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1. Introduktion til ChatAble
ChatAble 3 er den seneste udgave af Therapy Box’s gitter & sceneside kommunikations app: fyldt med 
masser af funktioner for at skabe et omfattende ASK hjælpemiddel, der samtidig er endnu nemmere at 
redigere.

ChatAble udviklet til personer med behov for støtte I kommunikationen, behov affødt af eksempelvis 
cerebral parese, autisme, afasi og mange flere, som kan profitere af et kommunikationshjælpemiddel. 

Vi har forsøgt at gøre brugen af ChatAble så enkel som muligt samtidig med, at hjælpemidlet skal 
være så effektivt som muligt. Samtidig skal der være kapacitet til enhver størrelse ordforråd og til-
pasningsmulighederne skal være omfattende.

2. Hurtig installation af ChatAble 3
En af de nye funktioner i ChatAble 3 er muligheden for at oprette en online sky-konto. Dette har en 
række fordele, men de to største er, at det er nemt at overføre indhold mellem flere enheder, og også, 
at det gør dit indhold meget sikrere, hvis du mister din iPad, eller hvis du har brug for at afinstallere 
appen af eller anden årsag (alt vil stadig være gemt på din sky-konto, selv når det ikke er på en fysisk 
enhed).

Hvis du allerede hare n Therapy Box sky-konto kan du bare logge ind.

4support@therapy-box.co.uk



Ellers kan du oprette en ny konto.

Hvis du ikke ønsker en konto, kan du trykke på “Gæste Login”.

Efter log in kan du vælge, hvilket vokabular du ønsker at starte med (vælg mellem: Clever Core til 
børn, Clever Core til teenagere, Clever Core til voksne), eller du kan starte med en helt tom opsætning 
og bygge dit eget ordforråd op helt fra bunden.

5 support@therapy-box.co.uk



Clever Core ordforrådet finds I 3 udgaver. Tryk på det ordforråd du ønsker at starte med og tryk så på 
næste.
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Næste trine er at vælge stemme. Du kan til hver en tid ændre stemme ved at gå til ”Stemme” i Indstill-
inger. 

Du er nu parat til at starte. Hvis du besluttede at bruge enten Clever Core eller ChatAble 2 ordforrå-
det, vil du nu åbne startsiden. (link to home page section). Hvis du valgte at starte fra bunden med at 
opbygge dit eget ordforråd, vil du blive ført til redigersiden for din første side.

support@therapy-box.co.uk
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Tryk på “Færdig” for at gå til næste skærmbillede, hvor du skal vælge, hvilken type side du 
er ved at oprette. Der er mulighed for at vælge tre forskellige typer side: gitter, scene og 
hybrid.

3. Opret en ny side
Første trine r at navngive den nye side.

Med den nye version af ChatAble introducerer vi to nye hurtige måder at udfylde felterne på: “GoGo! 
Add” og “GoGo! Scan”.

4. Glitter
Vælg størrelsen for dit gitter du kan maksimalt have 10x10 rækker og kolonner).

Tryk på næste for at oprette felter.

support@therapy-box.co.uk
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5. GoGo! Add
Med denne nye function kan du opbygge gitre meget hurtigt. Begynd med at navngive alle de felter 
du vil tilføje til siden. Hver gang du trykker på “Næste”, vil du tilføje endnu et felt.

Når du er færdig, lukker du tastaturet (ikonet med et tastatur og en ned-pil nederst til 
højre på tastaturet), og trykker på den forreste pil i nederste højre hjørne af skærmen. 
Appen vil oprette en side ved hjælp af feltnavnene. Der søges automatisk efter og 
passende PCS symboler. En skærm vises med dit nyoprettede gitter.

support@therapy-box.co.uk
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Du kan ændre antallet af felter på siden ved at trykke på den orange knap i nederste højre 
hjørne.

For at slette et eller flere felter skal du trykke på feltet/felterne, du ønsker at fjerne og 
derefter trykke på det røde “x” ikon i nederste højre hjørne af skærmen.

For at redigere et eller flere felter skal du trykke på feltet/felterne, du ønsker at redigere 
og derefter trykke på det grønne blyant-ikon nederst til højre på skærmen.

Tryk på ikonet for meddelelsesvindue nederst til venstre for at vise eller skjule medde-
lelsesvinduet for den side, du redigerer.

