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1. Introduksjon

Velkommen til Predictable 5; fullpakket med nye funksjoner som
gjør appen enklere, hurtigere og mer anvendelig enn noensinne.

2. Navigering i appen

1. Taleknapp – “Snakker” enhver tekst i meldingsvinduet
2. Hurtigtaster –Bruk-tast, slettealternativer, Emotikontast
3. Ordprediksjonsboble – inneholder ordprediksjoner, følger
teksten mens du skriver, bank på et ord for å overføre det til
meldingsvinduet.
4. Ordprediksjonsstripe – inneholder ordprediksjoner, bank på et
ord for å overføre det til meldingsvinduet.
5. Tastatur – for skriving
6. Innstillingstast
7. Funksjonstaster – sett opp appen slik at de funksjonene du
bruker mest er lett tilgjengelige
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3. Innlogging

Første gang du åpner appen etter at du har installert den, vil du bli
bedt om å logge inn med brukernavn og passord. Hvis du ikke har
brukernavn og passord kan du opprette dem nå (denne innloggingen
er eneste gang du behøver å være på nett for å kunne bruke
Predictable). Vi ber om at du oppretter en konto for
denne
versjonen
ettersom
vi
har
lagt
til
en
automatisk
sikkerhetskopieringsfunksjon. Denne gjør at alle endringer du gjør i
appen kan gjenfinnes senere, eller lastes ned automatisk til en
annen enhet.
Du kan alternativt velge å ikke logge inn og i stedet velge gjestemodus. Da
blir du sendt videre til et skjermbilde som viser handlingen ved å hoppe
over innloggingen, noe som ikke anbefales. Gjestemodus sørger for at
enheten ikke er på nett og vil IKKE lagre noen innstillinger eller data og
forhindre at du kan gjenfinne dem eller bytte enhet. Vennligst les i
beskrivelsen om gjestemodus for å bruke denne funksjonen.

4. Tilgangsmetoder
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Predictable er utformet for å kunne brukes av så mange forskjellige personer
som mulig. Hvis du synes at det er enkelt å bruke
berøringsskjermen bør du ha appen i direkte berøringsmodus (dette er
tilgangsmodusen som er på som standard). Du kan for øvrig sette opp
appen på annen måte, om ønskelig.

Kan bruke berøringsskjermen, men trenger litt hjelp
Predictable fungerer med iOS Berøringstilpasning. Du kan lese mer om
tilpasningsinnstillinger her: https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

Redusert syn
Din iPads innstillinger har et antall alternativer for personer med dårlig
eller manglende syn. Du kan lese mer om hvordan du setter opp enheten
din for mer tilgjengelighet her: https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. iOS Bryterkontroll
Predictable fungerer med iOS Bryterkontroll. Fordelen med iOS
Bryterkontroll er at bryter- eller berør hvor som helst-brukere kan
styre andre apper på enheten sin uten behov for hjelp fra andre som
kan bruke direkte berøring. iOS Bryterkontroll fungerer med mange
andre apper, inklusive alle Apples egne apper. For å bruke iOS
Bryterkontroll med Predictable, må Predictable være i direkte
berøringsmodus (ellers vil det være to skannemarkører som beveger
seg med forskjellig hastighet, og enheten vil ikke vite hvilket valg
som blir gjort). Du finner en fullstendig bruksanvisning for iOS
Bryterkontroll
her:
https://www.therapybox.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf
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Predictable skanning (Berør hvor som helst og Brytertilgang)

Skannetype

I brytertilgang kan brukere benytte auto-skanning eller bruker- skanning.
Auto-skanning fremhever ulike deler av skjermen i forhåndsvalgt hastighet
og brukere trykker på bryteren sin når den delen av skjermen de ønsker å
banke på blir fremhevet.
Bruker-skanning kalles noen ganger for “bank for å gå fremover” og krever
at to brytere opererer i denne modusen. I denne modusen flytter den første
bryteren skannefremhevingen til neste del av skjermen, mens den andre
bryteren benyttes for å velge.

