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1. Johdanto
Tervetuloa Predictable 5 –sovelluksen käyttäjäksi. Sovellus on
täynnä uusia ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta entistäkin
helpomman, nopeamman ja mukavamman käyttää.

2. Sovelluksen toiminnot

1. Puhu-näppäin – Puhuu ääneen tekstikentässä olevan tekstin.
2. Pikanäppäimet – Toiminnot, Poista-valikko, Lauseet ja
Äänihymiöt
3. Sanaennustuskupla – näyttää ennustetut sanat ja seuraa
kirjoitettua tekstiä. Sanat siirtyvät viestikenttään
koskettamalla.
4. Sanaennustusrivi – näyttää ennustetut sanat, jotka voidaan
siirtää viestikenttään valitsemalla.
5. Näppäimistö – kirjoittamiseen
6. Asetukset-näppäin
7. Toimintonäppäimet – määritä asetukset siten, että toiminnot,
joita eniten tarvitset ovat helposti saatavilla.
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3. Sisäänkirjautuminen

Kun sovellus avataan ensimmäistä kertaa lataamisen jälkeen,
sovellus pyytää antamaan käyttäjänimen ja salasanan. Mikäli sinulla
ei ole entuudestaan käyttäjätiliä, voit luoda tilin nyt (tilin luomisen
aikana laite tulee olla yhdistettynä verkkoon, muutoin voit käyttää
Predictablea ilman verkkoyhteyttä). Sovelluksen uusi automaattinen
varmuuskopiointi edellyttää käyttäjätilin luomista. Käyttäjätili
mahdollistaa sovellukseen tehtyjen muutosten automaattisen
palauttamisen ja käyttämisen toisella laitteella.
Vaihtoehtoisesti sovellusta voidaan käyttää vieraskäyttäjänä, jolloin
kirjautumisikkuna voidaan ohittaa. Tämä ei kuitenkaan ole suotavaa.
Vieraskäyttäjänä sovellusta käytetään offline-tilassa, jolloin mitään
asetuksia tai tietoja EI tallenneta, eikä niitä niin ollen voida
palauttaa tai käyttää toisella laitteella. Mikäli päätät käyttää
sovellusta vieraskäyttäjänä, tutustu vieraskäytön ehtoihin.
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4. Käyttötavat

Predictable on suunniteltu mahdollisimman monille käyttäjille
soveltuvaksi. Jos pystyt käyttämään sovellusta kosketusnäytöllä, jätä
käyttötavaksi Suora kosketus (tämä on oletuskäyttötapana). Muussa
tapauksessa haluat luultavasti muuttaa käyttötapaa.

4.1 Kosketusnäytön käyttäminen onnistuu tuetusti
Predictablessa toimivat iOS:n Kosketusten mukautus –toiminnot,
joista saat lisätietoa tästä: https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

4.2 Heikkonäköisyys
iPadissa on monia mahdollisuuksia henkilöille, joilla on heikko näkö
tai jotka eivät näe. Lisätietoja laitteesi käytettävyyden
parantamisesta löydät täältä: https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. iOS-kytkinohjaus
Predictable toimii myös iOS-kytkinohjauksella. iOS-kytkinohjauksen
etuna on, että käyttäjät voivat hallita sovelluksia ilman kosketusta ja
toisen henkilön apua. iOS-kytkinohjaus toimii myös monien muiden
sovellusten kanssa, mukaan lukien Applen omat sovellukset. Mikäli
sovellusta käytetään iOS-kytkinohjauksella, tulee Predictablen
käyttötavaksi valita Suora kosketus (muutoin sovellus askeltaa
samanaikaisesti kaksilla eri asetuksilla, eikä sovellus voi tietää,
mikä valinta on oikea). iOS-kytkinohjauksen käyttöohje löytyy tästä:
https://www.therapy-box.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf

6

support@therapy-box.co.uk

Predictable 5 user Guide

5.1 Predictablen askellus (Koske mihin vain ja Kytkinohjaus)

5.2 Askellustapa

Kytkinohjausta
käytettäessä
voidaan
automaattinen tai käsin askeltaminen.

askellustavaksi

valita

Automaattinen korostaa näytön eri osioita valitulla nopeudella ja
käyttäjä
tekee
kytkintä
painamalla
valinnan,
kun
hänen
tarkoittamansa alue on korostettu.
Käsin askeltaminen vaatii toimiakseen kaksi kytkintä. Tällöin
toisella kytkimellä liikutetaan korostettua aluetta näytöllä ja toisella
kytkimellä tehdään valinta.