Tryk på gem-ikonet når du har udført ændringerne på siden.

support@therapy-box.co.uk
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Under fanebladet Tale har du alle de muligheder, der vedrører det tale, der hænger sammen med det 
aktuelle felt. Hvis du bruge talesyntese, skal du trykke på Brug TTS Stemme. Du kan også optage din 
egen stemme, vælge en sang i iTunes eller vælge et auditivt humørikon.

Hvis du ikke ønsker, at lyden skal komme lige, når du trykker på feltet, skal du fjerne markeringen alle 
de muligheder (tryk på alt efter hvilken indstilling er markeret med et kryds: dette vil fravælge det). 
Hvis du ikke vil have den talte tekst i beskedfeltet, skal du  deaktivere ” Tekst til beskedfeltet”. 

Du kan bestemme, om feltnavnet skal vises over eller under symbolet.
Som en sidste ting vil ChatAble automatisk markere ordet grammatisk (navneord, tillægsord osv.). Hvis 
den automatiske markering er forkert, kan du ændre det her (dette er vigtigt, hvis du bruger farvekod-
ning)

Tale

Fetnavnet vises på skærmen,i et tekstfelt kaldet “Vist tekst”. Du kan fjerne det, der står, eller ændre 
den viste tekst. Under ”Vist tekst” boksen er der endnu en tekstboks kaldet “Talt tekst”.  Hvis dette 
felt er tomt, vil det automatisk være ”Vist tekst” teksten, der udtales og/eller sættes i beskedfeltet. 
Hvis du vil have den viste tekst til at være forskellig fra den talte tekst, skal du blot indsætte en tekst 
i feltet ”Talt tekst”.

Muligheder for redigering af felter
Feltnavn

support@therapy-box.co.uk
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Du kan udskifte det billede, der blev valgt automatisk. Klik på den kategori af billede, du gerne vil 
bruge. Vælg imellem:

PCS Symbolbiblioteket.
Sikker websøgning: Børnevenlig billedsøgning på internettet.
Tag foto: Brug iPadens kamera til at tage et billede på stedet.
Kamerarullen: Find et passende billede i dit iPad galleri.
ChatAble billede: Vælg fra en gruppe af medfølgende fotos
Intet billede: Hvis du ikke ønsker et billede men blot tekst, skal du trykke på Fjern billede for at 
fravælge billedet fra feltet.

Billede

Foretag ændringer af feltets udseende.

Skrifttype: Alle standard Apple skrifttyper kan bruges, men desuden tilbyder vi et udvalg af mere 
tilgængelige skrifttyper, såsom Teiresias infofont, der er blevet udviklet af Royal National Institute of 
Blind People (RNIB) til mennesker med synshandicap.
Skriftstørrelse: sæt større eller mindre fokus på feltets tekst ved at øge eller mindske skriftstørrelsen.
Skriftfarve.
Baggrundsfarve: Ændre baggrundsfarven for feltets. ChatAble kan automatisk ændre baggrundsfarven 
efter de nordiske Bliss-farver, men hvis du har foretrukne farver, kan du ændre dem her.
Rammefarve.
Gennemstreget farve: placere en gennemstregning i teksten.

Udseende

Hvis du vil have nem adgang til hjemmesider eller videoer, kan du oprette links i et felt. Når du aktiver-
er et felt med et link, vil det medie, du linker til, blive afspillet.

Optag video: tage en video på stedet. Du har mulighed for at gennemse den, før du gemmer.
Video galleri: hvis du allerede har en video gemt på din iPad, kan du tilføje den her.
YouTube: søge gennem hele YouTube efter video du kan lide, eller som illustrerer det, du kommunikerer.
Webside: link til en webside, der åbnes i en enkel, tilgængelig browser.

Medier

support@therapy-box.co.uk



12

Hvis du trykker på et felt med et link, vil det åbne op for en ny side, som du kan navigere gennem 
programmet ved at trykke på felter, som du har oprettet. Der er nogle forskellige muligheder her.

