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1. Introduktion
Välkommen till Predictable 5, fylld av nya funktioner som gör appen
enklare, snabbare och bekvämare än tidigare.

2. Navigera i appen

1. Tala-knapp — Läser upp texten i meddelandefönstret
2. Snabbtangenter — Använd tangent, Radera alternativ, Fraser,
Emotikontangent
3. Ordprediktionsbubbla — innehåller ordprediktioner, följer texten
medan du skriver, klicka på ett ord för att skriva det i
meddelandefönstret.
4. Ordprediktionsremsa — innehåller ordprediktioner, klicka på ett ord
för att skriva det i meddelandefönstret.
5. Tangentbord – för att skriva
6. Inställningstangent
7. Funktionstangenter – ställ in appen så att de funktioner du använder
mest är lätt åtkomliga.

3

Predictable 5 Användarmanual

3. Logga in

Första gången du öppnar appen efter att ha installerat den kommer du att
bli ombedd att logga in med användarnamn och lösenord. Om du inte har
ett användarnamn och lösenord kan du skapa ett nu (under denna
inloggning är den enda gång du måste vara uppkopplad för att kunna
använda Predictable). Vi kommer att be dig att skapa ett konto för denna
version eftersom vi har lagt till en funktion för automatisk back-up i appen,
så att förändringar du gör i appen kan hämtas senare, eller nedladdas
automatiskt till en annan enhet.
Alternativt kan du välja att hoppa över inloggning genom att välja Gästläge. Detta kommer att ta dig till en skärm som visar åtgärden hoppa över
inloggning, vilket inte rekommenderas. Gäst-läge kommer att
behålla
enheten i Offline-läge och kommer INTE att spara några inställningar eller
information och förhindrar dig från att återfå den, eller att byta enhet.
Vänligen läs beskrivningen om Gäst-läge för att använda denna funktion.

4. Åtkomstmetoder
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Predictable är designad för att kunna användas av så många olika
individer som möjligt. Om du tycker att touch-skärm är enkelt att använda,
så behåll appen i direct touch-läge (denna åtkomstmetod är standard).
Annars kan du ställa in appen efter dina önskemål.

Kan använda touch-skärm men behöver lite hjälp
Predictable fungerar med iOS hjälpmedel, du kan läsa mer om hjälpmedel
på: https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

Nedsatt syn
I inställningar i din iPad finns ett antal alternativ för individer med nedsatt
eller ingen syn. Du kan läsa mer om hur du ändrar i inställningar för att
göra din enhet mer tillgänglig här: https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. iOS Reglagekontroll
Predictable fungerar med iOS reglagekontroll. Fördelen med iOS
reglagekontroll är att reglage- eller ”touch var som helst”-användare kan
kontrollera andra appar på sin enhet utan att behöva hjälp från andra som
kan använda direct touch. iOS reglagekontroll fungerar med många andra
appar, inklusive alla apple:s egna appar.
För
att
använda
iOS
reglagekontroll med Predictable, se till att du har Predictable i direct touchläge (annars kommer det att finnas två skanningmarkörer, som rör sig olika
snabbt, och enheten kommer inte att veta vilket val som görs). En komplett
manual till
iOS reglagekontroll kan du hitta här: https://www.therapybox.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf
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5.1 Predictable skanning (Touch var som helst och reglageåtkomst)

5.2 Skanningstyp

Användare som valt reglageåtkomst kan välja mellan auto-skanning eller användarskanning.
Auto-skanning markerar olika sektioner
på skärmen
i en bestämd
hastighet, och användaren trycker påreglaget när den del de vill trycka på
är markerat.
Användar-skanning kallas ibland för ”klicka för att gå vidare” och kräver
två reglage för att fungera idetta läge. I detta läge flyttar reglaget det
markerade området till nästa sektionpå skärmen och det andra reglaget
används för att göra val.

5.3 Skanningshastighet

Välj hastighet för skanningen. Det finns fem olika hastighetsalternativ.
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Skanningshastighet

Välj det antal gånger du vill att skanningsmönstret ska fortgå. Detta kan
vara användbartom användaren behöver mer tid för att tänka/hitta sitt val.
Du kan
välja mellan en tillfem skanningscykler. Du kan även välja
obegränsad skanning (Aldrig).

Snabbutgång

När du använder skanning med snabbutgång har vi lagt till en knapp som
användare kan använda för att snabbt gå ur närde är i antingen ”touch var
som helst”- eller reglageåtkomst.
Ikonen finns på skärmens vänstra sida ovanför ordprediktion. Men dukan
flytta denna knapp till valfri plats. När du klickar på denna visas ett
popupfönster, somber dig bekräfta att du vill gå ur skanningläge.