Skannehastighet

Velg den hastigheten du vil at skanningen skal foregå i. Det er fem
hastighetsalternativer.
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Skannehastighet

Velg hvor mange ganger du vil at skannemønsteret skal fortsette.
Dette kan være nyttig hvis brukeren trenger ekstra tid til å
tenke/gjøre sitt valg. Du kan velge fra en til fem skannesykluser. Du
kan også velge ubegrenset skanning (Aldri).

Hurtig avslutning

Vi har aktivert en knapp du kan bruke for hurtig avslutning når du
er i enten berør hvor som helst- eller brytertilgang.
Ikonet er plassert på venstre side av skjermen over ordprediksjonen.
Du kan imidlertid flytte denne knappen dit du ønsker. Å banke på
den vil trigge et sprettopp-vindu som spør om du ønsker å avslutte
skanningen.

E-postinnstillinger
Se 21.1 “Sending av e-post i brytertilgangs-modus.”
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6. Paring av din Bluetooth Switch Box med din
iPad/iPod/iPhone
Gå til Innstillinger på din iPad/iPhone/iPad Touch. Scroll til
“Bluetooth”. Slå Bluetooth “På”. Plugg bryteren inn i Switch Box’en.
Slå på Switch Box’en ved å trykke på den røde strømknappen og
holde den nede i 1 sekund. LED-lyset vil blinke tre ganger og
forsøke å pare mot din iPad/iPod/iPhone. LED-lyset vil blinke hurtig
oransje mens tilkoblingen opprettes. Når tilkoblingen er opprettet
vil det blinke hurtig rødt og grønt. Slipp så Velg din enhet.
7. Vent mens den finner enheten og viser “Tilkoblet”.

Hvis paringen mislyktes trykker du på “i” knappen ved siden av
enhetens navn i listen over “Mine enheter” og banker på “Glem
denne enheten”. Tilbakestill og prøv å pare igjen. NB: første gangs
søking kan ta inntil 30 sekunder.
For å tilbakestille, dvs. oppsett med en annen iPad/iPod/iPhone:
trykk og hold den røde knappen nede i 8 sekunder til den blinker
hurtig rødt og grønt.
Last ned “switch user guide” fra www.therapy-box.co.uk for en detaljert
bruksanvisning om integrering og bruk av bryteren.
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7. Ventetidmeldinger

Noen ganger kan det ta litt tid å skrive meldingen din. Vi har bygget
inn et automatisk ventetidssystem som gir beskjed til de du snakker
med at du skriver en melding. Hvis du ønsker å bruke denne
funksjonen går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Ventetid. Sett
Ventetid til Av, Automatisk, Manuell eller begge.
Automatisk gjør at de valgte setningene blir “snakket” i henhold til
valgt varighet. Tidsuret starter når du begynner å skrive. Manuell
erstatter en funksjonstast på tastaturet med ventetidstasten for å
kunne foreta et raskt manuelt valg for å “snakke” setningene i
rekkefølge. Med Begge er både den automatiske funksjonen og den
manuelle tasten aktivert samtidig.
Velg ventetidsuret (hvor lenge appen venter før den “snakker” den første
ventetidsmeldingen) ved å flytte glidebryteren.
Velg Bank for å legge til setninger som den kan “snakke” mens du skriver.
Ventetid fungerer med alle tilgangsmetoder

8. Ordprediksjon
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Predictable
har
sofistikert
selvlærende
ordprediksjon.
Ordprediksjonen bruker bokstaver som allerede er skrevet av
brukeren, kontekst fra tidligere ord, samt brukerens eget vokabular
for å gi nøyaktige prediksjoner. Selvlæringsfunksjonen er intuitiv og
lærer av ditt bruksmønster ved å plukke opp ord som ikke er
standard, og brukerens foretrukne grammatikk og talestil.

