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1. Introduktion

Velkommen til Predictable 5; spækket med nye funktioner der gør
appen enklere, hurtigere og mere praktisk end nogensinde.

2. Navigere i Appen

1. Taleknap – Udtal den tekst der står i beskedfeltet
2. Hurtigtaster – Menuen Brug, Muligheder for slet, Sætninger,
Humørikoner
3. Ordprædiktionsvindue – indeholder ordforslag og følger
teksten I takt med, at du skriver. Tryk på et ord for at indsætte
det I beskedfeltet.
4. Linjevisning af ordprædiktion – indeholder ordforslag, tryk på
et ord for at indsætte det I beskedfeltet.
5. Tastatur – til skrivning
6. Indstillinger
7. Taster til foretrukne funktioner. Tilpas appen så de foretrukne
funktioner er lige ved hånden.
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3. Logge ind

Første gang du åbner appen efter installation vil du blive bedt om at
logge ind med brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke har et
brugernavn og en adgangskode, kan du oprette en nu (dette skal kun
gøres denne ene gang, og du bliver nødt til at være online for at
kunne bruge gøre dette). Vi beder dig om at lave en konto til denne
version, da vi har tilføjet en automatisk backup funktion til appen, så
ændringer du foretager kan hentes senere, eller automatisk
downloades til en anden enhed.

4. Betjeningsformer

Predictable er designet til at kunne bruges af så mange forskellige
mennesker som muligt. Hvis du bedst kan betjene ved at trykke
direkte på skærmen, skal du benytte betjeningsformen Direkte
Berøring (det er den betjeningsform der er slået til som standard).
Men det kan også være, at du vil betjene appen på andre måder.
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4.1 I stand til at bruge touchskærm med lidt tilpasninger
Predictable kan bruge med iOS tilpasninger af berøringsskærmen.
Du kan finde mere om disse indstillinger her: https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

4.2 Synsvanskeligheder
Indstillingerne for din iPad har et antal muligheder for personer
med synsvanskeligheder. Du kan læse mere om hvordan du gør din
iPad mere tilgængelig her: https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. iOS Knapbetjening
Fordelen ved iOS Knapbetjening er, at de der benytter enkeltkontakter
eller Tryk Hvor Som Helst kan styre andre apps på deres enhed uden
at behøve hjælp fra en, der kan bruge direkte berøring. iOS
Kontaktbetjening giver adgang til en masse andre apps, herunder alle
Apples egne apps. For at bruge iOS Kontaktbetjening sammen med
Predictable skal du sikre dig, at Predictable er indstillet til
arbejdsformen Direkte Berøring, da der ellers vil køre to samtidige
scanninger ved forskellige hastigheder, og programmet vil ikke vide,
hvilke områder, der skal vælges. En vejledning til iOS Knapbetjening
findes
her:
https://www.therapybox.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf
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5.1 Predictable Scanning (Tryk Hvor Som Helst og
Enkeltkontaktbrug)

5.2 Scanningsform

Ved betjeningsformen Enkeltkontakter kan man benytte enten
automatisk scanning eller brugerstyret scanning.
Automatisk scanning fremhæver forskellige dele af skærmen med en
fast hastighed, og brugeren trykker på kontakten, når det ønskede
område på skærmen er markeret.
Bruger scanning er også kendt som "tryk for at flytte" og kræver to
kontakter. Den ene kontakt bruges til at flytte markøren, den anden
til at vælge det markerede område.

5.3 Scanningshastighed

Vælg den hastighed, som du gerne vil have at scanningen sker med.
Der er fem hastigheder.
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5.4 Antal gennemløb

Vælg det antal gange, du gerne vil scanningen løber før den
stopper. Det kan være nyttigt med mere end et gennemløb hvis
brugeren kræver ekstra tid til at tænke / finde det ønskede felt. Du
kan vælge fra en til fem gennemløb. Du kan også vælge ubegrænset
scanninger (stopper først ved valg).

