesvindue som en e-mail

3.2. Funktionstaster



En af Predictables vigtigste funktioner er er den avancerede 
selvlærende Ordprædiktion. Ordprædiktion bruger brugerens 
indtastninger, kontekst fra tidligere ord og brugerens eget ordforråd 
for at give nøjagtige forudsigelser. Den selvlærende funktion er intuitiv 
og lærer af dit sprogbrug, gemmer ukendte ord og lærer brugerens 
foretrukne grammatik og syntaks. Ordprædiktionen finder du lige over 
tastaturet.

Et andet element i brugertilstanden er tastaturet. Predictable tilbyder 
5 forskellige indbyggede tastaturer og giver dig også mulighed for at 
tilslutte et eksternt tastatur via Bluetooth. Funktionerne for de 
forskellige tastaturindstillinger er beskrevet i Tastaturafsnittet i 
brugervejledningen.

 

Udover at bruge tastaturet til at indtaste din besked, kan en række 
andre funktioner findes på tastaturet. ”Der arbejdes” funktionen er 
også placeret på tastaturet. ”Der arbejdes” er en funktion, der siger 
forudbestemte sætninger højt. Det kan være tidskrævende at skrive 
længere meddelelser, så denne funktion kan bruges til at gøre din 
samtalepartner opmærksom på, at du i er i gang med at skriver en 
meddelelse. Du kan i afsnittet ”Der arbejdes” i brugervejledningen se 
hvordan.

3.3 Ordprædiktion, Tastatur & Muligheder



4. Et dyk ned i 
Sætningsbanken



Kategorier bruges til at gemme og organisere sætninger relateret til et 
specifikt emne. Det muliggør, at forhåndsfremstillede sætninger 
arrangeres på en logisk og let tilgængelig måde. Predictable har 14 
forhåndsdefinerede kategorier, men du har mulighed for at tilføje, 
redigere, flytte og slette kategorier.

For at tilpasse dine kategorier skal du gå til kategorier og trykke på 
redigeringsikonet helt til højre (blyanten). Der er tre måder, hvorpå du 
kan tilpasse dine kategorier:

A) Tilføj kategori: Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på 
Tilføj kategori, som kan findes længst til venstre. Her kan du skrive 
navnet på kategorien og indsætte det billede du ønsker at bruge. 
Du kan bruge et foto fra de eksisterende ikoner i Predictable, fra 
enhedens fotogalleri eller du kan tage et nyt foto.

B) Rediger kategori: Du kan redigere både navn og ikon for en 
kategori. For at gøre dette skal du trykke på redigeringsknappen 
(blyanten) og derefter på den kategori, du vil redigere

C) Slet kategori: Du kan slette uønskede kategorier. For at gøre dette 
skal du trykke på redigeringsknappen (blyanten) og derefter på 
den kategori, du vil slette.

4.1 Kategorier og individuelle tilpasninger

Der er tilføjet en ny kategori til Predictable i denne seneste udgave: 
Universelt Ordforråd, som er meget nyttige enkeltord, der kan bruges 
alene eller i kombination til at kommunikere i mange forskellige 
sammenhænge for at gøre kommunikationen så effektiv som muligt.



Inden for hver kategori kan du oprette og gemme så mange sætninger, 
som du vil. Fordelen ved at have færdige sætninger er, at det sparer dig 
for arbejdet med at skrive sætninger, du bruger ofte.

Hvis du vil redigere dine sætninger, skal du stå i den kategori, hvor du 
vil foretage ændringer. Tryk så på redigeringsikonet (en blyant) helt til 
højre. Der er tre måder, hvorpå du kan tilpasse dine kategorier:

A) Tilføj sætning: For at tilføje en sætning skal du som sagt først 
vælge den kategori, hvor du vil gemme sætningen. For at tilføje 
en sætning skal du trykke på redigeringsikonet og derefter tilføje 
sætning. Her kan du skrive den tekst, der skal vises og om ønsket 
en anden tekst, der skal udtales ved valg; om du vil optage lyd til 
sætningen eller bruge tekst-til-tale; om der skal være et billede på 
knappen og om der skal tilknyttes et multimedie.

B) Slet sætning: På højre side af tastaturet skal du trykke på 
redigeringsknappen. Tryk på den sætning, du gerne vil slette, og 
tryk derefter på ikonet for skraldespand.

C) Rediger sætning: Du har også muligheden for at redigere en 
sætning. Tryk på redigeringsknappen til højre på tastaturet. Tryk 
på den sætning, du gerne vil redigere, og rediger sætningens 
indhold

4.2. Tilpasning af sætninger



5. Tale



I Predictable 6 kan du vælge en af de 2 tilgængelige syntetiske stemmer: 
Enhedens stemme (iOS) og Acapela. Du kan vælge kvinde- eller 
mandestemme.

Enhedens stemmer 
Enhedsstemmer er de stemmer, der følger 
med din iPad/iPhone. Nogle stemmer er 
allerede downloadet og klar til brug, andre 
skal hentes først. Du klikke på stemmens 
profil for at høre en prøve.

5.1. Bruge enhedens stemme

Hvis du ikke er tilfreds med de stemmer der findes, kan du downloade 
yderligere stemmer fra dine enhedsindstillinger. Når de er hentet, vil du 
kunne bruge dem i Predictable.
Download af ekstra stemmer fra enhedsindstillingerne:

Gå ud af Predictable ved at trykke 
på enhedens hjemknap (eller swipe 
op på iPad pro). Vælg indstillinger 
og skriv “Stemmer” i søgefeltet. Tryk 
på “Stemmer” og vælg Dansk. De 
stemmer du ser, findes i 2 
forskellige kvaliteter. Klik i listen over 
stemmer på den stemme, du vil 
hente. Når den er downloadet, vil 
den være tilgængelig og klar til 
brug.



Acapela
- Acapela er et firma, der leverer personliggjorte digitale stemmer fra 

deres My-Own-Voice (MOV) stemmeservice. Brug af en Acapela MOV 
giver brugerne mulighed for at kommunikere med en unik personlig 
syntetisk stemme..

- Hvis du vil hente en Acapela MOV demo-stemme, skal du åbne appens 
taleindstillinger, vælge Acapela som syntetisk stemme og vælge en af 
de tilbudte stemmer.