Ordprediksjon er mer fleksibel enn noensinne og kan settes opp på
flere måter. Du kan gjøre endringer slik at de passer
dine
personlige
preferanser
i
Innstillinger
>
Ordprediksjon
>
Prediksjonstype.
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Boble og stripe
Ordprediksjonsstripen vises øverst på tastaturet. Inntil fire
prediksjoner kan til en hver tid vises på stripen. Bank på det ordet
du vil bruke og det blir lagt til i meldingsvinduet.

Ordprediksjonsboblen vises ved siden av ordet mens du skriver det. Den vil
også vise inntil fire ord til enhver tid.
Du kan vise bare stripen, bare boblen eller begge samtidig.

Ett-ord og to-ord

Ett-ordsprediksjon er den klassiske varianten. Den gjetter ordet
mens du skriver det. To-ordsprediksjon ikke bare gjetter ordet du
skriver, men prøver også å finne ordet som kommer etterpå. Det
predikerer to ord på samme tid i stedet for bare ett ord. Når du har
både boble- og stripeprediksjon slått på, vil en visning være
dedikert til enkeltordsprediksjoner, mens det andre inneholder toordsprediksjoner.
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Auto-fullføring

Den
mest
sannsynlige
ordprediksjonen
vises
direkte
i
meldingsvinduet: allerede skrevne bokstaver vises som normale,
bokstaver som bidrar til en ordprediksjon vises i rødt. Bank på
mellomromstasten for å fullføre ordet, slik at de røde bokstavene
blir sorte.

Stavekontroll

Du kan velge å ha stavekontrollen avslått, at den skal fremheve
feilstavinger, eller slå på autokorrigering. I det siste tilfellet vil appen
erstatte feilstavede ord med nærmeste alternativer fra
ordboken.

Andre ordprediksjonsinnstillinger
Gå til Innstillinger > Ordprediksjon for å foreta andre endringer.
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Hvis ordprediksjonsmotoren lærer nye ord vil de bli lagt til i
Selvlærte ord. For å fjerne selvlærte ord fra ordprediksjonsmotoren
(og forhindre at de vises igjen), bank på Administrer selvlærte ord
og bank på ordet du vil fjerne og bank så på Slett. Hvis du vil
tilbakestille ordprediksjonen fullstendig, bank på den runde
oppfriskningsknappen i øverste høyre hjørne på skjermen.
Når banneord blir lagt til i meldingsvinduet, vil en del av ordet bli erstattet
av stjernetegn. Hvis du ikke ønsker at dette skal skje setter du Lås opp hele
ordboken til På.

9. Tastaturinnstillinger
Velg din tastaturtype
Et antall tastaturalternativer er innebygget i Predictable. Et QWERTY
tastatur er standard, men det er også en ABC layout (tastene er i
alfabtisk rekkefølge), en høyfrekvens-layout (de mest vanlige
bokstavene er først, de minst vanlige sist, noe som kan være
fordelaktig for de som bruker bryter- eller berør hvor som helst
tilgangsmetoder), og en ny 10-tasters layout.

Predictable 5 user Guide

10-tasters oppsettet er litt forskjellig fra de andre layoutalternativene og har et mye større målområde enn de andre
tastaturene. Det er spesielt nyttig for brukere som brukere som har
fordel av berøringstilpasninger. Det er ti knapper på skjermen. De
øverste
fem
knappene
er
bokstavgrupperinger.
Bank
på
bokstavgruppen du vil bruke og tastaturet endres slik at du kan
sette en bokstav i meldingsvinduet. Etter at du har lagt
til
bokstaven vil tastaturet gå tilbake til tastatursiden (med
bokstavgrupperinger) igjen. Bank på 123-knappen
nederst
til
venstre for å legge til tall. Du kan navigere til større tall ved hjelp
av piltasten. Det er et redusert utvalg av skilletegn som finnes ved å
banke på ..?!-knappen. …-knappen endrer den øverste raden på
tastaturet og viser innstillingsknappen, en returtast og dine tre
valgte funksjonstaster.