5.5 Hurtig Afslutning

Når du er I betjeningsformen scanning kan du ved hjælp af en knap
på skærmen hurtigt gå til betjeningsformen Direkte Berøring hvad
enten der er tale om scanning ved hjælp af eksterne kontakter eller
betjeningsformen Tryk Hvor Som Helst.
Ikonet er placeret på venstre side af skærmen over ordforslagene. Du
kan om ønsket flytte denne knap til en placering efter eget valg. Når
du trykker på knappen vil der fremkomme et vindue, hvor du skal
bekræfte, at du vil forlade scanning.

5.6 Email indstillinger

Se 21.1 “At sende e-mail når betjeningsformen er scanning.”
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6. At parre din Bluetooth Switch Box med din
iPad/iPod/iPhone
Gå til Indstillinger på din iPad / iPhone / iPad Touch. Rul til
"Bluetooth". Slå Bluetooth "Til". Sæt din kontakt i Switch Box. Tænd
Switch Box ved at trykke den røde power-knappen og holde knappen
trykket ind i 1 sekund. Lysdioden blinker 3 gange og forsøge at parre
med din iPad / iPod / iPhone. Lysdioden blinker hurtigt orange mens
den er forsøger at opnå tilslutning. Når den er tilsluttet, vil dioden
blinke hurtigt skiftevis grønt og rødt. Slip derefter Vælg din enhed.
7. Vent på at finde enheden og vise "Connected".

Hvis parringen ikke lykkes, skal du trykke på knappen “i” ved siden
af enhedens navn I liste “Mine Enheder”, tryk dernæst på “Glem denne
enhed”. Prøv nu at gennemføre parringen en gang mere. NB: Første
gang en enhed skal findes kan det tage op til 30 sekunder.
En Switch Box kan kun være tilknyttet én enhed. Ska du bruge boxen
på en anden enhed, skal du nulstille den. Det gøres ved at: trykke på
den røde knap og hold den trykket ind I 8 sekunder indtil den hurtigt
blinker skiftevis rødt og grønt.
Hent venligst burger guiden til kontaktbetjening fra www.therapybox.co.uk for mere detaljeret beskrivelse om integration og brug.
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7. “Der Arbejdes” beskeder

Nogle gange kan det tage lidt tid til at skrive en besked. Vi har lave
ten “Der Arbejdes” funktion, som lader de mennesker du taler til vide,
at du er i gang med at skrive og at de skal være lidt tålmodige. Hvis
du ønsker at bruge denne funktion, skal du gå til Indstillinger>
Tilgængelighed> Der arbejdes. Slå Der Arbejdes til og vælg, om
funktionen skal være manuel, automatisk eller begge dele.
Sæt varigheden af Der Arbejdes (hvor længe app venter, før den
automatiske siger Der Arbejdes sætningen) ved at flytte skyderen.
Vælg nu den eller de sætninger der skal udtales, når funktionen
bruges. Funktionen Der Arbejdes virker med alle betjeningsformer.

8. Word Prediction
Predictable indeholder en avanceret selvlærende ordprædiktion.
Prædiktionen lærer af det, brugeren af programmet skriver, såvel nye
ord som den måde, sætninger skrives. Det vil sige, at prædiktionen
gennem brug præges af brugerens ordvalg, grammatik og
sætningsstruktur.
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.
Prædiktionen er mere fleksibel og effektiv end nogen sinde før, og
kan nu sættes op på en række forskellige måder. For at justere
prædiktionsvisningen skal du gå til Indstillinger> OrdForslag>
Prædiktionstype.

8.1 Vindue og linjevisning
Prædiktionen som linjevisning vises lige over tastaturet. Op til fire
ordforslag vises til hver en tid i linjen. Tryk på det ord du ønsker at
bruge, og det vil blive indsat I beskedfeltet.
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Prædiktionsvinduet vises lige ved siden af det ord, du er ved at skrive.
Det vil også vise op til fire ord af gangen.
Du kan nøjes med kun at vise linjen, kun vise vinduet eller vise begge
på en gang for yderligere forslag.