Startside: linker dig tilbage til den side, du har fastsat som startside (du kan bestemmer denne side i 
indstillinger).
Forrige side: Denne type link vil føre dig til den side, der optrådte inden den, du er på nu.  Du vil blive 
ført tilbage til uanset hvilken side du var på før. Nyttigt hvis du linker til en side fra flere forskellige 
steder.
Eksisterende side: linker til en side, du allerede har oprettet.
Ny side: Hvis du ved, at du vil linke til en side, men den ikke er oprettet endnu, vælger du denne funk-
tion. Umiddelbart efter du har valgt funktionen får du mulighed for at oprette siden. Du opretter side + 
link til den i samme arbejdsgang.
Funktionsside: Link til en tidsplan, til et tastatur eller en håndskriftside, til en kommunikationsbog eller 
til underholdningssektionen.

Link

6. GoGo! Scan
Denne nyudviklede funktion gør det muligt at oprette en gitterside ved at tage et billede af et printet 
kommunikationsoverlæg. I nogle få nemme trin kan du oprette en digital version af dine kommunika-
tionsoverlæg! Du kan bruge et eksisterende billede på din enhed eller tage et billede af din overlæg-
get.

Tilpas størrelsen af dit billede så det passer til skærmen, og træk gitteret så det passer over felterne. 
Nu kan du indstille hotspots for felterne: du kan scanne og benytte teksten, billedet eller begge dele.
tryk på enkelt hotspot for at justere dette.
Tryk på “GO!”, og lad ChatAble oprette siden. Før du gemmer siden, du kan gennemgå felterne og 
eventuelt tilpasse dem. Tryk på gem-ikonet og bruge din digitale version af dit kommunikationsover-
læg!

support@therapy-box.co.uk
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7. Scene

Scener skal naturligvis bruge et baggrundsbillede. Hvis du ønsker at tage et billede på stedet, skal du 
trykke Tag med kamera. Preview-vinduet til venstre på skærmen vil vise det billede, kameraet er ved 
at tage. Når du ser det, du gerne vil fotografere, trykker du blot et tilfældigt sted på preview-vinduet, 
hvorved fotoet tages.

Hvis du allerede har et passende billede gemt på din iPad, skal du vælge Billede fra kamerarullen.

Hvis du vil finde et billede på internettet skal du vælge Sikker websøgning.

I ChatAble finder du desuden et kæmpe symbolbibliotek med PCS-symboler samt en samling af fotos, 
der alle kan bruges som baggrundsbillede.

support@therapy-box.co.uk
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Tilføje et hotspot
Når du har fundet eller taget baggrundsbilledet, skal du oprette nogle hotspots.

Tryk på  næste nederst til højre på skærmen for at gå til redigering af hotspots. 

Tryk på knappen Tilføj hotspot til venstre i bunden af skærmen.

Tryk og hold på hotspottet forr at trække det over den del af baggrundsbilledet, du ønsker at frem-
hæve. Hotspottets størrelse kan ændres ved at holde på et af hjørnerne og trække i den retning, du 
gerne vil gøre større. Tryk på knappen Rediger for at redigere hotspottet (hvis du ikke kan se rediger-
funktionen skal du klikke i midten af hotspottet).

Hvis du vil benytte tekst I beskedfeltet, skal du trykke på tekstboksen og sskrive den tekst, du ønsker 
at tilføje. Tryk på “Gem” ikonet for at gemme din sceneside.

Redigere et Hotspot
Tekst

Under fanebladet Tale finder du alle de muligheder, der har med den tale at gøre, som du vil høre, 
når du trykker på feltet. Hvis du vil have den talte tekst læst højt ved hjælp af en syntetisk stemme, 
skal du trykke på Brug TTS stemme. Du kan også optage din egen stemme, vælge en iTunes-sang eller 
vælge lyden fra et humørikon

Hvis du ikke vil have nogen lyd, når der trykkes på hotspottet skal du fjerne den metode, der er valgt.

Tale

support@therapy-box.co.uk
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Om ønsket kan du sende et billede til meddelelsesvinduet, når du aktiverer et hotspot. Vælg mellem:

PCS Symbol Bibliotek.
Sikker websøgning: Børnevenlig bing-søgning - internet er nødvendig.
Tag foto: Brug iPad’s kamera til at tage et billede på stedet.
Fotos fra enhedens kamerarulle: Find et passende billede i dit iPad galleri.
ChatAble billede: Vælg fra de billeder, du finder her.