Bruk iOS-tastaturet eller en tastaturutvidelse
Hvis du ønsker å bruke standard Apple-tastaturet, eller hvis det er
en tastaturutvidelse du liker, gå til Innstillinger > Tastatur > Apple
tastatur.
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En bruksanvisning for å sette opp tastaturutvidelser finnes her:
Bruk nedtrekksmenyen under Tastatur for å se innstillingsknappen
og dine tre valgte funksjonstaster.

Endre funksjonstastene

De tre siste knappene på den nederste raden på tastaturet
inneholder funksjonstaster. Dette er taster som utfører en funksjon,
åpner en ny appvisning eller inneholder en emotikonlyd eller
skilletegn. I tidligere versjoner var disse alternativene faste, men nå
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har vi laget dem slik at du kan velge
være tilgjengelige med disse tastene.

hvilke

funksjoner

som

skal

Gå til Innstillinger > Tastatur > Funksjonstaster. Bank på den
funksjonstasten du vil endre. Velg mellom Funksjon, Emotikon eller
Symbol. Scroll gjennom listen over alternativer. Hvis du ikke ønsker
noen funksjonstaster, velg Ingen og funksjonstasten vil ikke vises
på appens tastatur.

Bruk av Bluetooth-tastatur
Hvis du parer et Bluetooth-tastatur med iPad’en din vil det fungere
med Predictable. Når du er på appens hovedside trenger du bare å
begynne å skrive så vil meldingen vises i meldingsvinduet.
Bank på Bluetooth-tastaturets Esc-tast for å “snakke”
din.

meldingen

Du kan bruke berøringsskjermen som vanlig når du har et Bluetoothtastatur tilkoblet, men vi har også bygget inn en mulighet for å legge til
tastatursnarveier slik at du for eksempel kan bruke Bluetooth-tastaturet til
å velge fra ordprediksjonsstripen. Gå til Innstillinger > Tastatur > Eksterne
tastatursnarveier. Fra den første listen velger du snarveihandlingen (hvilken
handling du vil at appen skal utføre, f.eks. ”Velg predikert ord nummer 1”,
som vil legge det første ordet på ordprediksjonsstripen til i
meldingsvinduet). Fra den andre listen velger du snarveien (tastene du vil
trykke på tastaturet for å utføre handlingen). Bank på Lagre-tasten på den
øverste linjen og snarveien blir lagret i din liste over snarveier.
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Hvis du vil redigere eller fjerne en snarvei, banker du på handlingen
I snarveilisten og velger rediger eller slett.

10. Få frem budskapet ( andre måter for å legge til tekst i
meldingsvinduet)
Setninger
Bank på hurtigtasten for setninger. Du vil se et sett av kategorier.
Hvis du banker på en kategori vil et nytt vindu åpnes og vise
setninger relatert til denne kategorien. Bank på en setning og den
vil bli lagt til i meldingsvinduet.

Legge til en kategori
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Du kan legge til en kategori fra kategorisiden ved å banke på
redigeringsknappen og så scrolle gjennom til den
siste
kategorisiden. En knapp for å legge til kategori vil vises bak den
siste kategorien. Bank på denne knappen. Kategorien din behøver
ikke å ha et bilde, men du må gi den et unikt navn.
Du kan også redigere en kategori på kategorisiden hvis du banker
på redigeringsknappen. Bank på kategorien du vil endre. Du får
muligheten til å redigere eller slette (hvis du velger sletting vil også
alle setninger I den kategorien bli fjernet).