-
- For at oprette din egen Acapela MOV-stemme, skal du lave nogle 

stemmeoptagelelser for at få opretten en syntetisk stemme på 
baggrund af optagelserne. For at gøre dette skal du følge disse trin:

- Ansøg om 'My-Own-Voice online-tjenesten:
-   https://mov.acapela-group.com/start-now/ 
- Optag de sætninger, der kræves, i dit eget tempo
- Lyt til din stemme i Type and Talk delen
- Når du er tilfreds, kan du beslutte, om du vil købe deres tjenester.
- Find mere information om priserne på deres hjemmeside:
-   https://mov.acapela-group.com/pricing/ 
-

Når du har afsluttet optagelserne, 
vil du være i stand til at downloade 
stemmen til Predictable. For at 
downloade din Acapela MOV skal 
du indtaste dit Acapela 
brugernavn og adgangskode og 
trykke på download. Når den er 
downloadet, vil du kunne bruge 
stemmen i appen.

5.2. Brug stemmer fra  Acapela

https://mov.acapela-group.com/start-now/
https://mov.acapela-group.com/pricing/


Tal-knappernes funktioner handler om de forskellige måder, du kan 
bruge tale-knappen. Der er tre forskellige funktioner: 
Kommunikationsform, Tale handlinger og afbrydelse af Tale. Du kan 
tildele separate funktioner til den primære tale-knap, tastaturets 
taleknap og til meddelelsesvinduet. Når meddelelsesvinduet er 
aktiveret som tal-knap,, aktiveres talefunktionen ved at trykke på 
meddelelsesvinduet. Bemærk at aktivering af dette vil deaktivere 
alle andre mulige interaktioner med meddelelsesvinduet, såsom at 
flytte markøren, kopiere, indsætte osv.

Kommunikationstype henviser til, om knappen enten vil vise eller 
tale din meddelelse. Hvis du aktiverer medtager funktionen “Vis”, vil 
teksten, når du senere trykker på knappen Vis, rotere teksten 180 
grader, så den kan læses af den, der sidder over for dig. Funktionen 
Tal oplæser din meddelelse, når du trykker på knappen.

5.2 Tal-knappernes funktioner



Finally, there are two Speak Interruptions: Stop and Pause. 
When the stop function is enabled, when pressed it will 
discontinue the entire message. If you wish to speak the same 
message, you will have to start from the beginning, rather than 
from the point where you pressed the stop button. 
Contrastingly, the pause function will halt the message when 
pressed, and will allow you to continue from this point when 
you press the play button. To activate either of these features, 
tap the speak button this Speak Interruption is assigned to.

Tal-interaktion bestemmer, hvordan din meddelelse vil blive 
talt, når du trykker på den. Der er 7 forskellige måder, du kan 
ændre muligheden for taleinteraktion på:

● Tal alt: hele beskeden i meddelelsesvinduet tales
● Tal efter markøren: teksten efter markøren vil blive 

udtalt
● Tal før markøren: teksten før markøren vil blive udtalt
● Tal nuværende sætning: den sætning, hvor markøren er 

placeret, vil blive udtalt
● Tal sidste sætning: kun den sidste sætning vil blive 

udtalt.
● Tal ikke tidliger udtalt: kun uudtalte ord bliver talt
● Tal nuværende sætning: den sætning, hvor markøren er 

placeret, vil blive udtalt
Det er vigtigt at bemærke, kun funktionerne “Tal Alt”, “Tal 
nuværende sætning” og “Tal ikke tidligere udtalt” kan 
aktiveres ved tryk på Meddelelsesvinduet, når det er sat til at 
kunne bruges som “Tal-funktion” .



5.3 Tilpasset Udtale og Forkortelser 

Tilpasset Udtale
Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan bestemte 
ord udtales. Hvis den syntetiske stemme ikke udtaler et ord korrekt, 
kan du tilpasse udtalen her. Et eksempel kunne være ordet 
Digestive. Det vil blive udtalt som det staves, men man kan sørge for, 
sørge for, at det udtales “dajdjæstiv” (fonetisk udtale). Der er tre 
muligheder på denne side:

A) Tilføj Udtale: Når du tilføjer et ord, der skal udtales på en anden 
måde, skal du skrive ordet som det staves og dernæst den ønskede 
fonetiske udtale.

B) Rediger en eksisterende Tilpasset Udtale: tryk på det ord, du vil 
redigere, og vælg derefter rediger-ikonet i øverste højre hjørne af 
skærmen.

C) Slette en eksisterende Tilpasset Udtale: tryk på det ord, du vil 
sletet, og vælg derefter slet-ikonet i øverste højre hjørne af 
skærmen.

Forkortelser
For at hjælpe dig med at skrive beskeder hurtigere giver Predictable 
dig mulighed for at oprette dine egne forkortelser. For eksempel kan 
du oprette forkortelsen MVH, som så skriver Med Venlig Hilsen. Hvis 
du derefter skriver MVH i meddelelsesvinduet, vil Predictable skrive 
denne sætning.
For at oprette Forkortelser skal du gå til Indstillinger og vælge Tale. 
Her går du ned i bunden og vælger Brugeroprettet forkortelse. Du 
kan administrere dine forkortelser på tre måder:
1) Tilføj ny: for at tilføje en ny forkortelse.
2) Slet forkortelse: tryk på den forkortelse, du vil slette, og vælg 

derefter slet-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen.
3) Rediger forkortelse: tryk på den forkortelse, du vil redigere, og 

vælg derefter rediger-ingsikonet i øverste højre hjørne af 
skærmen.



5.4 Flere tilpasninger af tale
Predictable tilbyder flere 
forskellige måder at tilpasse 
udtalen på. En tilpasning kan 
være at justere Talehastighed og 
Tonehøjde. Talehastigheden kan 
variere fra meget langsom til 
meget hurtig. Tonehøjden afgør 
hvor høj eller dyb stemmen vil 
lyde. Tonehøjden kan variere fra 
meget lys til meget dyb.

En anden mulighed, der 
tilbydes, er “Ryd Efter Tale”. 
Når denne funktion er 
aktiveret, vil meddelelsen 
blive slettet fra 
meddelelsesvinduet, når den 
er blevet talt. Dette sparer 
dig for at skulle slette tekst, 
hver gang du har fået udtalt 
en besked.

“Tal efter mellemrum” er en 
anden mulig indstilling. 
Predictable udtaler ordet efter 
hvert mellemrum. Denne 
funktion kan bruges til en mere 
kontinuerlig dialog.

“Tal Efter Sætning”; når 
denne funktion er aktiveret, 
udtales den seneste sætning, 
hver gang du sætter 
punktum i slutningen af 
sætningen.