5.3 Askellusnopeus

Valitse nopeus, jolla haluat askellusta käyttää. Nopeusvaihtoehtoja
on yhteensä viisi erilaista.
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5.4 Pysäytä askellus

Valitse, montako kierrosta haluat askelluksen askeltavan. Tästä
toiminnosta on hyötyä, mikäli käyttäjä haluaa hetken miettiä
tekemäänsä valintaa tai etsiä tarvitsemaansa toimintoa näytöltä.
Askelluskierroksia voidaan valita 1-5. Voit myös valita Ei koskaan ,
jolloin askelluskierrosten määrää ei ole rajoitettu.

5.5 Pikapoistuminen

Kun sovellusta käytetään askeltamalla (joko kytkinohjauksella tai
Koske
mihin
vain
–tilassa)
ja
käyttäjä
on
sallinut
pikapoistumisnäppäimen, ruudulla näkyy pikapoistumisnäppäin.
Näppäinkuvake
sijaitsee
näytön
vasemmassa
laidassa
sanaennustusrivin yläpuolella, mutta sitä voidaan siirtää näytöllä
haluttuun kohtaan. Kuvaketta painamalla avautuu ikkuna, joka
varmistaa, että käyttäjä haluaa lopettaa askeltamisen.

5.6 Sähköpostiasetukset
Katso kohta ”21.1 Sähköpostin lähettäminen kytkinohjausta
käyttämällä.”
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6. Bluetooth-sovittimen ja iPadin/iPodin/iPhonen
yhdistäminen
Siirry laitteesi asetuksiin. Valitse Bluetooth ja laita se päälle. Kytke
kytkimet sovittimeen. Laita Switch Box –sovitin päälle painamalla
punaista nappia ja pitämällä sitä pohjassa yhden sekunnin ajan.
LED-valo vilkkuu kolmesti yrittäessään yhdistää iPad/iPod/iPhonelaitteeseesi. LED-valo vilkkuu nopeasti oranssina yhdistäessään. Kun
laite on yhdistetty, valo vilkkuu nopeasti vuoroin punaisena ja
vuoroin vihreänä. Tämän jälkeen voit valita laitteen. Odota, että
laitteen vieressä lukee yhdistetty .

Mikäli yhdistäminen ei onnistu, paina i -näppäintä Omat laitteet –
kohdasta kyseisen laitteen nimen perässä. Valitse sen jälkeen
Unohda tämä laite . Resetoi sovitin ja yritä yhdistämistä uudelleen.
HUOM: laitteen löytymisessä voi mennä 30 sekuntia.
Resetoidaksesi
sovittimen
(esimerkiksi
yhdistääksesi
toiseen
laitteeseen): paina punaista nappia ja pidä sitä pohjassa 8 sekuntia,
kunnes valo vilkkuu nopeasti vuoroin vihreänä ja vuoroin punaisena.
Lisätietoa kytkinten yhdistämisestä ja käytöstä
käyttöohjeesta osoitteesta www.therapy-box.co.uk.
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7. Odotusääni-toiminto

Joskus viestin kirjoittaminen vaatii hieman aikaa. Tätä varten on
Odotusääni-toiminto, joka kertoo keskustelukumppanille, että
käyttäjä on vasta kirjoittamassa vastausta. Ominaisuuden saa
käyttöön kohdasta Asetukset > Käytettävyys > Odotusääni . Valitse
sitten Pois, Automaattinen, Käsin tai Molemmat .
Automaattinen sallii sovelluksen puhua valittuja Odotusääni-viestejä
valitun ajan kuluttua. Ajanotto alkaa kirjoittamisen alkamisesta.
Käsin-vaihtoehto
korvaa
näytöllä
olevan
toimintonäppäimen
Odotusääni-näppäimellä. Näppäintä painamalla voidaan nopeasti
käyttää odotusääntä, jolloin laite puhuu asetettuja viestejä
vuorotellen,
järjestyksessä.
Molemmat-vaihtoehto
sallii
sekä
automaattisen
odotusääni-toiminnon
että
toimintonäppäimen
käyttämisen.
Aseta odotusäänelle aika (, jonka kuluttua sovellus puhuu valitun
odotusäänen) liu’uttamalla.

Lisää lause -painikkeesta voidaan lisätä uusia Odotusääni-viestejä,
joita sovellus puhuu kirjoittamisen aikana. Odotusääni-toimintoa
voidaan käyttää kaikilla sovelluksen käyttötavoilla.
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8. Sanaennustus
Predictablessa on edistyksellinen, oppiva sanaennustus. Täsmällisiä
sanaennustuksia tehdäkseen sovellus käyttää käyttäjän näppäilemiä
kirjaimia, aiemmin käytettyjen sanojen konteksteja sekä käyttäjän
sanastoa. Oppiva sanaennustus on intuitiivinen ja se oppii käytön
aikana poimimalla yleiskielestä poikkeavia sanoja sekä omaksumalla
käyttäjänsä puhetapaa ja kielioppia.