Har du tidligere har valgt et billede som du ikke ønsker mere, skal du trykke på Fjern billede.

Billede

Hvis du vil have adgang til websteder eller videoer fra dit hotspot, kan du tilføje dem. Når du så akti-
verer et hotspot, afspilles det medie, du har tilføjet. Brug:

Optag video: tag en video på stedet. Du får mulighed for at gennemse den, før du gemmer.
Videogalleri: Hvis du allerede har en video gemt på din iPad, kan du tilføje den her.
YouTube: Søg gennem hele YouTube for en video, du kan lide, eller som illustrerer det, du siger.
Webside: Link til en webside, som åbnes i en enkel, tilgængelig browser.

Medie

Ændre, hvordan dit hotspot vises på siden.

Baggrundsfarve: Skift farve på hotspot-baggrunden. De er som standard helt gennemsigtige.
Rammefarve.
Gennemstregningsfarve: Farven på den streg der bruges, hvis du anvender gennemstreget tekst.

Udseende

support@therapy-box.co.uk



Hvis du trykker på hotspot med et tilknyttet link, åbner det en ny side, hvorfra du kan navigere gen-
nem appen ved at trykke på celler, du har oprettet. Der er nogle forskellige muligheder her.

Hjemmeside: Sender dig tilbage til den side du har angivet som hjemme (du kan ændre dette via 
indstillinger).
Forrige side: Gør et hotspot til en tilbage-knap. Du bliver taget tilbage til den side du var på tidligere. 
Nyttigt, hvis du linker til en side fra flere forskellige steder.
Eksisterende side: Link til en side, du allerede har oprettet.
Ny side: Hvis du ved, at du vil linke til en side, men du ikke har oprettet siden endnu, skal du vælge Ny 
side. Du vil linke til din nye side og oprette den op på samme tid.
Funktionsside: Link til din tidsplan, en af skrivemulighederne (tastaturer eller håndskrift), til dine kom-
munikationsbøger eller underholdningssektionen

16

8. Hybrid

Link

Hybridsider indeholder et mindre scenebillede på højre side af skærmen og en kolonne af celler til 
venstre. Scenen skal have et baggrundsbillede. Hvis du vil tage et billede på stedet, skal du trykke på 
Tag med kamera. Forhåndsvisningsvinduet til venstre på skærmen vil blive til et kameravindue. Sigt på 
det, du vil fotografere og tryk så et vilkårligt sted på billedet for at tage et foto.

Hvis du allerede har et passende billede gemt på din iPad, skal du vælge Hent fra fotorullen.

Hvis du vil finde et foto på internettet, skal du vælge Sikker websøgning.

ChatAble leveres også med et omfattende bibliotek af PCS-symboler, og en samling af fotos , som alle 
kan bruges som scenebaggrund.

support@therapy-box.co.uk
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Tryk på den knappen næste nederst til højre på skærmen. Hvis du vil tilføje felter, skal du 
blot trykke på en af de tomme celler på venstre side af siden, så vil du se et GoGo!Add pop 
op vindue.

Hvis du vil tilføje hotspots til den del af skærmen, hor du har scenebilledet, skal du trykke på 
knappen Tilføj hotspot.

support@therapy-box.co.uk
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9. Redigere en side
Hvis du er i bruger-mode og vil redigere den side, du er på, kan du gøre dette ved at trykke 
på knappen Indstillinger og derefter trykke på rediger siden.

Hvis du er på en gitter- eller en hybridside, kan du trykke på Tilføj omgående, hvorefter du hurtigt kan 
tilføje eller fjerne celler. Hvis du er på en scene, går du direkte til hotspotredigeringssiden.

Hvis du redigerer en side, har du alle de samme muligheder som ved tilføjelse af en side, med un-
dtagelse af, at nogle af indstillingerne og valgmulighederne er valgt på forhånd, baseret på den måde, 
du tidligere har udført sideopsætninger på. (Se tilføjelse af et gitterside, tilføjelse af en sceneside eller 
tilføjelse af en hybridside for flere detaljer).

Hvis du hurtigt vil tilføje et felt til den gitterside, du er på, skal du trykke på knappen Indstillinger og 
derefter Tilføj omgående. Dette vil oprette et felt på baggrund af en hvilken som helst tekst, du har i 
meddelelsesvinduet. Det vil også søge efter et PCS-symbol baseret på denne tekst.