“Marker mens du taler”, 
fremhæver indholdet i dit 
meddelelsesvindue, når det 
tales. Denne funktion kan 
eksempelvis være nyttig for 
brugere med hørenedsættelse, 
så de kan se, hvilken del af 
teksten, der udtales på et givet 
tidspunkt.



De andre tilpasninger af udtale der er mulige, relaterer sig til 
brug af sætninger. Du har muligheden for at aktivere eller 
deaktivere “Send sætninger til meddelelsesvindue” og “Udtal 
sætninger ved tryk”. Send sætninger til meddelelsesvindue 
betyder, at når du trykker på en sætning, skrives den i 
meddelelsesvinduet. Funktionen Udtal sætning ved tryk  
medføre, at sætningen blot udtales, når du trykker på den. 
Hvis du  aktiverer begge funktioner, sendes det både til 
meddelelsesvinduet og udtales, når du trykker på en færdig 
sætning.

En ny funktion til Predictable 6 er “Udtal kategoriens navn 
når der trykkes”. Når denne funktion er aktiveret, udtales 
kategorinavnet, når der trykkes på en kategori. Denne 
funktion kan være nyttig for brugere med nedsat syn.
. 



6. Tilgængelighed



6.1 Tilgængelighed og betjening og valg

Predictable offers 5 different 
Access Methods:
1) Direkte berøring
2) Enkeltkontakt
3) Tryk hvor somhelst
4) Hovedstyring
5) Scan and Track 

De enkelte funktioner vil blive nærmere beskrevet i de følgende 
afsnit om tilgængelighed. Alle funktionerne har et fælles emne, 
der er Bevægelse og Valg. Bevægelse henviser til, hvordan du 
bevæger dig mellem knapper og taster på skærmen. Dette kan 
være Direkte berøring eller eksempelvis  en markør på skærmen, 
der styres af dine hovedbevægelser. Valg er, hvordan du bekræfter 
et valg, altså udfører en aktivering af et ønsket element. Det kan 
være, at du trykker på skærmen, bruger en kontakt, venter mens 
markøren er det ønskede sted eller vælger med et ansigtsudtryk.



6.2 Direkte berøring med varighed af tryk og 
forsinkelse efter tryk

Som standard bruges appen med  Direkte berøring. Ved Direkte berøring 
trykker du på den ønskede tast med din finger, hvorved valget foretages.

Der er to indstillinger der muliggør tilpasning af trykket i forhold til 
motoriske forudsætninger. Disse indstillinger er “Varighed af tryk” og 
“Forsinkelse efter tryk”. De kan være meget nyttige for brugere, der oplever 
utilsigtet reaktion ved tryk på skærmen. Man kan kun benytte den ene af 
de to muligheder - ikke begge samtidigt.

Den første tilpasning er Varighed af Tryk. Når denne funktion er aktiveret, 
skal brugeren trykke og holde på den ønskede tast i et bestemt tidsrum 
for at aktivere den. En timer oplyser om den resterende tid, inden knappen 
aktiveres. Du kan indstille tidsforsinkelsen fra 1 til 15 sekunder ved hjælp af 
skyderen.

Den anden mulighed er Forsinkelse efter tryk. Hvis du aktiverer denne 
indstilling, låses skærmen efter det første tryk på en tast. Mens skærmen 
er frosset, vil berøring af skærmen ikke udløse handlinger. En timer, der 
kan tilpasses, oplyser dig om den resterende tid inden en ny tast kan 
vælges. Du kan indstille Forsinkelsen til en varighed fra 1 til 15 sekunder 
ved hjælp af skyderen.



6.3 Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst

Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst er begge betjeningsformer til 
mennesker, der ikke har motorik til at vælge med direkte berøring..

Ved Tryk hvor som helst bevæger en markør sig automatisk over 
skærmen, og når markøren er det sted, man ønsker at aktivere, 
berøres skærmen et eller andet tilfældigt sted, hvorved valget sker.

Betjeningsformen Enkeltkontakt fungerer på samme måde, altså at 
en markør bevæger sig over skærmen og fremhæver de enkelte 
elementer. I modsætning til Tryk hvor som helst kan man vælge, om 
markøren skal flytte sig automatisk, eller manuelt. Ved automatisk 
scanning skal du trykke på en kontakt, når markøren er på det 
ønskede område på skærmen. Ved manuel scanning benyttes to 
kontakter, hvor den ene bruges til at bevæge markøren, og den 
anden bruges til at vælge, når markøren er det rette sted.

For Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst er der et antal tilpasninger, 
du kan foretage:

1) Scanningshastighed: Dette bestemmer, hvor hurtigt scanneren 
bevæger sig fra felt til felt. Det er en funktion, der hænger 
samme med automatisk scanning.

2) Stop scanning: Antallet af gange markøren bevæger sig rundt i 
en cyklus inden scanningen stopper. Valgmulighederne er fra 1 
cyklus til aldrig at stoppe. Denne funktion hænger også sammen 
med automatisk scanning.



Traditionel Kontaktbetjening er, som navnet antyder, traditionelt 
blevet brugt med enkeltkontakter til at kontrollere bevægelse og valg, 
men i Predictable 6 er der mulighed for at bruge et eksternt tastatur 
til at udføre samme handlinger som enkeltkontakterne normalt 
bruges til.

For at gøre brug af dette, skal du i indstillinger gå til 
Enkeltkontaktbetjening og vælge Kalibrer knapperne.
I dette afsnit ser du muligheden for at tildele forskellige taster på dit 
tastatur til Bevægelse og Valg. For eksempel kan tasten “1” bruges til  
bevægelse og tasten 0 til valg. Ved at trykke på tasten 1 flyttes 
markøren på skærmen, og tasten 0 aktiverer det, markøren står på.

Hvis du gerne vil vende tilbage til blot at bruge kontaktbokse, skal du 
trykke på Nulstil for at skifte til standardindstillinger. Dette findes 
direkte under valgmulighederne for bevægelse og valg.



6.4 Hovedbevægelse og muligheder for valg

Styring med Hovedbevægelser er kun muligt på IOS-enheder, der har 
ansigtsgenkendelsessystem (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 
XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 12,9-tommer 3. 
generation og iPad Pro 11 tommer. Denne funktion giver dig mulighed for 
at betjene Predictable ved hjælp af bevægelser af hovedet. Når funktionen 
er aktiveret, vil Predictable spore dit ansigt, vælge et midtpunkt, som 
typisk er næsen, og ved hjælp af hovedbevægelser kan man bevæge 
markøren rundt på skærmen.