Sanaennustus on joustavampi kuin koskaan ennen, sillä asetukset
voidaan
määrittää
monin
eri
tavoin.
Henkilökohtaiset
suosikkiasetukset
voidaan
säätää
kohdasta
Asetukset
>Sanaennustus >Ennustustapa.
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8.1 Ennustuskupla & ennustusrivi
Ennustusrivi näkyy näppäimistön yläpuolella.
kerrallaan
enintään
neljä
sanaennustusta.
koskettamalla sana siirtyy viestikenttään.

Rivillä näytetään
Haluttua
sanaa

Ennustuskupla näkyy aina kirjoitettavan sanan vieressä. Myös kupla
näyttää neljä eri sanaennustusta kerrallaan.
Poikkeuksellisen tehokkaan sanaennustuksen mahdollistamiseksi
asetuksista voidaan säätää näkyviin joko pelkkä ennustusrivi,
ennustuskupla tai molemmat samanaikaisesti.

8.2 Yhden tai kahden sanan ennustus

Yhden sanan ennustus on perinteinen sanaennustusnäkymä: Se
ennustaa parhaillaan kirjoitettavaa sanaa. Kahden sanan ennustus ei
ennusta pelkästään kirjoitettavaa sanaa vaan se pyrkii arvaamaan
myös seuraavan sanan eli se ennustaa sanapareja yhden sanan
sijaan. Kun sekä ennustusrivi että ennustuskupla on valittu
käyttöön, voidaan toinen säätää ennustamaan sanapareja ja toinen
yksittäisiä sanoja.
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8.3 Automaattinen täydennys

Todennäköisin ennustettu sana näkyy suoraan viestikentässä:
kirjaimet,
jotka
on
näppäilty
näkyvät
normaaleina
ja
sanaennustuksen lisäämät kirjaimet näkyvät punaisena. Ehdotettu
sana voidaan lisätä tekstiin painamalla välilyöntiä, jolloin kirjainten
väri vaihtuu normaaliksi.

8.4 Kieliasun tarkistus

Kieliasun tarkistus voidaan laittaa pois päältä tai se voidaan asettaa
korostamaan sanoja, jotka on väärin kirjoitettu. Automaattinen
korjaus puolestaan korvaa väärin kirjoitetut sanat sanakirjan
sanalla, joka on lähimpänä kirjoitettua sanaa.

8.5 Muut sanaennustuksen asetukset
Muita asetuksia voidaan muuttaa kohdasta
Asetukset>Sanaennustus .
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Mikäli sanaennustus oppii uusia sanoja, ne lisätään opittujen
sanojen listaan. Opittuja sanoja voidaan poistaa (ja estää näkymästä
uudelleen) valitsemalla opitut sanat ja koskettamalla sanaa, joka
halutaan
poistaa.
Tämän
jälkeen
valitaan
Poista .
Mikäli
sanaennustus halutaan palauttaa täysin alkuperäiseen tilaan, tulee
valita oikean yläkulman Poista -näppäin.
Kun tekstikenttään lisätään kirosanoja, osa sanasta peitetään
tähtimerkeillä. Mikäli et halua, että näin tapahtuu, valitse Salli koko
sanasto .

9. Näppäimistön asetukset
9.1 Valitse näppäimistön tyyppi
Predictablessa on valittavana monia erilaisia näppäimistöjä.
Oletuksena on QWERTY-näppäimistö, mutta saatavilla on myös ABCnäppäimistö
(näppäimet
ovat
aakkosjärjestyksessä),
yleisyysjärjestykseen perustuva näppäimistö (käytetyimmät kirjaimet
ovat ensimmäisenä, vähiten käytetyt viimeisenä – tämä voi olla
erityisen hyödyllinen silloin, kun käyttötapana on Kytkinohjaus tai
Koske mihin vain) sekä uusi 10-näppäiminen näppäimistö.
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10-näppäiminen näppäimistö eroaa muista siten, että siinä on
laajempi kosketuspinta-ala näppäintä kohden. Tämä näppäimistö
sopii erityisesti heille, jotka käyttävät Kosketusten mukautus asetuksia. Näkyvissä on kymmenen näppäintä, joista viisi ylintä ovat
pääsyjä kirjainryhmiin. Valitse kirjainryhmä, jota haluat käyttää,
minkä jälkeen voit valita viestikenttään siirrettävän kirjaimen. Kun
olet valinnut kirjaimen, näkymä palaa alkuperäiseen näppäimistöön
(, jossa kirjainryhmät ovat taas nähtävillä). Vasemman alakulman
123 -näppäintä painamalla voidaan lisätä numeroita (näkyviin tulevat
numerot 0, 1, 2 ja 3, jolloin tätä isommat numerot saadaan näkyviin
nuolinäppäimellä).
Välimerkit
löytyvät
.?! -näppäimen
takaa.
Valitsemalla … -näppäin saadaan näkyviin Asetukset -näppäin,
Palaa -näppäin ja Toimintonäppäimet .