8.2 Et-ord & To-ord

Et ords prædiktion er den klassiske prædiktionstype; Her vises forslag
til det ord, du er ved at skrive. To ords prædiktion kommer med
forslag til det ord der er ved at blive skrevet plus det sandsynlige
næste. Hvis du benytter både linje- og vinduesvisning vil den ene
type foreslå ét ord mens den anden type foreslår to ord.

8.3 Automatisk færdiggørelse
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Det mest sandsynlige ord vises direkte efter det, du har skrevet I
beskedfeltet. Bogstaver der allerede er skrevet står med normal skrift
mens det, der foreslås, star skrevet med rødt. Trykker man på
mellemrum bliver bogstaverne med rødt indsat og bliver sorte og en
del af den skrevne tekst.

8.4 Stavekontrol

Du kan vælge at have stavekontrollen slået fra, få den til at
fremhæve stavefejl eller slå autokorrektur til, hvad der vil betyde, at
appen automatisk erstatter forkert stavede ord med det mest
sandsynlige.

8.5 Andre indstillinger for ordprædiktion
Gå til indstillinger > Ordforslag for at lave yderligere ændringer.

Hvis prædiktionen lærer nye ord, føjes de til en selvstændig liste. For
at fjerne ord fra denne liste (og dermed hindre at de vises), skal du
trykke på Administrer selvlærte ord og trykke på det ord, du vil fjerne
og og trykke på slet). Hvis du ønsker at nulstille listen helt, skal du
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trykke skraldespanden i øverste højre hjørne og bekræfte, at du vil
nulstille.
Når bandeord er tilføjet skrives i beskedfeltet, vil en del af ordet være
erstattet med stjernevinduet beskeden, er en del af ordet erstattet
med stjerner. Hvis du ikke ønsker, at dette sker, skal du Låse op for
det fulde bibliotek.

9. Indstillinger for Tastatur
9.1 Vælg tastatur
Predictable kommer med en række indbyggede muligheder for
tastaturer. Standarden er et QWERTY-tastatur, men der er også en
ABC layout (taster der er opført i alfabetisk rækkefølge), et
højfrekvens tastatur (de mest anvendte bogstaver vises først, mindst
anvendte bogstaver er placeret sidst - det kan være nyttigt for
mennesker, der bruger Enkeltkontakt eller Tryk Hvor Som Helst
betjeningsform), og et nyt 10-tasters tastatur.

10-taster tastaturet adskiller sig betydeligt fra et ordinært tastatur.
Det har en meget større målområde end de andre tastaturer, og er
kan især være nyttigt for brugere, der gerne vil bruge touch men som
på grund af fysiske problemstillinger har en usikker udvælgelse. Der
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er 10 taster på skærmen, og de øverste 5 grupperer alfabetet. Tryk
på den bogstavsgruppe, du skal bruge, og tastaturet vil vise
bogstaverne, som du nu kan vælge at indsætte i beskedfeltet. Når du
har tilføjet et bogstav, vil du returnere til hovedsiden (siden med
bogstavgrupperinger igen). Tryk på feltet 123 nederst til venstre for
at tilføje tal (tastaturet, der kommer op viser 0, 1, 2 og 3, og du kan
navigere til højere tal ved hjælp af piletasterne). Der er er reduceret
udvalg til tegnsætning, som du finder ved at trykke på tasten med
..?!. Tasten med ... skifter den øverste række på tastaturet og viser
nu tasten indstillinger, en returtast og dine 3 valgte funktionstaster.

9.2 Brug iOS tastatur eller tilkøbt tastatur
Hvis du ønsker at bruge Apples standardtastatur, eller hvis du ønsker
at bruge en tastaturudvidelse, skal du gå til Indstillinger > Tastatur
> Apple Tastatur.

En guide til opsætning af tastaturudvidelser kan findes her:
Brug menupunktet Funktionstaster for at se og indstille dine 3
foretrukne tastaturgenveje.