En anden indstillingsmulighed er 
hovedets placering i forhold til 
skærmen. Denne indstilling har to 
muligheder: standard eller Kalibrér. 
Som standard forventer appen, at 
dit hoved er centreret i forhold til 
kameraet. De bedste resultater for 
standard opnås, når enhedens  
kamera er i øjenhøjde, enheden er 
monteret lige i forhold til dig i en 
afstand af mellem 10 cm og 100 cm. 
Med kalibrering kan iPad’en 
anbringes anderledes.

Når du trykker på Kalibrér, vil du se en kameraramme, hvor i du kan se dit 
ansigt. Tag et foto af din position ved at trykke på Kalibrer, og 
kalibreringen bestemmes på baggrund af dette foto.

Du kan påvirke markørens 
bevægelser ved at ændre 
følsomheden for 
hovedbevægelse. Der er tre 
muligheder for at justere 
følsomheden: Lav, Medium og 
Høj. Følsomheden afgør, hvor 
hvor store hovedbevægelser der 
skal til for at flytte markøren en 
given afstand på skærmen. F.eks. 
kræver det en større bevægelse  
at flytte markøren, hvis 
følsomheden er lav.



For at foretage valg ved hovedstyring kan man bruge flere forskellige 
metoder:
1) Dwell (Hold markøren stille): Her skal du, for at vælge et element, 

holde markøren stille i en forudbestemt tid. Tidsrummet kan 
variere mellem 0,5 og 5 sekunder.

2) Blink: blink for at foretage et valg.
3) Åbne munden: valget foretages ved at åbne munden.
4) Tungen ud (kun tilgængelig i iOS 12 eller senere): For at foretage 

et valg skal du, når markøren er på den ønskede placering,  stikke  
tungen ud.

5) Smil: For at foretage et valg skal du smile.
6) Rynke panden: For at foretage et valg skal du rynke panden.
7) Hæve øjenbryn: For at foretage et valg skal du hæve øjenbrynene.
8) Puste kinder op: For at foretage et valg skal du puste dine kinder 

op.
9) Kig op: For at foretage et valg skal du kigge op..

Som ved følsomheden for hovedbevægelser, kan følsomheden for de 
forskellige muligheder for at foretage valg, tilpasses. Du kan enten 
vælge standardfølsomheden eller kalibrere den selv. Kalibreringen kan 
variere fra 0,1 til 0,9, med 0,1 svarende til den højeste følsomhed og 0,9 
den laveste.

Ved lav følsomhed skal din mimik være tydeligere for at foretage valget,, 
mens mindre følsomhed vil betyde, at mimikken kan være mindre.

Du har mulighed for at afprøve hovedstyringen og de enkelte 
muligheder for valg i et “spil”. I dette spil skal du ved hjælp af 
hovedstyringen placere markøren på en firkant og vælge den ved hjælp 
af din valgte aktiveringsform.  Firkanten flytter sig efter valg, og du kan 
“fange” den igen. Det giver dig mulighed for at prøve de forskellige 
former for såvel valg som følsomhed, før du bruger Hovedstyring i 
brugertilstand.



6.6 Markørens bevægelser og valg

Du har i Predictable mulighed for at kombinere strategier fra 
de forskellige muligheder, der findes for at flytte markøren og 
foretage valg. det muliggør, at du kan kombinere de metoder, 
der passer dig bedst .
Du har tre muligheder for alternativ bevægelse af markøren: 
Automatisk scanning, Manual scanning og Hovedstyring.

Der er i alt 11 muligheder i forhold til valg. Følsomheden af alle 
disse udvælgelsesmetoder kan tilpasses. Du kan enten vælge 
standardfølsomheden eller kalibrere dem selv. Kalibreringen 
kan variere fra 0,1 til 0,9, med 0,1 svarende til den højeste 
følsomhed og 0,9 den laveste.
For lav følsomhed skal din handling i forhold til at foretage et 
valg være mere større for at aktivere markøren, mens for 
mindre følsomhed vil kræve en mindre handling..



6.7 Tilpasning af scanning
Du kan justere flere forskellige ting i forhold til visuel støtte i 
forbindelse med din betjening, for at optimere brugen, hvis 
du for eksempel har en synsnedsættelse..
Der 4 tilpasninger, du kan foretage:

Forlad hurtigt knappen og Frys knappen kan bruges ved alle 
betjeningsformer. Forlad hurtigt giver dig mulighed for at afslutte den 
betjeningsform, du bruger, og gå til Direkte berøring. Frys knappen 
giver dig muligheden for at sætte din aktuelle betjeningsform på 
pause. Det kan være nyttigt, hvis du ikke har brug for at udtrykke dig 
på det aktuelle tidspunkt. For at genaktivere betjeningen, kan du 
enten trykke på knappen igen eller markere den og bruge den valgte 
aktiveringsmetode.

1) Fyldfarve for målknap: 
farven på det element 
markøren står på

2) Rammefarve for målknap: 
farven på den ramme der 
omkranser markøren

3) Markør ved hovedstyring: 
farven på den markør der 
følger dine 
hovedbevægelser, når du 
bruger hovedstyring

4) Gennemsigtighed: Afgør, 
hvor gennemsigtig 
markøren er. Meget lav giver 
en lys markør og Meget høj 
er en mørkere markør.



6.8 Opsætning af e-mail kontakter 

Denne funktion giver dig mulighed for at sende e-mail fra 
Predictable. Føj din e-mail-konto til Predictable, og tilføj derefter 
e-mail-adresserne på dine venner, familie og kolleger, som du 
muligvis vil kontakte.
For at opsætte din e-mail skal du først vælge, hvilken e-mail-udbyder 
du vil benytte i din Predictable. Det er vigtigt, at du giver Predictable 
adgang i din e-mailudbyders sikkerhedsindstillinger for at kunne 
sende e-mails fra Predictable. Nedenfor er processen for Gmail, 
Yahoo og Outlook beskrevet.

For at give adgang skal du først klikke på din e-mail-udbyder. Når 
du klikker på dette, navigeres du ud af appen til din 
e-mail-udbyders sikkerhedsindstillinger. Her bliver du bedt om at 
give Predictable adgang til din e-mail-konto. Hvis du ønsker at 
sende e-mails fra Predictable, skal du give tilladelse I dette afsnit og 
derefter klikke på muligheden for at navigere tilbage til app’en.