Legge til en setning

Legg til en setning fra hovedsiden ved å skrive teksten du ønsker å
lagre direkte i meldingsvinduer. Bank Bruk og Legg til setning. Velg
en kategori for setningen din. Du kan nå lagre setningen, men du
kan også gjøre flere endringer hvis du ønsker det. For å legge til en
setning fra setningsbiblioteket går du inn i en kategori og banker
på redigeringsknappen. En legg til-knapp vil vises som siste punkt i
setningslisten eller -rutenettet.
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Kategori: endrer hvilken kategori den lagrede setningen vil vises i.
Du kan velge flere kategorier for den samme setningen.

Tekst: Setningstekst er teksten som blir lagt til i meldingsvinduet
og/eller
“snakket”
av appen
når du velger
setningen
i
setningsbanken. Titteltekst kan være forskjellig fra setningstekst.
Dette er teksten som vises når du leter etter en setning. Du ønsker
kanskje å bruke titteltekst hvis du lagrer en veldig lang melding, slik
at den er lett å identifisere. For eksempel, “Hei, jeg heter Samuel,
men vennene mine kaller meg bare Sam. Det gleder meg å treffe
deg“. Kan gis tittelen Introduksjon.
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Bilde: Du kan legge et bilde til setningen. Bildet vises ikke i
meldingsvinduet, men ved siden av tittelteksten i setningslisten og kan
fungere som blikkfang. Denne muligheten er ikke påkrevd, og hvis du ikke
ønsker noe bilde trenger du ikke å bruke det. Du kan ta et bilde, bruke et
bilde fra din iPads bildegalleri eller velge blant forhåndslagede symboler.

Lyd: Hvis du har taleevnen i behold og ønsker å lagre meldingen din ved å
ta opp din egen stemme, kan du gjøre det her.
For live opptak, bank på Ta opp lyd nå og deretter på
mikrofonknappen. Når opptaket er ferdig banker du på
stoppknappen. Du kan høre på opptaket for å forvisse deg om at du
er fornøyd med det. Hvis du tidligere har brukt Predictable-appen
for å ta opp en setning og ønsker å gjenbruke den, går du til
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Predictables lydbibliotek og søker etter tittelen på meldingen du
ønsker å bruke.
Hvis du har lagret meldinger ved hjelp av en annen opptaksmetode går du
til Meldingslagring. Du må være tilkoblet et WiFi får å kunne legge til en
lagret melding ettersom den krever tilgang til din brukerkonto (mer
informasjon
om
brukerkontoer
under
overskriften
Brukere
og
sikkerhetskopier).

Multimedia: Hvis du har sanger lagret i iTunes på din iPad, kan du
lagre dem for å spille dem av i Predictable her. Hvis du har en WiFitilkobling kan du også søke etter en YouTube video og legge til en
hurtiglenke slik at du enkelt kan surfe dine favorittnettsteder uten å
forlate Predictable-appen.

11. Meldingslagring med din brukerkonto
Hvis du har gjort et antall opptak av stemmen din for å lagre dem i
appen, går du til www.therapy-box.co.uk/login og logger inn med
brukernavnet og passordet ditt. Gå til Meldingsbank og last opp så
mange stemmefiler som du ønsker å bruke. I Predictable-appen går
du til Legg til setning > Lyd > Velg i meldingsbank, og velger den
stemmefilen du ønsker å bruke.
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12. Redigere en setning
Finn setningen du ønsker å redigere. Bank på redigeringsknappen nederst
på siden. Bank på setningen du ønsker å redigere for å få frem alternativet
Rediger/Slett. Velg Rediger.

13. Historikk
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Hver gang du trykker på “snakk”-knappen vil meldingen din bli
lagret i historikken. Du kan gå til historikken ved å trykke på Brukknappen og så på Historikk. Hvis du banker på en historikksetning
vil den bli lagt til i meldingsvinduet.

Sletting av historikk

Med historikksiden åpen, bank på redigeringsknappen. Bank så på setningen
du vil slette. Du får to valg: Slett denne setningen og Slett alt.
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NB: Hvis du ikke ønsker at Predictable-appen skal lagre setningene
dine i historikken i det hele tatt, går du til Innstillinger >
Ordprediksjon og slår av Lagre historikk.