9.2 Käytä iOS-näppäimistöä tai näppäimistön laajennusosaa
Mikäli haluat käyttää Apple-näppäimistöä tai pidät jostakin tietystä
näppäimistön
laajennusosasta,
siirry
kohtaan
Asetukset>Näppäimistö> Apple-näppäimistö .
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Näppäimistön laajennusosien asentamisen käyttöohje löytyy tästä:
Mikäli haluat Asetukset -näppäimen ja Toimintonäppäimet näkyviin,
laske näppäimistö alas oikeasta alakulmasta.

9.3 Muuta Toimintonäppäimiä

Toimintonäppäimet ovat näppäimistön alarivin kolme viimeistä
näppäintä. Kukin näppäin voidaan määrittää suorittamaan jonkin
toiminnon, avaamaan uuden sovellusnäkymän, asettaa äänihymiöksi
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tai välimerkiksi. Edellisessä versiossa nämä ominaisuudet
määritelty ennalta, nykyisessä käyttäjä voi valita toiminnot itse.

oli

Siirry kohtaan Asetukset>Näppäimistö>Toimintonäppäimet . Valitse
toimintonäppäin, jota haluat muokata. Valitse joko ominaisuus,
äänihymiö tai symboli ja valitse sitten listalta haluttu vaihtoehto.
Mikäli et halua toimintonäppäintä näkyviin, valitse listalta ei
mikään , jolloin toimintonäppäintä ei näytetä näppäimistössä.

9.4 Bluetooth-näppäimistön käyttäminen
Mikäli käytät iPadiasi Bluetooth-näppäimistöllä, voit käyttää myös
Predictablea sillä. Sovelluksen etusivulla ollessasi voit vain kirjoittaa
näppäimistöllä ja teksti näkyy sovelluksen viestikentässä.
Puhuaksesi viestin ääneen paina näppäimistön Esc-näppäintä.

Kosketusnäyttöä
voidaan
käyttää
normaalisti
Bluetoothnäppäimistöstä huolimatta. Ulkoiselle näppäimistölle voidaan
kuitenkin asettaa myös pikakomentoja, joilla voidaan valita
esimerkiksi ennustettu sana annetuista vaihtoehdoista. Siirry
kohtaan
Asetukset>Näppäimistö>Ulkoisen
näppäimistön
pikavalinnat . Valitse ensimmäiseltä listalta toiminto (esimerkiksi
”Valitse ennustettu sana 1”, jolloin ennustusrivin sanoista
ensimmäinen lisätään viestikenttään). Valitse toisesta listasta
näppäinkomento, jolla haluat määritettyä toimintoa käyttää. Valitse
ylävalikosta Tallenna . Nyt pikavalinta on tallennettu sovellukseen.
Mikäli haluat muokata tai poistaa jo määritetyn pikavalinnan, valitse
se listalta ja valitse sitten joko Muokkaa tai Poista .
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10. Muut tavat lisätä tekstiä viestikenttään
10.1 Lauseet
Valitse Lauseet -pikanäppäin nähdäksesi kategoriat. Valitse sitten
kategoria, niin saat näkyviin kyseiseen kategoriaan liittyvät lauseet.
Lause siirtyy tekstikenttään valitsemalla.

10.2 Lisää uusi kategoria

Uusi kategoria lisätään painamalla Muokkaa -näppäintä ja selaamalla
viimeiselle sivulle. Tällöin viimeiselle sivulle tulee näkyviin Lisää
kategoria –näppäin, jota painamalla uusi kategoria lisätään. Uudelle
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kategorialle ei ole pakko laittaa kuvaa, mutta sille on annettava
muista kategorioista poikkeava nimi.
Luotuja kategorioita voidaan myös muokata painamalla Muokkaa näppäintä. Tällöin valitaan kategoria, jota halutaan muokata.
Näytölle ilmestyvät vaihtoehdot Muokkaa ja Poista . (Mikäli valitset
Poista , sovellus poistaa myös kaikki lauseet, jotka on tallennettu
kyseiseen kategoriaan.

10.3 Lisää lause

Lisää lause etusivulta: Kirjoita tallennettava teksti suoraan
viestikenttään. Valitse Toiminnot -näppäin ja Lisää lause . Valitse
lauseelle kategoria. Nyt voit tallentaa lauseen tai tehdä vielä
muutoksia niin halutessasi. Lause voidaan lisätä myös suoraan
kategoriaan. Siirry johonkin kategoriaan, valitse Muokkaa , jolloin
viimeisen lauseen jälkeen näkyy Lisää -painike.
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Kategoria: Voit muuttaa kategoriaa, jossa lause näkyy. Voit myös
valita useita kategorioita yhdelle lauseelle.