Når du har trykket på Tilføj omgående, vil du automatisk gå til feltredigeringsfunktion, så du kan fore-
tage de nødvendige ændringer, før du gemmer.

Slet en hvilken som helst side du ønsker fra dit ChatAble indhold.

10. Clever Core
Clever Core er et nyt ordforrådssæt designet af Therapy Box med såvel kerneordforråd som mere 
tilfældigt ordforråd. Clever Core prædiktion kan aktiveres i , og giver dig derved konstant adgang til 
dine mest brugte symboler, uanset hvilken side i din opsætning du er på.

Tilføj hurtigt

Slet side

support@therapy-box.co.uk
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11. At bruge ChatAble til tale
Aktivér et felt eller et hotspot ved at trykke på det. Når din besked er samlet i meddelelsesvinduet, 
skal du trykke på meddelelsen en gang, hvorved den bliver læst højt.

Brug tilbagepilen til at fjerne det seneste element fra meddelelsesvinduet. Hvis du trykker på 
pilen længere tid, slettes hele indholdet fra vinduet.

Indstillingerne nederst til venstre er (fra venstre til højre)

Navigationsmenu: (se under afsnittet navigationsmenuen for yderligere detaljer)

Tilbagepilen: tager dig til den tidligere besøgte side (vises ikke på din startside)

Hjem-knappen: tager dig direkte tilbage til din startside.

Knappen Indstillinger vises nederst til højre på siden, og trykker du på den, finder du indstill-
inger og redigeringsindstillinger.

support@therapy-box.co.uk
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12. Navigation Menu
Navigationsknappen nederst til venstre på skærmen giver dig adgang til mange nye funktioner, der er 
udviklet til denne opdatering. Den er tilgængelig fra hver side, og du kan også linke disse funktioner 
fra et felt eller et hotspot ved hjælp af knappen ‘Side med Funktioner’ i afsnittet ‘Link’.

Tryk på symbol for Kommunikationsbog for at gå til dine kommunikationsbøger. 

Opret en ny kommunikationsbog ved at trykke på  “Tilføj bog”.

Communication Book

support@therapy-box.co.uk
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Vælg et billede og skriv bogens navn. Tryk dernæst på fremadpilen.

Vælg de sider, du vil tilføje til din bog. Tryk en enkelt gang på siden en gang for at markere den og 
tryk på den igen for at fjerne markeringen, hvis den alligevel ikke skal medtages. Siderne vises i din 
kommunikationsbog i den rækkefølge, du vælger dem. Tryk på ikonet Gem, når du har valgt alle de 
sider, du vil bruge.

Tryk på ikonet Gem, når du har valgt alle de sider, du vil bruge.

support@therapy-box.co.uk
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Ved hjælp af fanebladene kan du gennemse den bog, du har oprettet. Navnet på fanen er sidens navn.

Du kan også flytte mellem siderne ved at bladre fra side til side som i en bog. 

Tryk på ikonet “del” for at dele eller udskrive din bog. Du vil oprette en PDF-version af din 
kommunikationsbog, som kan udskrives eller dele via e-mail.

Tryk på ikonet “Slet bog” for at slette en af dine bøger eller på ikonet “Rediger bog” for at 
ændre noget. Du bliver ved tryk på begge knapper spurgt, hvillken bog du vil redigere eller 
slette.

support@therapy-box.co.uk
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Tidsplan
Den visuelle tidsplan er farvekodet  for at hjælpe med genkendels. Du har adgang til både en dags- og 
en ugevisning. Skift mellem de to ved hjælp af tidsplanikonet nederst til venstre på skærmen.

For at lægge en ny begivenhed I din tidsplan, skal du trykke på den dag, hvor du vil have 
begivenheden.

support@therapy-box.co.uk
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Hvis du gerne vil give begivenheden en billedtekst, skal du trykke på tekstboksen i forhånds-
visningsvinduet. ChatAble søger automatisk efter et passende PCS-symbol.

Under fanebladet tale finder du alle mulighederne for, hvad man vil kunne høre, når der trykkes på 
begivenheden. Hvis du vil have den talte tekst læses højt ved hjælp af en syntetisk stemme, skal du 
trykke på Brug TTS stemme. Du kan også optage din egen tale, vælge en iTunes-sang eller vælge en 
lyd fra et humørikon, der skal afspilles.