9.3 Ændre tastaturgenveje
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De 3 taster til højre for mellemrumstasten I nederste række af
tastaturet er afsat til funktionstaster. Det er taster, der udfører en
handling, åbner en del af appen, sætter et tegn eller afspiller en lyd.
I tidligere versioner var disse funktioner last, men det er nu muligt
selv at bestemme, hvilke funktioner der skal aktiveres med tasterne.
Gå til Indstillinger > Tastatur > Funktionstaster. Tryk på den
funktionstast du ønsker at ændre. Vælg mellem Funktion, Humørikon
og Symbol. Hvis du ikke ønsker nogen funktionstaster, skal du vælge
Ingen, hvorefter funktionstasterne fjernes fra tastaturet.

9.4 Brug af Bluetooth Tastatur
Hvis du parrer et Bluetooth tastatur med din iPad vil det også fungere
med Predictable. Når du står på Predictables almindelige forside, skal
du bare begynde at skrive på dit eksterne tastatur og teksten vil
skrives I beskedfeltet.
Tryk på escape-tasten på dit tastatur for at få udtalt dit, du har
skrevet.
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Du kan bruge den berøringsfølsomme skærm som normalt, når du har
en Bluetooth-tastatur tilsluttet, men vi har også lavet en mulighed
for at tilføje tastaturgenveje til det eksterne tastatur, så du kan for
eksempel
bruge
Bluetooth-tastaturet
til
at
vælge
fra
prædiktionslinjen. Gå til Indstillinger> Tastatur> Genveje for
eksternt tastatur. Fra den første liste vælger du en handling (den
handling du ønsker skal udføres, for eksempel "Vælg ordforslag
nummer 1"). Fra den anden liste vælger de taster, du ønsker at trykke
på tastaturet for at udføre handlingen. Tryk på knappen Gem i øverste
bjælke, og det vil blive tilføjet til din liste over genveje.
Hvis du vil redigere eller fjerne en genvej, skal du trykke på
handlingen i listen genveje, og vælg rediger eller slet.
.

10. Få dit budskab ud (andre måder at indsætte tekst I
beskedfeltet)
10.1 Sætninger
Tryk på hurtigtasten sætninger. Du vil nu se et antal kategorier. Hvis
du trykker på en kategori, vil der fremkomme en ny skærm, hvor du
finder sætninger, der relaterer til den overordnede kategori. Tryk nu
på en sætning, hvor efter den vil blive indsat i beskedfeltet.
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10.2 Tilføj en kategori

Du kan tilføje en kategori fra siden kategorier ved at trykke på
knappen Rediger, og derefter rulle gennem til den sidste kategori
side. En ”Tilføj kategori vises efter den sidste kategori. Tryk nu på
den. Man kan give kategorien et billede, men det er ikke nødvendigt.
Derimod skal du skrive et unikt navn til kategorien.
Du kan også redigere en eksisterende kategori fra kategori siden,
hvis du trykker på knappen Rediger. Klik på den kategori du ønsker
at redigere. Du får nu mulighed for enten at redigere eller slette (hvis
du vælger at slette, vil alle sætninger inden for kategorien også blive
fjernet).
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10.3 Tilføje en sætning

Tilføj en sætning fra hovedsiden: Skriv den tekst, du ønsker at gemme
direkte i beskedfeltet. Tryk på knappen ”Brug”, og tryk på Tilføj
Sætning (plusset). Vælg nu en kategori til din sætning. Du kan nu
gemme sætningen, men du kan også foretage yderligere ændringer,
hvis du ønsker det. For at tilføje en ny sætning når du står inde i
sætningsbiblioteket, skal du gå ind i en kategori, trykke på knappen
redigere og tilføj-knappen, der vises som sidste element på Siden.
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Kategori: ændrer hvilken kategori den gemte sætning gemmes i. Du
kan gemme den samme sætning under flere kategorier.