Teksti: Ylempi teksti siirtyy viestikenttään tai puhutaan ääneen, kun
valitset kyseisen lauseen lausepankista. Alempi teksti näkyy
lausepankissa, kun selaat kategorioihin tallennettuja lauseita, ja se
voi olla eri kuin tallennettu lause. Tämä ominaisuus on lauseiden
tunnistamisen
kannalta
hyödyllinen,
mikäli
lausepankkiin
tallennetaan pitkiä lauseita. Esimerkiksi lause “Hei, nimeni on
Samuel, mutta ystäväni kutsuvat minua Samuksi. Mukava tavata.”
voisi löytyä nimellä ”esittely”.
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Kuva: Lauseeseen voidaan myös lisätä kuva. Kuva ei siirry
viestikenttään, mutta se näkyy lausepankissa kyseisen lauseen
vieressä, jolloin kuvaa voidaan hyödyntää visuaalisena tukena.
Kuvan lisääminen ei ole välttämätöntä, joten käyttäjä voi myös
tallentaa lauseen ilman kuvaa. Kuva voidaan ottaa, tuoda iPadin
kuvagalleriasta tai valita sovelluksen symboleista.

Ääni: Mikäli voit vielä puhua ja haluat tallentaa ääntäsi, voit tehdä
sen tästä.
Äänittääksesi valitse Äänitä nyt ja paina mikrofonin kuvaa. Kun
äänitys on valmis, paina Pysäytä -näppäintä. Voit kuunnella
äänitteen ja tarkistaa, että olet tyytyväinen. Mikäli olet jo aiemmin
äänittänyt jotain Predictable-sovelluksella ja haluaisit hyödyntää
samaa äänitettä uudelleen, siirry Predictable-äänikirjastoon ja etsi
otsikon perusteella äänitys, jota haluaisit käyttää.
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Mikäli olet äänittänyt jollakin toisella tavalla, siirry viestipankkiin.
Laite tulee yhdistää Wi-Fi –verkkoon, koska toiminto vaatii yhteyden
käyttäjätiliisi (lisää tietoa käyttäjätileistä kohdassa 22 Käyttäjät &
varmuuskopiot).

Multimedia: Mikäli olet tallentanut kappaleita iTunesiin, voit
kuunnella niitä myös Predictablella lisäämällä kappaleen tähän.
Mikäli sinulla on Wi-Fi –yhteys, voit myös etsiä YouTube-videoita
sekä lisätä Internet-linkkejä, jolloin voit selata suosikkisivustojasi
poistumatta Predictable-sovelluksesta.

11. Viestien tallentaminen käyttäjätilille
Mikäli olet ennalta tallentanut ääntäsi ja haluaisit käyttää olemassa
olevia
tiedostoja,
siirry
selaimella
osoitteeseenwww.therapybox.co.uk/loginja kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla,
joita käytät sovellusta käyttäessäsi. Siirry kohtaan Viestipankki ja
lataa kaikki äänitiedostot, joita haluat käyttää. Tämän jälkeen siirry
Predictable-sovelluksessa kohtaan Lisää lause > Ääni > Valitse
viestipankista ja valitse äänitiedosto, jota haluat käyttää.
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12. Muokkaa lausetta
Etsi lause, jota haluat muokata. Valitse sivun alareunasta Muokkaa .
Kun
valitset
lauseen,
näytölle
ilmestyvät
vaihtoehdot
Muokkaa / Poista . Valitse Muokkaa .
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13. Historia

Aina, kun Puhu -painiketta painetaan, viestikentän teksti tallentuu
sovelluksen historiaan. Historia näkyy kohdassa Toiminnot >
Historia . Mikäli valitset jonkin tallennetuista lauseista, se siirtyy
viestikenttään.

13.1Historian tyhjentäminen

Avaa Historia ja valitse Muokkaa . Valitse viesti, jonka haluat poistaa.
Tällöin näkyviin avautuu kaksi vaihtoehtoa: Poista tämä tai Poista
kaikki.
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HUOM: Mikäli et halua Predictablen tallentavan historiaa ollenkaan,
siirry kohtaan Asetukset > Sanaennustus ja ota Tallenna historia valinta pois päältä.

14. Kirjoitusalusta
HUOM: Uusi kirjoitusalusta vaatii Internet-yhteyden toimiakseen.

Valitse näppäimistöltä kirjoitusalusta. Kirjoita sana keltaiselle
alueelle. Tällöin sovellus näyttää ehdotetut sanat oikealla puolella
olevassa kentässä. Valitse haluamasi sana, jolloin se siirtyy
viestikenttään. Mikäli mikään tulkinnoista ei ole oikein tai et halua
lisätä sanaa viestikenttään, paina oikeasta alakulmasta painiketta,
jossa on pyyhekumin kuva.