Hvis du ikke vil havenogen lyd, når du trukke på begivenheden, skal du fjerne markeringen af alle 
mulighederne (tryk på de valgmuligheder, der er markeret med et kryds: dette vil fjerne markeringen).

Tale

Du kan skifte det billede, der automatisk blev valgt. Tryk på den kategori af billede, du gerne vil bruge. 
Vælg imellem:

PCS Symbolbiblioteket.
Sikker websøgning: Børnevenlig billedsøgning på internettet.
Tag foto: Brug iPadens kamera til at tage et billede på stedet.
Kamerarullen: Find et passende billede i dit iPad galleri.
ChatAble billede: Vælg fra en gruppe af medfølgende fotos
Intet billede: Hvis du ikke ønsker et billede men blot tekst, skal du trykke på Fjern billede for at 
fravælge billedet fra feltet.

Billede

support@therapy-box.co.uk
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Hvis du vil have enkel adgang til hjemmesider eller videoer, kan du tilføje dem til en begivenhed. Når 
du aktiverer en begivenhed med et medie tilknyttet, vil hjemmesiden vises eller videoen afspilles.

Optag video: Optag en video på stedet. Du får mulighed for at gennemse videoen, før du gemmer.
Videogalleri: Hvis du allerede har en video gemt på din iPad, kan du tilføje den her.
YouTube: Søg på YouTube efter en video, du gerne vil kunne se eller som illustrerer det, du fortæller 
eller skal gøre.
Hjemmeside: Link til en hjemmeside, som åbnes i en enkel og brugervenlig browser.

Medier

Hvis du trykker på en begivenhed med et link tilknyttet åbner en ny side, hvorfra du kan navigere ud af 
tidsplanen og over i kommunikationsfladen eller til en af ChatAbles funktionssider.

Eksisterende side: Link til en side, du allerede har oprettet.
Funktionsside: Link til din tidsplan, en af skrivemulighederne (tastaturer og håndskrift), til dine kommu-
nikationsbøger eller underholdningssektionen.

Link

Ændre begivenhedens udseende.

Skrifttype: Alle standard Apple skrifttyper kan vælges samt et udvalg af mere læsevenlige skrifttyper, 
såsom Tiresias infofont, der blev udviklet til personer med synshandicap.
Skriftstørrelse: Sæt mere eller mindre fokus på teksten ved at øge eller formindske skriftstørrelsen.
Skriftfarve.
Gennemstregningsfarve: Vælg farve for gennemstreget tekst.

Udseende

support@therapy-box.co.uk
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Der er 3 forskellige tastaturer at vælge mellem i ChatAble 3:
Apples tastatur: Brug iPadens eget tastatur. Hvis du har et tastatur fra tredjepart installeret på din 
iPad, vil dette også være muligt at vælge dette.
QWERTY- og ABC-tastaturer: Tastaturer baseret på QWERTY- og ABC-layout.

Når du skriver i ChatAble, vil et du se en symbolprædiktion baseret på ordforrådet på dine sider og 
baseret på det, du tidligere har sagt. Tryk på et symbol for hurtigt at indsætte det i meddelelsesvin-
duet, eller tryk på returikonet ud for den skrevne tekst over dit tastatur for at indsætte det, du har 
skrevet. Symbolforudsigelsen bliver mere og mere præcis i takt med at appen bruges.

Tryk på ikonet “Håndskrift” i navigationsmenuen for at åbne et skrivefelt.
Håndskriftsfunktionen (denne funktion fungerer kun, hvis du har forbindelse til internettet) virker også 
med symbolprædiktion.  

Tastaturer

Håndskrift

support@therapy-box.co.uk
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Tegn hvad du har lyst til I malebogen.

Malebog

Tryk på paletten for at vælge farver og baggrunde: som baggrund kan du vælge en farve, 
tage et foto eller bruge et billede fra din enhed. Vælg en farve til penslen og vælg penslens 
tykkelse.

Tryk på viskelæderikonet for at slette din tegning.

Tryk på ikonet for deling at gemme det (på din enhed), for at udskrive det eller sende det via 
e-mail.