Tekst: Sætnings tekst er den tekst, der indsættes i beskedfeltet og /
eller udtales, når du vælger sætningen fra sætningsbanken. Tekst der
skal vises er den tekst, der vises som overskrift, når du søger efter
en sætning. Du kan for eksempel vælge Tekst der vises, hvis du
gemmer en lang sætning, hvor ved den er lettere at identificere. For
eksempel, "Hej, mit navn er Mikkel, men mine venner kalder mig Mik.
Jeg er glad for at møde dig". En sådan lang tekst kunne eksempel
hedde " Præsentation".

Billede: Du kan føje et billede/et symbol til din sætning. Billedet vil
ikke blive sat indt i beskedfeltet, men vises sammen med teksten der
vises i listen af sætninger, og kan gøre genkendelsen enklere. Hvis
du ikke ønsker at indsætte et billede, undlader du det blot. Du kan

19

support@therapy-box.co.uk

Predictable 5 user Guide

tage et foto, bruge et fra dit iPad galleri, eller vælge fra et udvalg af
medfølgende symboler.

Lyd: Hvis du ønsker indtalt tale kan du optage lyden her.
For at optage lyd skal du: trykke på Optag nu, og derefter trykke på
knappen mikrofon. Når du er færdig med at optage, skal du trykke
på stopknappen. Du kan lytte til optagelsen for at sikre, at du er
tilfreds med det indtalte. Hvis du tidligere har brugt Predictable til
at optage en sætning og ønsker at genbruge den, kan du gå til
”Vælg fra Predictables lydbibliotek” og søge efter titlen på den
sætning, du ønsker at bruge.
Hvis du har gemt meddelelser med en anden optagemetode, skal du
gå til Beskedbanken. Du skal være forbundet til WiFi for at tilføje et
besked fra beskedbanken, da det kræver adgang til din brugerkonto
(mere information om brugerkonti under overskriften Brugere &
sikkerhedskopier).
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Multimedie: Hvis du har sange gemt fra iTunes på din iPad, kan du få
dem afspillet via Predictablei. Hvis du har en wi-fi forbindelse, kan
du også søge efter en YouTube video, eller indsætte en genvej til en
side på nettet, så du kan gå ind på en hjemmeside uden at forlade
Predictable

11. Beskedbank med din brugerkonto
Hvis du tidligere har lavet en række lydoptagelser til Beskedbank og
ønsker at bruge dem i Predictable, skal du til www.therapybox.co.uk/login~~V. Log ind med det kontonavn og adgangskode, du
bruger i appen. Gå til Beskedbank, og uploade så mange lydfiler, som
du ønsker. I Predictable skal du gå til Tilføj Sætning> Lyd> Vælg fra
Beskedbank, og vælg nu den lydfil, du ønsker at bruge.
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12. Redigere en sætning
Find den sætning, du vil redigere. I bunden af siden skal du trykke
på knappen Rediger. Tryk på den sætning du vil redigere for at åbne
mulighederne Rediger / Slet. Vælg rediger

13. Historie

Hver gang du trykker på knappen Tal vil din besked vil blive gemt i
Historien. Du kan få adgang den historiske oversigt ved at trykke på
tasten brug og derefter på historien. Hvis du trykker på en historisk
sætning, vil den blive tilføjet i beskedfeltet.
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13.1 Ryde Historien

Med historiesiden åben, skal du trykke på knappen Rediger. Tryk på
den sætning, du ønsker at slette. Du får 2 muligheder: slette denne
sætning & slette alle.
NB: Hvis du ikke ønsker at Predictable fremover gemmer dine
sætninger i historien overhovedet, skal du gå til Indstillinger>
Ordforslag og slå Gem historie fra.

14. Håndskrift
NB: Det nye håndskriftværktøj kræver internetforbindelse for at
fungere.
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Tryk på tasten Håndskrift på tastaturet. Skriv et ord i det område.
Appen vil kontrollere ordet og præsenterer et sæt af muligheder i
boksen på højre side. Tryk på det korrekte ord, hvorefter det vil blive
indsat i beskedfeltet. Hvis ingen af fortolkningerne er korrekte, eller
hvis du ikke ønsker at indsætte ordet i Beskedfeltet, skal du trykke
på tasten med et viskelæder nederst i vinduet til højre.