15. Kopioi & Liitä
Kopioi: Napauta viestikenttää kahdesti ja korosta haluamasi osa
viestistä kopioitavaksi. Valitse Toiminnot ja Kopioi . Kopioitu teksti
siirtyy laitteen leikepöydälle ja se voidaan liittää muihin sovelluksiin
(, kuten muistiinpanoihin ynnä muihin).
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Liitä: Kopioi teksti toisesta sovelluksesta. Avaa Predictable ja valitse
Toiminnot ja Liitä . Liitetty teksti siirtyy viestikenttään.

16. Puheäänten & Äänihymiöiden ulostulo
Painamalla yläreunan Puhu -painiketta Predictablella voidaan puhua
ääneen mikä tahansa viesti, joka on syötetty viestikenttään. Ääneksi
voidaan valita toinen Nuance-äänistä tai mikä tahansa Applen iOSäänistä. Äänihymiöitä voidaan käyttää kaikilla puheäänillä ja lisäksi
on mahdollista luoda omia, yksilöllisiä äänihymiöitä.
Löytääksesi itsellesi parhaiten sopivan äänen siirry kohtaan
Asetukset ja valitse Puhe (ylin vaihtoehto vasemmasta reunasta).
Valitse, haluatko Nuance-äänen vai iOS-äänen.

16.1 Äänen valitseminen
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16.2 Nuance-äänet

Kun valitset äänen, kuulet siitä lyhyen ääninäytteen.
Siirry Takaisin -näppäimestä puheasetusten etusivulle ja säädä
puheäänelle puhenopeus ja äänenkorkeus.

16.3 iOS
Valitse puheääni ja kuulet siitä annetun näytteen.

Siirry Takaisin -näppäimestä puheasetusten etusivulle ja säädä
puheäänelle puhenopeus ja äänenkorkeus.
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17. Ääntämisen korjaaminen

Toisinaan puhesynteesi saattaa ääntää sanan hieman väärin.
Onneksi sen korjaaminen on helppoa. Mikäli haluat korjata sanan
ääntöasua, siirry kohtaan Asetukset >Puhe >Yksilöidyt sanat .
Kirjoita väärin lausuttu sana Näytettävä teksti –kenttään ja kirjoita
toiseen kenttään sana ääntöasun mukaisesti. Toista-kuvakkeesta
voit kuunnella ääntöasun. Kun sana ääntyy oikein, tallenna sana
oikeasta yläreunasta.

18. Yksilöidyt äänihymiöt
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Voit lisätä tietyn äänen äänihymiöksi, mikäli sovelluksesta ei löydy
vastaavaa. Siirry kohtaan Asetukset>Ulkoasu>Muokkaa
äänihymiöitä . Valitse Luo uusi äänihymiö. Anna hymiölle nimi ja
valitse Äänitä nyt (mikäli haluat äänittää uuden äänen) tai Valitse
galleriasta (mikäli sinulla on jo äänitiedosto äänihymiötä
varten).Valitse oikealta ylhäältä Tallenna . Muokkaa äänihymiöitä kohdasta voit valita, mitkä äänihymiöt näytetään, kun painat
etusivun kuvaketta. Valitse ja poista valinta koskettamalla
äänihymiötä.

19. Älä puhu: yksityisten viestien kertominen julkisella
paikalla

Toisinaan et välttämättä halua puhua viestiä lainkaan ääneen.
Esimerkiksi silloin, kun käyt yksityistä keskustelua, jonka joku
ulkopuolinen voisi helposti kuulla. Tällaisissa tilanteissa voit asettaa
puhetavaksi Älä puhu. Siirry kohtaan Asetukset > Puhe >
Puhevaihtoehdot ja ota käyttöön Älä puhu .
Puhu-näppäimestä tulee Julkaise-näppäin: nappia painamalla teksti
kääntyy ylösalaisin ja fontti suurenee, jotta vastapäätä olevan
keskustelukumppanin olisi helppo lukea julkaistu viesti.

20. Kun haluat tallentaa omaa ääntäsi (Viestipankki)
Katso: 11 Viestien tallentaminen käyttäjätilille
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21. Viestin jakaminen
Kirjoita viesti viestikenttään ja valitse Toiminnot . Voit jakaa viestisi
Twitterissä, Facebookissa, tekstiviestinä (puhelimella), iMessagena
(iPadilla) tai sähköpostilla. Sinun tulee ensin kirjautua sähköpostiisi,
Twitteriisi tai Facebook-tiliisi, jotta voit jakaa viestejä. Näin
tehdäksesi siirry iPadin asetuksiin, vieritä vasemman laidan
valikkoa, kunnes olet kohdassa Sähköposti, Yhteystiedot ja Kalenteri
(tai kunnes löydät Twitterin/Facebookin). Valitse sitten Lisää tili ja
seuraa ohjeita.