Tryk på et af disse ikoner for at afspille din yndlingssang eller vise din favoritvideo. Disse vælges under 
indstillinger.

Favoritsang og Favoritvideo

Underholdning

En sensorisk aktivitet til afslapning: tryk på skærmen for at starte fyrværkeriet!

Fyrværkeri

support@therapy-box.co.uk
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Tryk på ikonet “Meddelelsesvindue” for at dele (deling bestemmes af de indstillinger, du har lavet for 
enheden) teksten i dit meddelelsesvindue. Tryk på “Denne side” for at dele en pdf-kopi af din side.

Deling

Tryk på historikken for at se dine seneste sider og hvilke sætninger, du har udtalt. Der åbnes en sideo-
versigt samt en oversigt over din sætningshistorik. Tryk på en side for at åbne den eller på en sætning 
for at tale det. Det er muligt at søge i såvel side- som i sætningshistorik.

Historik

support@therapy-box.co.uk
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13. Indstillinger

Fremhæv ved tale: Når den tekst der er i meddelelsesvinduet afspilles, fremhæves ordene efterhånden 
som de læses højt.

Slet efter tale: Når teksten i meddelelsesvinduet er læst højt, slettes den automatisk, så du ikke 
behøver at bruge sletteknappen.
Udgiv: Når du trykker på meddelelsesvinduet, læses ordene ikke på højt, men vendes om, så det er 
nemt for nogen der sidder over for at læse teksen i meddelelsesvinduet. Denne indstilling kan bruges 
til at foretage en privat samtale.

Indstillinger for tale

Voice

Sommetider kan ord udtalt med syntetisk tale lyde forkert. Brugertilpassede ord funktionen kan du 
reducere dette problem ved at ændre den måde ChatAble udtaler et ord på.

I feltet Vist tekst skriver du ordet som det er staves (som du vi se det på skærmen), og i feltet ud for 
Lydskrift skriver du ordet fonetisk, altså som det udtales. En afspilningsknap ved siden af genvejstek-
sten giver dig mulighed for at høre, hvordan ordet vil lyde, med den lydskriftangivelse du har lavet.  

Brugertilpassede ord

support@therapy-box.co.uk
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Symboler

Sammen med ChatAble 3 kommer der 17900 PCS-symboler: De klassiske, de ”nye” Thinline og tilføjel-
sessættene. Du kan læse mere om symbolerne under indstilling/Symboler i appen.Symbolet sektionen 
af indstillinger giver yderligere oplysninger om dette.

Clever Core

Du kan læse mere om det Smarte ordforråd som vi leverer med ChatAble under indstillinger/Smart 
ordforråd.

Du kan slå Smart Ordforråd funktionen til og fra. Rækken med prædiktioner vil, hvis funktionen er slået 
til, være placeret i højre side af skærmen og giver hele tiden adgang til de mest benyttede symboler.

support@therapy-box.co.uk
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Grammar

Bliss-systemets farvekoder hjælper dig med at genkende ord I dit overlæg. Hvert ord hare n specific 
farve: 
Adjektiver og adverbier - grønne
Verber - røde
Pronominer - blå
Subjektiver - gule
Småord, tal
Bogstaver - hvide

Nogle ord kan have to forskellige betydninger. Man kan derfor altid ændre farven for ordtypen når man 
redigerer et felts indhold.

Bliss-systemets farvekoder

support@therapy-box.co.uk
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Udseende

Vælg den skrifttype, der grundlæggende skal bruges i hele appen. Du kan lave individuelle indstillinger 
for det enkelte felt. Ændrer du skrifttype i et enkelt felt påvirker det ikke andre felters indhold.

Skrifttype

Du kan vælge at skjule eller vise meddelelsesvinduet i brugertilstand.

Du kan også vælge om symbolet og teksten skal vises, eller kun teksten, når du trykker på en celle.

Du kan skifte baggrundsfarve og skrifttype for meddelelsesvinduet. Du kan øge eller formindske 
skriftens størrelse ved hjælp af skyderen til skrifttypestørrelse, og gør baggrunden mere eller mindre 
gennemsigtig ved hjælp af skyderen til baggrundsgradient.