15. Kopier & Indsæt
Kopier: dobbelt tryk på meddelelsen, og træk det highlightede
område så det dækker det, du gerne vil kopiere. Tryk på Brug,
derefter kopier. Det markerede område vil blive kopieret til enhedens
klippebord og kan indsættes i andre apps (såsom noter, Google Docs,
osv.).

Indsæt: Kopier frae n anden app. Gå til Predictable, tryk på Brug,
dernæst indsæt. Teksten vil nu stå i beskedfeltet.

16. Stemme & humørlyde
Brugere af Predictable kan få udtalt alt, der står i beskedfeltet ved
at trykke på knappen Tal i øverste højre hjørne af skærmen.
Brugerne kan vælge mellem 24 Nuance stemmer og Apples
sortiment af iOS stemmer. Humørlyde er tilgængelige for alle
stemmer, og i Predictable 5 kan du endda oprette dine egne
brugerdefinerede humørikoner med tilhørende lyd.
For at finde den stemme, som passer dig bedst, gå ind i
Indstillinger og tryk på Tale (den første mulighed øverst i venstre
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side). Tryk på den type stemme, du ønsker at afprøve (Nuance eller
iOS).

16.1 Vælg stemme

16.2 Nuance Voice
Nogle Nuance stemmer er allerede downloadet, mens de, der ikke er
gratis, vil kræve download og installation.

Hvis du ønsker at bruge en af de indbyggede stemmer, skal du
trykke på den for at vælge den. En kort præsentation af stemmen
afspilles.
Hvis du ønsker at bruge en downloadet stemme, skal du trykke på
navnet på stemmen for at høre en kort eksempel og - hvis du kan
lide den – tryk på download-ikonet for at hente den.
Tryk på knappen igen for at foretage de vigtigste indstillingerne for
talen ved at bruge skyderne til at ændre hastigheden og tonehøjde.

16.4 iOS
Alle iOS stemmer er parat til brug. Tryk på en stemme for at vælge
den. Du vi høre en kort præsentation af stemmen.
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Tryk på tilbageknappen for at gå til de grundlæggende indstillinger
for tale og brug skyderne til at ændre tonehøjde og hastighed for
talen.

17. Redigere udtale

Nogle gange kan en syntetisk stemme udtale ord forkert. Heldigvis
er det let at rette op på. Hvis du har et ord, der bliver forkert udtalt,
skal du gå til Indstillinger> Brugerord. I øverste felt skriver du
ordet, der bliver forkert udtalt. I feltet neden under skriver du ordet
fonetisk, altså som det udtales. Tryk på tal-knappen for at høre,
hvordan det vil lyde, og hvis det er korrekt, skal du trykke på
knappen Gem øverst til højre.
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18. Brugeroprettede humørikoner

Hvis der er en lyd, du gerne vil bruge til et humørikon, kan du
tilføje en brugerdefineret humørlyd. For at gøre det, skal du gå til
Indstillinger> Udseende> Administrer humørikoner. Tryk på Opret
nyt humørikon. Skriv et navn, og tryk på "Optag nu" (hvis du ønsker
at optage lyden direkte) eller "Vælg fra Predictables beskedbank"
(hvis du allerede har fået en lydfil, der repræsenterer lyden) .Tryk
på ikonet Gem i øverst til højre. I Administrer humørikoner kan du
vælge hvilke humørikoner, du ønsker at at kunne vælge mellem, når
du trykker på tasten for Humørikoner fra hovedsiden. Tryk på en
valgmulighed for at vælge / fravælge.
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19. Skriv uden tale: dele private beskeder I offentligt rum

Sommetider kan det være rart, at det du skriver ikke siges højt, for
eksempel hvis du har en privat samtale som ikke skal siges højt. I
det tilfælde kan du tænde for Skriv funktionen. Gå til Indstillinger>
Tale> Indstillinger for tale slå ”Skriv” til.
Taleknappen bliver nu til en ”Vis skrevne beskeder” funktion: tryk
på den hvorved teksten gøres større og vendes om, så den der
sidder over for dig, nemt kan læse beskeden.
.