Hvis du har en e-mail-udbyder, der ikke er Gmail, Yahoo eller 
Outlook, er processen lidt anderledes. Aktivér først indstillingen 
Anden e-mail-udbyder. Efter dette skal du indtaste din 
e-mailadresse og adgangskode og trykke på Gem detaljer. 

Når dette er gjort, kan du tilføje e-mail-adresserne til dem, du gerne 
vil kunne sende e-mails til. For at gøre det, skal du blot trykke på 
tilføj modtager og derefter indtaste deres navn og e-mail-adresse. 
For at kunne sende en e-mail skal du først skrive en tekst i 
meddelelsesvinduet. Du skal have valgt, at ikonet for e-maili vises 
som en af   dine funktionstaster. Når du har skrevet din besked, skal 
du trykke på e-mail-ikonet. Afhængig af den funktion, du har valgt, 
sendes meddelelsen enten straks til din stjernemarkerede 
kontaktperson, eller du kan vælge en modtager fra den viste liste.



6.9 Der arbejdes
Der Arbejdes er en funktion, hvor forud konstruerede sætninger kan 
udtales. Funktionen kan bruges til at gøre opmærksom på, at du er 
ved at at skrive en længere besked.
 
Du har muligheden for at vælge, at Der Arbejdes funktionen udføres  
automatisk. Har du valgt det, vil den/de forud konstruerede 
sætninger blive sagt højt efter et bestemt tidsrum. Hvis det er slået 
fra, kan du selv aktivere funktionen ved at trykke på knappen der 
Arbejdes.

Hvis du har valgt Automatisk  til, vil tidsrummet før sætningen 
udtales være bestemt under indstillinger for funktionen Der 
Arbejdes.

Du kan også administrere funktionen. Der er tre 
forskellige tilpasninger, du kan foretage.

1) Tilføj sætning: dette giver dig mulighed for at tilføje 
dine egne sætninger. For at tilføje en sætning skal 
du under indstillinger > Tilgængelighed > Der 
Arbejdes trykke på + Tilføj ny. Du kan bruge optaget 
lyd eller en tekst-til-tale.

2) Rediger sætning: du kan redigere en eksisterende 
sætning ved at trykke på den og derefter vælge 
redigeringsikonet i øverste højre hjørne af skærmen.

3) Slet sætning: Hvis du vil slette en sætning, skal du 
vælge den sætning, du vil slette, og derefter trykke 
på sletteikonet i øverste højre hjørne af skærmen. 
Man kan ikke slette alle sætninger, da der skal være 
mindst en.



7. Udseende



7.1 Temaer

Komme i gang: er den mest skrabede version, som 
kun har Predictables mest basale funktioner. Dette 
kan være nyttigt for de, der skal lære Predictable at 
kende.

Udseende der egner sig til tastaturskjold: denne 
brugerflade er optimeret til at blive brugt i sammen 
med et tastaturskjold. Brugerfladen er designet som 
et 10 X 9 gitter.

Tilpasset venstrehåndede: denne brugerflade er 
optimeret til at blive brugt med tastaturskjold af  
venstrehåndede brugere. Brugerfladen er designet 
som et 10 gange 9 Gitter.

Høj kontrast: Brugerfladen er designet til personer 
med synsnedsættelse.  

Vokal tastatur: Brugerfladen er designet, så der er 
opmærksomhed på vokalernes placering, og kan 
eventuelt støtte ved synsvanskeligheder

Ti Taster: bruger et tastatur med kun ti taster som 
standard.

Gitte - 2x2: startsiden bliver et gitter med fire felter.

Predictable 6 tilbyder 16 forhåndsdefinerede temaer, der med en række 
indstillinger i forhold til det visuelle og til  betjening fungere som 
skabeloner for brugere med forskellige behov. Fra Indstillinger > Tema og 
Udseende  kan du vælge et blandt de 16 forskellige temaer:



Gritter - 5x4: startsiden bliver et gitter med 20 felter

Tryk hvor som helst: sætter Tryk hvor som helst som 
standard betjeningsform

Enkeltkontaktbrug: sætter Enkeltkontaktbrug som 
standard betjeningsform

Hovedstyring dwelltid: sætter Hovedstyring som 
standard betjenings orm med Dwell som 
aktiveringsmetode

Hovedstyring Blink: sætter Hovedstyring som 
standard betjeningsform med Blink som 
aktiveringsmetode

Forbliv i kontakt: optimeret til nem kommunikation 
med venner og familie ved at sætte  Opkald og 
E-mail som standard taster

Dysleksi: et farvekode tastatur der søger at støtte de, 
der har problemer med bogstavsgenkendelse.



7.2 Visuel Tilpasning
Mens Predictable’s temaer giver mulighed for at ændre det samlede 
udseende og funktioner, kan man også vælge at tilpasse enkelte 
elementer

Farver på funktionstaster giver dig 
mulighed for at tilpasse 
baggrundsfarve,  skriftstørrelse og 
farve til forskellige elementer i appen. 
Tabellen herunder viser, hvilke 
muligheder der er tilgængelige for 
hver funktion.

Du kan vælge mellem en række 
forskellige skrifttyper: 
Montserrat, Lora, Roboto, 
OpenDyslexic, Source Serif, 
Nunito, Open Sans og Lato.

Feature Baggrundsfarv
e

Skriftfarve Skrifstør
relse

Historiklinjen ✓ ✓ ✗

Favoritlinjen ✓ ✓ ✗

Beskedvinduet ✓ ✓ ✓

Ordprædiktion ✓ ✓ ✓

Tastaturets taster ✓ ✓ ✗

Funktionstaster i toppen ✓ ✓ ✗

Funktionstaster i bunden ✓ ✗ ✗

Sætninger ✓ ✓ ✗

Kategorier ✓ ✓ ✗

Gitterets  Baggrund ✓ ✓ ✓

Cellers Baggrund ✓ ✗ ✗

Endelig kan du aktivere eller deaktivere Tastturskjoldegnet visning. 
Tastaturskjold-brugerfladen er optimeret til at blive brugt sammen med 
et tastaturskjold, og har et 10 gange 9 gitter..



7.2 Vis/Skjul Funktionstaster
Nogle funktioner bruges mere eller mindre af forskellige brugere. Derfor 
kan det være nyttigt at skjule funktioner, der ikke bruges, for at  reducere 
antallet af taster på skærmen.
Du har muligheden for at vise eller skjule:

Endelig har du muligheden for at oprette dine egne Alarmlyde. Det gør 
du ved at trykke på Alarm-knappen i listen Vis / Skjul funktionstaster. 
Klokken bruges som et signal til at underrette nogen om, at du har brug 
for hjælp eller anden form for opmærksomhed. Du kan enten tildele din 
egen unikke optagelse til klokken, eller bruge en af Predictables 
forhåndsdefinerede lyde.