21.1 Sähköpostin lähettäminen Kytkinohjaus-tilassa
Sähköpostin lähettämien kytkinohjausta käytettäessä vaatii hieman
lisäasetuksia.

Suorakosketus-tilassa sähköpostin lähettäminen tapahtuu painamalla
etusivun Toiminnot-näppäintä ja sähköpostikuvaketta. Sähköpostin
lähettäminen onnistuu myös Kytkinohjaus- ja Koske mihin vain –tilassa,
mutta se vaatii hieman lisäasetuksia. Kun olet määrittänyt
sähköpostiosoitteen Predictable-sovellukselle, siirry etusivulle. Kirjoita viesti,
valitse Toiminnot ja valitse yhteystieto (Predictable tuo yhteystietosi laitteesi
yhteystiedoista. Mikäli haluat lähettää sähköpostin uudelle vastaanottajalle,
poistu Predictablesta, siirry laitteen yhteystietoihin ja luo uusi yhteystieto).

Mikäli käytät Yahoo-sähköpostiosoitetta
Siirry kohtaan Asetukset> Käytettävyys >Kytkinohjaus (tai Koske mihin vain)
>Sähköpostin asetukset>Lähettäjän sähköpostiosoite> Yahoo

30

support@therapy-box.co.uk

Predictable 5 user Guide

Ennen sisäänkirjautumista vieraile
osoitteessa:https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpR
Lxja kirjaudu sisään sähköpostiin, jota haluat sovelluksessa käyttää. Etsi
"Salli sovellukset, jotka käyttävät heikompaa suojausta kirjautumisessa" asetus ja laita se päälle. Siirry takaisin Predictableen, vahvista, että olet
muuttanut asetukset ja syötä sitten Yahoo-sähköpostiosoitteesi ja
salasanasi.

Mikäli käytät Outlook-sähköpostiosoitetta
Siirry kohtaan Asetukset > Käytettävyys > Kytkinohjaus (tai Koske mihin
vain) > Sähköpostin asetukset > Lähettäjän sähköpostiosoite >Outlook.
Syötä Outlook-sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
Mikäli käytät Gmail-sähköpostiosoitetta
Siirry kohtaan Asetukset > Käytettävyys > Kytkinohjaus (tai Koske mihin
vain) > Sähköpostin asetukset > Lähettäjän sähköpostiosoite >Gmail
Ennen sisäänkirjautumista vieraile osoitteessa:
https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGBja kirjaudu sisään
sähköpostiin, jota haluat sovelluksessa käyttää. Etsi "Salli sovellukset, jotka
käyttävät heikompaa suojausta kirjautumisessa" -asetus ja laita se päälle.
Siirry takaisin Predictableen, vahvista, että olet muuttanut asetukset ja syötä
sitten Gmail-sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

Mikäli käytät Therapy Box –sähköpostiosoitetta tai muuta
sähköpostiosoitetta
Siirry kohtaan Asetukset >Käytettävyys > Kytkinohjaus (tai Koske mihin vain)
> Sähköpostin asetukset > Lähettäjän sähköpostiosoite >Muut
Syötä palveluntarjoaja (Therapy Box -sähköpostiosoitteissa palveluntarjoaja
on mail.therapy-box.co.uk), sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

22. Käyttäjät & Varmuuskopiot
Kirjaudu sisään sovellukseen käyttäjänimelläsi ja salasanallasi miltä
tahansa laitteelta. Mikäli olet ohittanut käyttäjätilin luomisen, sinun
tulee luoda käyttäjätili nähdäksesi tämän ikkunan. Lisää tietoa saat
tästä:
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23. Muuta sovelluksen ulkoasua
Viimeisimmässä päivityksessä on enemmän ulkoasuvaihtoehtoja
kuin koskaan ennen. Voit muokata sovelluksen näppäimiä käytön
helpottamiseksi tai makusi mukaiseksi. Siirry kohtaan Asetukset >
Tekstin asettelu > Ulkoasu .
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23.1 Fontit

Ensimmäistä kertaa voit muuttaa sovelluksen fontteja. Siirry kohtaan
Asetukset > Tekstin asettelu > Ulkoasu > Viestikenttä > Valitse
fontti . Fontit on luokiteltu. Mikäli sinulla on dysleksia tai
näkövamma, haluat luultavasti valita listalta sellaisen fontin, jota on
helppo lukea. Myös muodolliset ja arkiset fontit on luokiteltu
erikseen, jotta niistä voidaan valita sopiva fontti omien
mieltymysten mukaan. Valittua fonttia käytetään kaikkialla
sovelluksessa, kuten sanaennustuksessa, näppäimistössä ja
tallennetuissa lauseissa.