14. Håndskriftsverktøy
NB: Det nye håndskriftsverktøyet krever internettilgang for å
fungere.

Bank på håndskriftsknappen fra tastaturet ditt. Skriv et ord i det
gule skriveområdet. Appen sjekker ordet og gir et antall alternativer
i boksen på høyre side. Bank på det korrekte ordet for å legge det
til i meldingsvinduet. Hvis ingen av fortolkningene er korrekte, eller
hvis du ikke ønsker at ordet skal vises i meldingsvinduet, banker du
på viskelærknappen nederst i boksen til høyre.

15. Kopiér og lim inn
Kopiér: Dobbeltbank på meldingen og dra markøren for å velge den
delen av meldingen du vil kopiere. Bank bruk og deretter Kopiér.
Valget ditt vil bli kopiert til enhetens utklippstavle og kan deretter
limes inn i andre apper (som f.eks. Notes, Google Docs, osv.)
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Kopiér tekst fra en annen app. Gå inn i Predictable, bank på Bruk og
deretter Lim inn. Teksten vil vises i meldingsvinduet.

16. Stemme- og emotikonbruk
Predictable-brukere kan “snakke” alle meldinger som skrives i
meldingsvinduet ved å banke på Snakk-knappen øverst til høyre på
skjermen.

iOS
Alle iOS stemmene er klare til bruk. Bank på en stemme for å velge den.
En kort forhåndsvisning vil bli spilt av.
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Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til hovedinnstillingene for
Tale og bruk glideknappene for å endre stemmens talehastighet og
tonehøyde.

17. Forbedring av uttale

Noen ganger kan en syntetisk stemme ha litt feil uttale. Dette er
heldigvis enkelt å fikse. Hvis et ord blir uttalt feil går du til
Innstillinger > Justerte ord. I feltet for Vis tekst skriver du ordet som
blir uttalt feil, og i feltet for Uttale av tekst skriver du ordet slik det
staves fonetisk. Bank på Spill av-knappen for å høre
hvordan det lyder. Hvis det er korrekt banker du på Lagre-knappen øverst til
høyre.
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18. Tilpassede emotikoner

Hvis det er en lyd du ønsker å uttrykke, og det ikke er noe
tilsvarende i appen allerede, kan du legge til en tilpasset
emotikonlyd. Gå til Innstillinger > Layout > Administrer emotikoner. Bank
på Opprett nytt emotikon. Gi det et navn og trykk “Ta opp nå“
(hvis du ønsker å ta opp lyden live), eller velg “Velg fra lydbibliotek”
(hvis du allerede har en fil med lyden). Bank på Lagre-ikonet øverst
til høyre. I Administrer emotikoner kan du velge hvilke
emotikonalternativer du ønsker å se når du trykker hurtigtasten for
emotikoner på hovedsiden. Bank på et alernativ for å velge/fravelge.
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19. Publiseringsfunksjon: deling av private meldinger på
offentlige steder

Noen ganger kan det hende at du ikke ønsker å bruke
stemmefunksjonen I det hele tatt, f.eks. hvis du fører en privat
samtale som noen enkelt kan overhøre. I slike tilfeller kan du slå på
publiseringsfunksjonen. Gå til Innstillinger > Tale > Talealternativer
og slå på Publisering.
Taleknappen i appen vil endres til en publiseringsknapp. Ved å trykke
på den blir teksten større og snudd oppned slik at det er enkelt for
noen som sitter overfor deg å lese den.

20. Hvis du ønsker å bruke din egen stemme
(meldingslagring)
Se: Meldingslagring med din brukerkonto

21. Deling av meldingen din
Skriv ut meldingen din i meldingsvinduet og bank på Bruk-tasten. Du kan
dele meldinger via Twitter, Facebook, SMS (kun telefon),
iMelding (kun iPad) eller e-post. Du må logge inn på dine E-post-,
Twitter- og Facebook-kontoer før du kan dele meldinger. Du kan gjøre
det ved å gå ut av Predictable-appen og inn i iPads
hovedinnstillinger. Scroll nedover på venstre side til e-post,
kontakter og kalendre (eller videre for å finne alternativene for
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Twitter og Facebook. Bank så på Legg til konto og følg
instruksjonene derfra.