7.3 Mere om Udseende og Tilpasning

Predictable giver dig også mulighed for at placere funktionstasterne 
på venstre eller højre side af Meddelesesvinduet. De kan enten 
placeres til højre eller venstre for vinduet. Dette er for at give 
nemmere adgang til tasterne afhængigt af, hvilken hånd man 
benytter.

Startskærm giver dig mulighed for at vælge, om programmet skal 
starte op med Tastatur, Sætningsbanken eller i Gittervisning.



8. Ordprædiktion



8.1 Indstillinger for ordforråd
Du har mulighed for at tilpasse funktionaliteten i 
historikindstillingen. Du kan deaktivere Gem historie for ikke at få 
vist tidligere udtalte sætninger. Derudover har du muligheden for at 
rydde din eksisterende historie ved at trykke på Slet al historie.

Derudover kan du tilpasse selvlærte ord 'i afsnittet 
Administrer selvlærte ord på tre måder:

1) Tilføj: du kan tilføje ord til din ordbog.
2) Slet: Hvis du ønsker at slette et selvlært ord, 

muligvis fordi det fejlagtigt er blevet lært, skal du 
trykke på ordet og derefter vælge sletteikonet i 
øverste højre hjørne af skærmen

3) Rediger: Hvis du ønsker at redigere et selvlært ord, 
skal du trykke på det og derefter vælge 
redigeringsikonet i øverste højre hjørne af 
skærmen.

I Predictable er der nu mulighed for at nulstille indlærte ord. Nulstillingen 
sletter alle dine selvlærte ord og sletter alle oplysninger om ordbrug og  
sætningsdannelse. 



8.2 Flere tilpasninger af ordprædiktion

Ud over de løbende tilpasninger af prædiktionen tilbyder Predictable også 
andre måder at tilpasse dine ordprædiktion.

Først og fremmest er der mulighed for at aktivere eller deaktivere 
Prædiktion. Det fjerner naturligvis det primære formål med Predictable: at 
gøre skrivning og dermed kommunikationen hurtig og effektiv.

En anden mulighed er at aktivere eller deaktivere autofuldførelse. Når 
denne funktion er aktiveret, vil det mest oplagte ordforslag optræde med 
rødt i Meddelesesvinduet. For at vælge det foreslåede ord skal du trykke på 
mellemrumstasten, hvorved ordet indsættes og det næste foreslås.

Predictable giver også 2 forskellige måder at identificere eller rette 
stavefejl på:
Autokorrektur: forkert stavede ord korrigeres automatisk.
Stavekontrol: forkert stavede ord er skrevet med rødt.

Endelig kan du justere det antal gange ord og syntaks skal bruges, før de 
indgår i fremtidige ordforslag. Du har fire muligheder for 
indlæringsfrekvens: Aldrig, langsom, Medium og hurtig.  Det henviser til 
det antal gange ord og sætninger skal bruges for at indgå i fremtidige 
forudsigelser. Hurtig er 2 gange, medium 3 gange og langsom er 4 gange.



9. Tastatur



9.1 Tastatur

QWERTY
Det er standardtastaturet og minder meget om 
det helt almindelige tastatur.
ABC 
Tasterne er listet i alfabetisk orden.
Højfrekvens
Tasterne er organiseret, så de mest brugte er de 
første, hvad der blandt andet kan betyde meget for 
hastigheden ved scanning.
Ti Taster:
Sammenlignet med de andre tastaturer er tasterne 
meget større. Det kan især være nyttigt for 
personer med usikre bevægelser. I stedet for 
individuelle taster for hvert bogstav er bogstaverne 
grupperet.
For eksempel er ABCDE en gruppering. Når du 
trykker på den gruppe, du vil bruge, vil tastaturet 
ændres og vise dig de bogstaver, der er i gruppen. 
Når du har valgt et bogstav, går man automatisk 
tilbage til hovedtastaturet).

Oprindeligt
Du kan også vælge at benytte det oprindelige 
Apple tastatur.

OBS: Det er kun Predictables egne tastaturer, der 
kan bruges med hovedstyring. 

Predictable har fem muligheder for tastaturlayout. Endvidere giver 
Predictable dig mulighed for at benytte eksterne tastaturer og tredjeparts 
tastaturer. De fem indbyggede muligheder er:

Endvidere kan du aktivere en funktion, der gør, at bogstaverne på 
Tasterne altid er store bogstaver. Skrivning i meddelelsesvinduet vil fortsat 
være en vekslen mellem store og små bogstaver som normalt.



9.2 Administrer genveje for eksternt tastatur 

Du har også muligheden for at 
tilslutte et eksternt 
Bluetoothtastatur til din enhed. I 
tastaturindstillingerne har du 
muligheden for at aktivere genveje 
fra det eksterne tastatur. Disse 
genveje er beregnet til at hjælpe 
dig med at bruge Predictable mere 
effektivt. Du kan administrere 
genveje til dit eksterne tastatur på 
tre måder:

A) Tilføj Genvej
For at tilføje en ny genvej skal 
du trykke på + -knappen. Du 
skal dernæst vælge den 
handling på listen, du ønsker 
skal udføres, når tasten vælges. 
Denne genvej udløses, når du 
trykker på den genvejstast på 
dit eksterne tastatur.

B) Slet Genvej
Du kan slette en genvej ved at 
trykke på den og vælge ikonet 
for slet i højre side af skærmen.

C) Rediger Genvej
Du kan redigere en genvej ved at 
trykke på den og vælge ikonet for 
rediger slet i nederste højre side af 
skærmen.
. 



9.3 Administrere Emojis

Predictable 6 tilbyder et stort udvalg af emojier. Du kan bruge disse 
emojier i dine meddelelser ved at vælge dem fra Emoji-tastaturet i 
nederste højre hjørne af dit tastatur.
Du kan tilpasse dine emojier i afsnittet Tastatur under Indstillinger. For at 
gøre dette skal du vælge den Emoji, du vil redigere, og derefter trykke på 
blyantikonet i øverste højre hjørne. Der er to måder, hvorpå du kan 
tilpasse dine emojer:
A. Emoji-navn: Du kan redigere emoji-navnet. Hvis du vælger 

indstillingen Tekst til tale til emojis-lyden, læses dette navn, når du 
bruger denne emoji i en meddelelse.