Voit myös muuttaa viestikentän fontin kokoa liu’uttamalla ja fontin
väriä valitsemalla vaihtoehdoista.
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Siirry kohtaan Asetukset> Tekstin asettelu >Ulkoasu>Sanaennustus
muuttaaksesi ennustusrivin tekstin kokoa ja väriä.
Siirry kohtaan Asetukset > Tekstin asettelu > Ulkoasu > Kirjaimet ja
näppäimet muuttaaksesi näppäimistön, tallennettujen lauseiden,
historian ja uutissyötteen tekstin väriä.

23.2 Väriteeman vaihtaminen

Siirry kohtaan Asetukset > Tekstin asettelu > Ulkoasu >
Viestikenttä . Valitse taustaväri ja valitse sen jälkeen vaihtoehdoista.
Mikäli haluat vaalentaa väriä, siirrä läpinäkyvyyden liukukytkintä
vasempaan.
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Siirry kohtaan Asetukset > Tekstin asettelu > Ulkoasu >
Sanaennustus . Valitse taustaväri ja valitse sen jälkeen
vaihtoehdoista. Mikäli haluat vaalentaa väriä, siirrä läpinäkyvyyden
liukukytkintä vasempaan.
Siirry kohtaan Asetukset > Tekstin asettelu > Ulkoasu >Kirjaimet ja
näppäimet . Valitse taustaväri ja valitse sen jälkeen vaihtoehdoista.
Mikäli haluat vaalentaa väriä, siirrä läpinäkyvyyden liukukytkintä
vasempaan.
Näkövammaiset henkilöt hyötyvät ulkoasusta, jossa on selkeät
kontrastit. Siirry kohtaan Asetukset > Tekstin asettelu >
Ulkoasu>Selkeä kontrasti , mikäli haluat ottaa käyttöön selkeästi
erottuvan ulkoasun.
Applella on myös omat väriteemat koko iPadin käyttöä varten.
Sovellukseen on sisäänrakennettu yhteys Applen Harmaasävy- ja
Käänteiset värit -teemoihin. Siirry kohtaan Asetukset > Asettelu >
Ulkoasu käyttääksesi näitä teemoja.

23.3 Palauta alkuperäiseen

Siirry kohtaan Asetukset> Tekstin asettelu >Ulkoasu>Palauta
alkuperäiseen . Näin voit palauttaa alkuperäiset ulkoasun asetukset,
mikäli et olekaan tyytyväinen tekemiisi muutoksiin.

24. Muut asetukset
24.1 Pikanäppäinten siirtäminen vasemmalle
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Mikäli olet vasenkätinen, haluat luultavasti siirtää Puhu-näppäimen
ja Pikanäppäimet vasempaan laitaan. Siirry kohtaan Asetukset>
Tekstin asettelu . Tällöin voit kohdasta Pikanäppäinten sijainti
määrittää näppäimet vasemmalle.

25. Pikanäppäinten hallinnointi

25.1 Toiminnot-näppäin
Kaikki Toiminnot-näppäimen alta avautuvat vaihtoehdot eivät
välttämättä ole tarpeen. Esimerkiksi Twitter-kuvake ei välttämättä
ole tarpeellinen, mikäli käyttäjällä ei ole Twitter-tiliä. Poista
tarpeettomat kuvakkeet siirtymällä kohtaan Asetukset > Tekstin
asettelu > Toiminnot . Poista napauttamalla valinta toiminnoista,
joita et halua käyttää. Voit myöhemmin valita ne uudelleen.

Valitse, mistä tiedot Uutissyötteeseen haetaan, kohdasta
Asetukset>Tekstin asettelu ja selaa kohtaan Uutissyöte .
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25.2 Poista-valikko

Poista vaihtoehdot, joita et tarvitse siirtymällä kohtaan Asetukset>
Tekstin asettelu>Poista-valikko . Poista napauttamalla valinta
toiminnoista, joita et halua käyttää. Voit myöhemmin valita ne
uudelleen.

25.3 Äänihymiöt
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Poista äänihymiöitä käytöstä siirtymällä kohtaan Asetukset> Tekstin
asettelu > Hallitse äänihymiöitä . Poista napauttamalla käytöstä ne
äänihymiöt, joita et halua. Voit myöhemmin valita ne uudelleen.
Enintään 9 äänihymiötä voi olla valittuna kerrallaan, joten mikäli
haluat äänittää itse useita äänihymiöitä, sinun tulee poistaa käytöstä
osa oletusäänihymiöistä, jotta voit käyttää niitä.

26. Huomioääni / Näppäinäänet
Muuta huomioääntä siirtymällä kohtaan Asetukset > Näppäimistö >
Huomioääni .

Laita näppäinäänet (ääni, joka kuuluu mitä tahansa näppäintä
kosketettaessa) päälle tai pois päältä siirtymällä kohtaan Asetukset
> Näppäimistö > Näppäinäänet

38

support@therapy-box.co.uk