Sending av e-post i brytertilgangsmodus
Å sende en e-post mens du bruker Brytertilgang krever litt ekstra oppsett.

Å sende en e-post i Direkte berøring er så enkelt som å banke på Bruktasten på hovedsiden og så banke på e-post-ikonet. Det er mulig å sende en
e-post ved bruk av Brytertilgang eller Berør hvor som helst, men det krever
litt ekstra oppsett. Etter at du har satt opp e-postadressen din med
Predicatble for brytertilgang, går du inn i hovedmeldingsseksjonen. Skriv
meldingen din og bank Bruk. Velg en kontakt (Predictable vil ha importert
kontaktene dine fra din i-enhets kontaktapp. Hvis du vil sende til en ny
adresse fra Predictable mens du bruker brytertilgang, går du ut av
Predictable, inn i kontaktappen og legger til en ny kontakt).
Hvis du bruker en yahoo e-postadresse
Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang (eller Berør hvor som
helst) > E-postinnstilling > Senders e-postadresse > Yahoo
Før innlogging, vennligst følg lenken til
https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx og logg
inn i e-postkontoen du vil bruke med denne appen. Finn innstillingen “Tillat
apper som bruker mindre sikker innlogging” og slå denne innstillingen på.
Gå inn i Predictable igjen, bekreft at du har endret denne innstillingen, skriv
inn din yahoo e-postadresse og logg inn.
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Hvis du bruker en Outlook e-postadresse
Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang (eller Berør hvor som
helst) > E-postinnstilling > Senders e-postadresse > Outlook. Skriv inn din
outlook e-postadresse og passord.
Hvis du bruker en Gmail adresse.
Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang (eller Berør hvor som
helst) > E-postinnstilling > Senders e-postadresse > Gmail
Før innlogging, vennligst følg lenken til
https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGB og logg inn i epostkontoen du vil bruke med denne appen. Finn innstillingen “Tillat apper
som bruker mindre sikker innlogging” og slå denne innstillingen på. Gå inn i
Predictable igjen, bekreft at du har endret denne innstillingen, skriv inn din
Gmail e-postadresse og passord.
Hvis du bruker en Therapy Box e-postadresse eller en annen slags epostadresse
Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang (eller Berør hvor som
helst) > E-postinnstilling > Senders e-postadresse > Andre
Skriv inn vertsnavnet (for Therapy Box e-postadresser er vertsnavnet
mail.therapy-box.co.uk), din e-postadresse og ditt passord.

22. Brukere og sikkerhetskopier
Logg inn med brukernavn og password i enhver enhet og appen vil
synkronisere automatisk. Hvis du har hoppet over innloggingen vil
du måtte opprette en for å se dette vinduet. Mer info påkrevd her…
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23. Endre appens utseende
Den siste oppdateringen inneholder flere alternativer for utseende
enn noensinne. Du kan endre appens knapper for å gjøre dem
enklere å bruke, eller for å passe din personlige smak. Gå til
Innstillinger > Layout > Useende.

Fonter

For første gang kan du endre appens font. Gå til Innstillinger >
Layout > Utseende > Meldingsvindu > Velg fonttype. Vi har delt opp
fonttypene. Hvis du har dysleksi eller er synshemmet kan du ønske
å velge en font som er enkel å lese fra en av disse listene. Vi har
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også lagt til et utvalg formelle og uformelle fonter som du kanskje
foretrekker etter din personlige smak. Endring av fonten vil endre den
over alt i appen; ordprediksjonen, tastaturet, setningslisten,
osv.