B. Lyd knyttet til Emoji: der er tre forskellige typer lyd, du kan tildele 
dine emoji:

1) Optag din egen lyd til emoji'erne. For at gøre dette, skal du 
trykke på knappen 'Ny optagelse', optage lyden, tildele den 
optagede lyd et Visningsnavn> og derefter trykke på tjek-ikonet 
for at gemme optagelsen.

2) Tildel en af   de allerede optagede lyde til emoji'erne. Predictable 
har 8 forskellige indspillede lyde til følelser og er tilgængelige 
med både mande- og kvindestemme.

3) Tekst til tale læser emoji'ens navn, når du bruger emojies i en 
talt besked. For at vælge denne funktion skal du trykke på 
knappen med X.



10. Gittervisning



Gittervisningen viser dig dine kategorier og sætninger i en traditionel 
gittervisning. En sådan layout er optimeret til de forskellige 
scanningsmetoder og til brugere, der har behov for symboler til 
understøttelse af kommunikationen.

Der er to muligheder for at tilgå Gittervisning:
1. Sæt Gittervisning som din startskærm: Hvis du gerne vil 
kommunikere  primært fra Gittersiden, kan den indstilles til at være 
din statside. Gå til Indstillinger> Tema og udseende> Rul til bunden> 
Vælg Gittervisning som din standard startskærm.
2. Fra Brugervisning: Du kan også få adgang til gittervisning i 
brugervisning. Det gør du ved at trykke på ikonet for  Sætningsbank > 
Tryk på ikonet for Gittervisning                     (findes direkte under 
redigeringsknappen).

Du kan også tilpasse udseendet på din gittervisning. Du kan ændre 
antallet af kolonner og rækker.

Desuden har du  mulighed for i afsnittet om udseende at redigere                                                                        
skriftstørrelse og farve samt baggrundsfarve. Du har også mulighed 
for at vise / skjule ikonerne for både kategorier og sætninger.



11. Opkald 



11.1. Hvordan foretager og modtager man 
opkald, administration af kontaktliste

En ny funktion i Predictable 6 er muligheden for at foretage og modtage 
opkald. Du kan også bruge Facetime. Det er vigtigt at bemærke, at du kun 
kan bruge enhedstemmer til opkald. Hvis du bruger Acapela My Own Voice, 
bliver du nødt til at vælge den enhedsstemme i afsnittet Opkald, der skal 
bruges til opkaldet.
Før du kan foretage et opkald, skal du tilføje modtagere til din kontaktliste. 
Tryk på tilføj ny, og skriv navn og nummer på den kontakt, du vil tilføje. Du 
kan også tilføje en persons e-mail adresse, hvis den adresse benyttes til 
Facetime. Tryk på Gem, når du er tilfreds med de oplysninger, du har 
indtastet. Du kan redigere og slette dine kontakter.
Du har to muligheder for, hvad der skal ske, når du trykker på 
opkaldsknappen: Vis kontaktliste eller Kontakt stjernemarkeret. For visning 
af kontaktliste vises alle de kontakter, du har tilføjet, når du trykker på 
opkaldsknappen i brugertilstand. Du kan derefter vælge mellem disse 
indstillinger, hvem du ønsker at ringe til. Stjernemarkeret kontakt fungerer 
lidt anderledes. I Opkaldsindstillinger kan du stjernemarkere en 
kontaktperson. Når du trykker på opkaldsknappen, vil det være denne 
person, der kontaktes.

Det er vigtigt at vide, at du forlader 
Predictable, når du trykker på 
opkaldsknappen. Det medfører, at de 
alternative betjeningsformer du bruger i 
Predictable ikke vil være tilgængelige, 
før du igen går ind i appen. For at bruge 
Predictable til at tale, bliver du nødt til at 
navigere fra opkaldet tilbage til 
Predictable.



12. Gestustale



12.1. Hvorfor og hvornår bruges Gestustale, 
administrer handlinger

Gestustale er en ny funktion i Predictable 6. Gestustale tilbyder en 
mulighed for at tildele en talt sætning eller en handling til en mimisk 
bevægelse.. For eksempel kan Tunge Ud tildeles sætningen 'Hvordan har 
du det?' Hvis man som bruger nu stikker tungen ud af munden, vil det 
resulterer i at sætningen 'Hvordan har du det?' bliver udtalt. Formålet 
med denne nye funktion er at øge hastigheden af kommunikationen. 
Brug af en af disse mimiske bevægelser kan være meget hurtigere end at 
skulle skrive meddelelsen ved hjælp af tastatur.

Du kan også linke en mimik til at udføre en handling. For eksempel kan 
du linke et blink til at udtale den sætning, der står i meddelelsesvinduet.

Der er tre måder, du kan administrere dine Gestustale handlinger:
1) Tilføj: Gå til afsnittet Gestustale i indstillinger. Tryk på Tilføj Ny. På 

den side vil du have muligheden for at vælge, om du vil udføre en 
handling eller udtale en sætning fra en kategori. Hvis du vælger 
handling, vil alle de mulige funktionstaster blive vist. Hvis du vælger 
tal sætning fra kategori, vil du blive vist alle dine kategorier med 
tilhørende sætninger. Efter du har valgt den ønskede handling eller 
sætning, kan du vælge den mimik der skal fungerer som udløser. 
Når du er færdig, skal du trykke på bekræft. Hvis du allerede 
benytter en mimik som valgfunktion ved betjening, kan den ikke 
også fungere i Gestustale.

2) Rediger:  For at redigere en Gesustale skal du trykke på rediger eller 
slet din gestustale.

For at øge antallet af tilgængelige Gestustale muligheder, har vi 
introduceret muligheden for at oprette 'Opskrifter'. Opskrifter er, at du 
kombinerer flere forskellige mimikker for at aktivere handlingen eller 
talen.. F.eks. kunne Blink, Tungen ud og Rynket Pande tildeles 'Hvem er 
det?', Mens Blink, Rynket Pande og Tungen Ud kunne knyttes til 'Det er 
dejligt at se dig'. 



13. Support



13.1. Problemløs ved at sende os en e-mail 
eller se vores video guides
Dette afsnit indeholder Youtube Video instruktioner, der har til formål at 
vise dig, hvordan du bruger Predictables funktioner. Der er både et link til 
denne brugervejledning og muligheden for at e-maile vores 
supportteam, hvis du har andre ubesvarede spørgsmål.
Derudover kan du i bunden af Support-sektionen under Indstillinger 
finde et antal videoguides, der tilbyder instruktionsvideoer om, hvordan 
du effektivt bruger alle Predictables funktioner.