20. vis di vil bruge din egen optagelse (Beskedbank)
Se: Beskedbank med bruger-log on

21. Dele det du har skrevet
Skriv din besked i beskedfeltet og tryk på tasten Brug. Du kan dele
beskeder via twitter, Facebook, SMS (kun telefon), iMessage (kun
iPad) eller e-mail. Du skal logge på din mail, Twitter og Facebookkonti, før du deler beskeder. Du kan gøre dette ved at forlade
Predictable og gå til indstillinger for iPad. Rul ned på venstre side
til mail, kontakter, kalendere (eller rul videre for at finde
mulighederne for Twitter & Facebook), og tryk derefter på Tilføj
konto, og følg vejledningen derfra.
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21.1 At sende e-mail når betjeningsformen er scanning.”
At sending e-mail hvis man burger kontaktbetjening kræver lidt
ekstra opsætning.

At sende en e-mail når betjeningen er Direkte berøring er meget enkelt. Tryk
på Brug tasten på forsiden og dernæst på ikonet e-mail. Det er muligt at
sende en e-mail ved betjeningsformerne Enkeltkontaktbrug eller Tryk hvor
som helst, men det kræver lidt ekstra opsætning. Når du har indtastet dine
e-mailoplysninger til brug for betjeningsformen scanning, skal du skrive det
du ønsker at sende, vælge send og din mail sendes nu til den
standardmodtager, du har sat programmet op til.

Hvis du burger en Yahoo e-mail addresse
Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Enkeltkontaktbrug (eller Tryk hvor
som helst) > Indstillinger for e-mail >Afsenders e-mailadresse > Yahoo
Før du logger ind følg venligst dette link
https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx og log
dig ind på e-mail kontoen du vil bruge sammen med Predictable.. Find
indstillingen “Allow apps that use less secure sign-in” og slå denne
indstilling til. Gå igen I Predictable, bekræft at du har foretaget ændringerne
og skriv din e-mailadresse og kodeord.

Hvis du burger en Outlook e-mail adresse
Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Enkeltkontaktbrug (eller Tryk hvor
som helst) > Indstillinger for e-mail >Afsenders e-mailadresse >Outlook.
Skriv din Outlook e-mail adresse and kodeord.
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Hvis du burger en Gmail
Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Enkeltkontaktbrug (eller Tryk hvor
som helst) > Indstillinger for email >Afsenders e-mailadresse > Gmail
Før du loggier ind følg da dette link:
https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGB og log dig på den
e-mail konto du ønsker at bruge med Predictable. Find indstillingen “Allow
apps that use less secure sign-in” og slå denne indstilling til. Gå igen I
Predictable, bekræft at du har foretaget ændringerne og skriv din emailadresse og kodeord.If you’re using a
Therapy Box email address or another kind of Email Address
Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Enkeltkontaktbrug (eller Tryk hvor
som helst) > Indstillinger for e-mail > Afsenders e-mailadresse > andre
Skriv værtsnavnet (for en therapy box e-mail adresse, er værtsnavnet
mail.therapy-box.co.uk), din e-mail og kodeord.

22. Brugere & Backups
Log ind med brugernavn og adgangskode på en hvilken som helst
enhed, og Predictable vil automatisk synkronisere. Mere info kræves
her ...
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23. Skifte appens udseende
Den seneste opdatering indeholder flere muligheder for at tilpasse
Predictables udseende end nogensinde, så du kan ændre appens
knapper så de bliver lettere at bruge eller bare passer til din
personlige smag. Gå til Indstillinger> Udseende> Fremtræden.

23.1 Fonte

For første gang kan du ændre appens skrifttype. Gå til Indstillinger>
Fremtræden > Beskedfelt> Vælg skrifttype. Vi har delt skrifttyper
op. Hvis du har svært ved at se eller genkende bogstaverne, vil du
måske gerne benytte en bestemt skrifttype. Vi har også tilføjet et
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udvalg af formelle og uformelle skrifttyper, hvorfra du kan at vælge
den, der passer til dine præferencer. Ændring af skrifttype vil ændre
skrifttypen overalt i appen: ordprædiktionen, tastaturet,
sætningsliste osv.