Du kan også endre meldingsvinduets fontstørrelse ved hjelp av
glidebryteren, og fontfarge ved hjelp av fargevalgsopsjonen.

Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Ordprediksjon for å endre
størrelse og farge på teksten i meldingsvindusstripen.
Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Taster og celler for å
endre fargen på teksten på tastaturet, i dine setningslister, i appens
historikkseksjon og i nyhetsfeeden.

Predictable 5 user Guide

Endring av fargeplanen

Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Meldingsvindu. Bank på
bakgrunnstasten og velg en farge fra alternativene. For å gjøre
fargene blekere, flytt glideknappen fra bakgrunnsopasitet mot
venstre.
Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Ordprediksjon. Bank på
bakgrunnstasten og velg en farge fra alternativene. For å gjøre
fargene blekere, flytt glideknappen fra bakgrunnsopasitet mot
venstre.
Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Taster og celler. Bank på
bakgrunnstasten og velg en farge fra alternativene. For å gjøre
fargene blekere, flytt glideknappen fra bakgrunnsopasitet mot
venstre.
Hvis du er synshemmet kan du ønske et design med høyere
contrast. Gå til Innstillinger > Layout > Utseende > Høy kontrast for å
bruke forhåndsinnstilling for god synlighet.
Apple har også satt opp sine egne alternativer for fargetemaer for hele
iPad. Vi har bygget inn hurtiglenker til Apple-innstillinger for en gråskala
iPad, og for å invertere din iPads farger. Gå til
Innstillinger > Layout > Utseende > for å bruke disse.

Tilbakestilling til standard
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Gå til Innstillinger > Layout > Utseende >Tilbakestill til standard
for å endre appens utseende i tilfelle du finner ut at du foretrekker
de originale fargetemaene i stedet for endringene du har gjort.

24. Andre innstillinger

Venstrehendte hurtigtaster

Hvis du er venstrehendt foretrekker du kanskje at appens
hurtigtaster og snakkeknappen er på venstre side. Gå til
Innstillinger > Layout og velg Venstre ved siden av plasseringen av
hurtigtastene.

25. Administrasjon av hurtigtaster

Bruk-taster
Noen av Bruk-tastene er kanskje ikke relevante for deg. Hvis du for
eksempel ikke har en Twitter-konto er det ikke til særlig hjelp å ha
Bruk-tasten for Twitter tilgjengelig. For å fjerne taster du ikke
ønsker går du til Innstillinger > Layout > Bruk menyvalg. Fjern
avkryssingen for brukertaster du ikke ønsker å bruke ved å banke
på dem. Du kan krysse av en Bruk tast igjen ved å banke på den en
gang til.
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Du kan endre nyhetsleverandøren som vises i nyhetsfeeden din ved å gå
til Innstillinger > Lauout og scrolle til Nyhetsfeed.

Slettealternativer

For å fjerne taster du ikke ønsker, gå til Innstillinger > Layout >
Slettealternativer. Fjern avkryssingen for å slette alternativer du
ikke ønsker å bruke ved å banke på dem. Du kan krysse av for en
Bruk-tast igjen ved å banke på den en gang til.
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Emotikoner

Gå til Innstillinger > Layout > Administrer emotikoner for å fjerne
emotikonlyder du ikke ønsker. Fjern avkryssingen til de
emotikonlyder du ikke ønsker ved å banke på dem. Du kan krysse dem
av igjen ved å banke på dem en gang til. Bare de første ni
avkryssede emotikonene vil være tilgjengelige i appen. Du kan derfor
måtte fjerne noen av standardalternativene fra
emotikonlisten.

26. Klokkevarsel / Tastaturlyd
Endre klokkevarsellyden ved å gå til Innstillinger > Tastatur >
Klokkevarsel.
Slå tastelyden (en bankende lyd som øres hver gang du banker på
en knapp) på eller av ved å gå til Innstillinger > Tastatur > Tastelyd.