14. Web Platform



14.1. Tilpas din sætningsbank og  
download kategorier og sætninger
Fra Therapy Box’-hjemmeside har du muligheden for at logge ind på 
webplatformen med dit brugernavn og adgangskode. 
Webplatformen giver mulighed for at administrere din Predictable 
konto fra din computer. Du kan justere indstillinger, uploade indhold 
og slette uønskede filer. Ændringer, der er foretaget på 
webplatformen, vil også med det samme blive kunne ses i appen på 
din enhed. Denne funktion er også nyttig, hvis en bruger ændrer en 
indstilling ved et uheld. Det giver andre som for eksempel en 
talepædagog, et familiemedlem eller Therapy Box supportteam 
mulighed for at foretage fjernbetjeningen. 



Sætningsbanken på web platformen giver mulighed for overblik. Du 
kan:

1. Let søge efter dine sætninger: Når du trykker på en række, ordnes 
filerne i kolonnen alfabetisk. Du kan også søge efter filen ved at 
indtaste enten lydfilnavnet, den talte sætning, visningsteksten 
eller kategorienavn.

2. Slet indhold: Vælg kategorier og sætninger, og tryk på “Slet valgt”. 
Du kan også slette dem en efter en ved at trykke på sletteikonet 
for hver sætning.

3. Rediger dit indhold i sætningsbanken: Hvis du klikker på 
kategorinavnet, vises sætningens navn eller det talte 
sætningsnavn, od du kan redigere navnet.

4. Redigere de billeder, der er knyttet til dine sætninger:
5. Tilføje et nyt billede: Tryk på “+” -ikonet, og vælg det billede, du 

gerne vil hæfte til sætningen.
6. Ændring af det vedhæftede billede: Ved at trykke på det billede, 

der er knyttet til en sætning, kan du vælge, om du vil erstatte det 
eller fjerne det.

7. Hvis du har brug for at redigere lydene, der er knyttet til dine 
sætninger:

8. Tilføjelse af en ny lyd: Tryk på knappen "+", og vælg den lyd, du 
gerne vil hæfte til sætningen.

9. Ændring af den vedhæftede lyd: Ved at trykke på lyden, der er 
knyttet til en sætning, kan du vælge at udskifte den eller fjerne 
den.

10. Vedhæft et multimedielink: Du kan indsætte et weblink i 
tekstboksen. Hvis du har brug for at slette multimediet, skal du 
blot slette linket i CMS.

Du kan også downloade kategorier og sætninger for at uploade dem 
til en anden Predictable konto. På denne måde kan du oprette 
kategorier, som du ønsker at dele med andre



14.3. Importere MyMessageBanking indhold

Fra afsnittet “Udkast til sætninger” kan du uploade forudfremstillede 
sætninger fra 2 kilder: Predictable og myMessageBanking.

myMessageBanking.com er en gratis service, der tilbydes af Boston 
Children's Hospital Department of Otolaryngology og Tobii Dynavox 
med et mål at skabe en gratis og åben meddelelsesbank til personer, 
der risikerer at miste deres stemme.

Systemet vil guide dig gennem den proces, der muliggør, at du kan 
bruge meddelelsesbanken, hjælpe med at organisere meddelelserne, 
gemme meddelelserne og give måder at downloade beskederne til brug 
på ethvert system, der kan afspille disse meddelelser. Brug af systemet, 
lagring af beskeder og download af gemte meddelelser er gratis til 
personlig brug.

Hvordan bruger du tjemesten med Predictables web platform

myMessageBanking indhold er kompatibel med Predictable. Det 
betyder, at du kan uploade de sætninger, som du har gemt og 
transkriberet med myMessageBanking.com til din Predictable konto, så 
de kan blive sætninger i din sætningsbank.



For at gøre det skal du:: 

1. Download de lydfiler, du vil bruge i Predictable, fra din 
myMessageBanking-konto

2. Upload .zip-mappen til afsnittet Udkast til sætninger på  
Predictables webplatform, transkriptionerne bliver dine talte 
sætninger og markeringerne bliver til kategorier.

3. Du kan stadig foretage nogle ændringer, før du tilføjer dem dine 
nye sætninger til din Predictable konto

4. Tryk derefter på Flet

Nogle vigtige pointer: 

● Du vil også være i stand til at redigere dine nye sætninger i 
Sætningsbank-sektionen, hvis du skifter mening efter at have 
flettet.

● Hvis du har flere mærkater til den samme sætning i afsnittet 
Udkast til sætninger, tilføjes din sætning til forskellige kategorier. 
For at tilføje en ny mærkat skal du trykke på “+” -knappen, du kan 
også slette det ved at trykke på x.

● I afsnittet Udkast til sætninger kan du også uploade kategorier og 
sætninger, der er blevet downloadet fra en anden Predictable 
konto. På denmåde kan du dele effektive og nyttige kategorier 
med andre.



14.4. Administrer dine lydfiler og dine 
billeder

Lyd- og billedafsnittene på webplatformen giver dig mulighed for at lave 
en oversigt og redigere din liste over lyd- eller billedfiler. Herfra kan du:

1. Enkel søgning efter  dine filer: Når du trykker på en søjles titel (titel, 
kilde), ordnes filerne i kolonnen alfabetisk. Du kan også søge efter 
filen ved at skrive titlen.

2. Slet indhold: Vælg de filer, du vil slette, og tryk derefter på "Slet 
valgte". Du kan også slette filer én efter én ved at trykke på 
sletteikonet for hver fil.

3. Rediger titlen, der er knyttet til dine filer: Ved at klikke på filens titel 
får du en tekstboks til at udvide sig, så du kan redigere den.

4. Alle de filer, der er uploadet til dette afsnit, vises i din app, når du 
redigerer en sætning og vælger en lydfil, der skal vedhæftes den:

5. - Importer en lydfil fra din computer: Hvis du vil importere en lydfil, 
skal du trykke på knappen Importer, derefter trykke på Gennemse, 
vælge den fil, du tidligere har gemt på din computer, og vælg 
Upload.

6. - Optag en lydfil fra din computer: For at optage en lydfil fra CMS 
skal du trykke på Optag, og vælg derefter mikrofonikonet. Når du 
stopper optagelsen, kan du pause, genoptage og gemme filen, skriv 
en titel og trykke på Gem