Du kan også skifte størrelsen for skrifttypen I beskedfeltet ved at
bruge skyderen, og skriftens farve ved at vælge ønsket farve.

Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Ordprædiktion for
at ændre størrelse og farve på teksten, der vises i linjen under
beskedfeltet.
Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Taster og felter for
at skifte farven på teksten I tastaturet, i listen med sætninger, i
historievisningen og i nyhedsfeed.
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23.2 Skifte farve I farveskemaet

Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Beskedfelt. Tryk på
tasten for baggrund, vælg nu en farve fra de mulige. For at gøre en
farve mege bleg, flyt skyderen for gennemsigtighed til venstre.
Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > > Ordforslag. Tryk
på tasten for baggrund, vælg nu en farve fra de mulige. For at gøre
en farve meget bleg, flyt skyderen for gennemsigtighed til venstre.
Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Taster og felter.
Tryk på tasten for baggrund, vælg nu en farve fra de mulige. For at
gøre en farve meget bleg, flyt skyderen for gennemsigtighed til
venstre.
Hvis du har synsvanskeligheder vil du måske gerne bruge højere
kontrast. Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Høj
kontrastfor at bruge forhåndsindstillingen med høj kontrast.
Apple har også lavet deres egne farveskemaer til iPad. Vi har
indbygget en hurtig vej til Apples indstillinger for Gråtoneskala og
en funktion, der inverterer farver. Gå til Indstillinger > Udseende >
Fremtræden > for at få udbytte af disse.

23.3 Gendan standarder

Gå til Indstillinger > Udseende > Fremtræden > Gendan det
oprindelige udseende for at gendanne.

33

support@therapy-box.co.uk

Predictable 5 user Guide

24. Andre indstillinger

24.1 Venstrehånds hurtigtaster

Hvis du er venstrehåndet foretrækker du måske at have
genvejstaster til venstre. Gå til Indstillinger > Fremtræden >
Placering af genveje > Venstre

25. And´ministrere genvejstaster

25.1 Tester i menuen Brug
Nogle af Brug tasterne er måske ikke relevante for dig. Hvis du for
eksempel ikke har en Twitter-konto, er en tast til Twitter ikke
særligt nyttige. For at fjerne de taster, du ikke ønsker at bruge skal
du gå til Indstillinger> Udseende> Brug Menuvalg. Fjern fluebenet
ved de taster du ikke ønsker at bruge ved at trykke på dem. Du kan
sætte et kryds igen blot ved at trykke på den ønskede funktion igen.
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Du kan skifte leverandør af nyheder I Nyhedsfeeds ved at gå til
Indstillinger > Udseende og Layout and scrolle til Nyheds Feeds.

25.2 Muligheder for slet

For at fjerne de taster, du ikke ønsker I menuen skal du gå til:
Indstillinger > Udseende > Slet menuvalg. Fjern fluebenet fra
den/de du ikke ønsker at bruge.
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25.3 Humørikoner

For at fjerne lyde fra de humørikoner du ikke ønsker at bruge, skal
du gå til Indstillinger> Udseende> Administrer Humørikoner. Fjern
fluebenet ved de/det humørikon du ikke ønsker at benytte. Du kan
vælge dem igen ved at trykke på det pågældende humørikon igen.
Kun de første 9 afkrydsede humørikoner vil være tilgængelig i app,
så hvis du laver flere brugerdefinerede humørikoner, kan du blive
nødt til at fjerne nogle af standard humørikoner fra listen over
humørikoner.

26. Klokke alarm / Tastelyd
Skift klokkealarm ved at gå til Indstillinger > Tastatur > Klokke
alarm.

Slå Tastelyd (et klik der lyder hver gang du trykke på en tast) til
eller fra ved at gå til Indstillinger > Tastatur > Tastelyd.
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