Beskedfeltet

Tilpas standardudseendet på et felt (skrifttype, ramme og baggrundsfarve). Du vil stadig kunne fore-
tage individuelle ændringer for udseendet af celler i feltredigeringsfunktionen.

Felter

Tilpas standardudseendet af hotspots (ramme og baggrundsfarve). Du vil stadig kunne ændre udseen-
det af hotspots individuelt i hotspot-redigeringstilstand.

Hotspots

Fra denne side kan du vælge hvilke menumuligheder, der skal være synlige eller skjulte i ChatAble, så 
de passer bedst til brugerens behov. Hvis du for eksempel ikke skal kunne dele meddelelser eller eller 
bruge funktionen til håndskriftsgenkendelse, kan disse skjules.

Menumuligheder

Tryk på gendannelse for at gå tilbage til standardudseende for appens indhold.

Gendannelse

support@therapy-box.co.uk
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Funktioner

ChatAble har ikke sine egne indstillinger for tilgængelighed, men er optimeret til iOS knapbetjening og 
iOS Tilpasning af berøring.

Tilgængelighed

Vælg hvilken side fra dit bibliotek du ønsker at bruge som startside.

Startside

Gem historik og seneste: deaktiver denne funktion, hvis du ikke vil gemme oplysninger om hvilke sider 
der er blevet besøgt og/eller de beskeder, der siges via appen.

Hop: Hvis denne funktion er deaktiveret vil de links du eventuelt har lavet ved oprettelsen af felter – 
gå tilbage til startsiden eller tilbage til forrige side blive deaktiveret.

Tastaturlyd: Aktiver eller deaktiver tastaturlyd i hele appen

Tal tekst, når du trykker på en mappe: Deaktiver denne funktion for at sikre, at ingen mappens navn 
nogensinde læses af appen. Dette sikrer automatisk, at appen ikke læser tekst ud fra felter med links, 
selvom TTS er slået til i redigeringstilstand.

Tal tekst, når der trykkes på et felt: Deaktiver denne funktion hvis du ønsker, at felters tekst aldrig 
udtales før de er samlet i meddelelsesvinduet. Dette sikrer, at appen ikke læser tekst ud fra noget felt, 
selvom TTS er slået til i redigeringstilstand.

Andre funktioner

Søg via YouTube for at vælge din yndlingsvideo og søg via iTunes på din iPad for at vælge din yndlings-
sang. Disse to vil altid være tilgængelige via funktionen Spilletid i appen.

Min favoritvideo og favoritsang

support@therapy-box.co.uk



34

Bruger
Administrer din konto og dit indhold gennem denne side.

Du kan importere din eksisterende backup, når du logger ind på en ny enhed inklussiv alt dit indhold 
og alle dine individuelle indstillinger, så appen fremstår på samme måde på de to enheder.

Du kan gendanne appen til fabriksindstillingerne (pas på, alle dine data går tabt!)

Du kan vælge at arbejde offline (ChatAble synkroniserer dine data, når du går online igen)

Du kan logge ud for en periode eller om ønsket slette din konto helt.

Analyser

Analyseværktøjet giver dig mulighed for at følge udviklingen i kommunikationsværktøjets anvendelse.

Ord: En optælling af det samlede antal ord, der udtales, herunder gentagelser.
Beskeder: En optælling af det samlede antal beskeder der udtales. Hver gang meddelelsesfeltet akti-
veres for at få beskeder udtalt, tælles det op.
Meddelelseslængde: Beregner den gennemsnitlige meddelelseslængde baseret på antal ord og antal 
beskeder, der udtales.
Unikke ord: Tæller antallet af ord, men fratrækker eventuelle genbrugte ord.
Sammentælling: En samlet beregning baseret på alle 4 målinger, som vægtes for at give en indikation 
af ordforråd og brugen af appen.

Tryk på en af målingerne for at se flere oplysninger og eksportere dataene via e-mail eller udskrivning.

support@therapy-box.co.uk
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Om ChatAble
Her kan du bedømme ChatAble, send os en forespørgsel på support via email og læse denne bru-
gervejledning! Siden “In-App Message” viser dig alle de vigtige nye relaterede til din konto og din 
version af ChatAble.

Om Therapy Box
På denne side kan du læse mere om Therapy Box og om vores øvrige apps.

support@therapy-box.co.uk
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