E-postinställningar
Se 21.1 ”Skicka e-post i reglageåtkomstläge.”
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6. Koppla din Bluetooth reglagebox till din iPad/iPod/iPhone
Gå in i inställningar
på din iPad/iPhone/iPad Touch. Scrolla till
”Bluetooth”. Sätt
Bluetooth på“På”. Koppla in ditt reglage
till
reglageboxen.
Sätt igång din reglagebox genom att trycka på den
rödaströmknappen och hålla den intryck i en sekund. En LED-lampa
kommer att blinka 3 gånger och försöka att koppla ihop den meddin
iPad/iPod/iPhone. LED-lampan kommer att blinka snabbt i orange medan
den ansluter. När den väl haranslutit, kommer den att blinka omväxlande
grönt och rött. Släpp sedan Välj din enhet.7. Vänta medan
den hittar
enheten och visar ”Ansluten”.

Om anslutningen lyckas, klicka på ”I”-knappen bredvid enhetens namn i
listan “Minaenheter”, klicka därefter på “Glöm denna enhet”. Återställ och försök
ansluta igen. OBS: första gången den ska hitta kan detta upp till 30 sekunder.
För att återställa (t.ex. att ställa in en annan iPad/iPhone/iPod): tryck och
håll in den röda knappen
i8 sekunder tills det blinkar snabbt omväxlande i
grönt och rött.
Vänligen ladda ned användarmanualer för reglageanvändning från
www.therapy-box.co.uk för en mer detaljeradguideöver reglageintegration
och användning.
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7. Vänta-meddelande

Ibland kan det ta lite tid att skriva ett meddelande. Vi har integrerat ett
automatiskt vänta-system, som låter människor du pratar med få reda på
att du håller på att formulera ett meddelande. Om du vill använda denna
funktion, gå till Inställningar > Hjälpmedel > Vänta Sätt Vänta på Av,
Automatisk, Manuell eller Båda
Automatisk ser till att de valda meningarna läses enligt det valda
intervallet. Timern sätter igång när du börjar skriva. Manuell kommer att
ersätta en tangentbordsfunktion med en ”vänta”-tangent som tillåter ett
snabbt manuellt val, som läser fraserna i ordning. Båda tillåter att den
automatiska funktionen och den manuella tangenten är aktiva samtidigt.
Välj ”vänta”-timer (hur länge appen väntar innan den läser det första ”vänta”meddelandet) genom att skjuta på reglaget.
Välj Klicka för att lägga till fras för att tilldela appen meddelanden att läsa medan du
skriver. Vänta fungerar med alla åtkomstmetoder.

8. Ordprediktion
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Predictable innehåller en sofistikerad självlärande ordprediktion. Ord
prediktionen använder sig av bokstäverna användaren redan har skrivit,
sammanhang från andra ord samtanvändarens eget ordförråd för att ge
korrekta ordprediktioner. Den självlärande funktionen är intuitiv och lär sig
från användningsmönster, fångar upp
ovanliga ord och användarens
normala grammatik och sätt att prata.

Mer flexibelt än tidigare, ordprediktion kan ställas in på många olika sätt.
Gör ändringar som
passar din
personliga preferens i Inställningar >
Ordprediktion > Prediktionstyp.

Bubbla & remsa
Ordprediktionsremsan
visas
ovanför
tangentbordet.
Upp
till fyra
prediktionervisas i remsan åt gången. Klicka på ordet du vill använda, och
det kommer då att läggas till imeddelandefönstret.
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Ordprediktionsbubblan visas intill ordet medan du skriver. Den visar också upp till fyra
ord åt gången.
Du kan visa: endast remsa, endast bubbla eller båda på samma gång för exceptionell
ordprediktionskraft.

Ett-ord & två-ord

Ett-ordsprediktion är den klassiska prediktionen, som
gissar ordet du
håller på att skriva. Två-ordsprediktion gissar inte endast ordet du håller
på att skriva utan försöker också¨att hitta ordet som kommer därefter. Det
förutser två ord åt gången, istället för ett enstaka ord. När du har både
bubbla & remsa igång samtidigt, kommer en att visa ettordsprediktioner,
medan den andra kommer att visa tvåordsprediktioner.
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Automatisk komplettering

Den
troligaste
ordprediktionen visas direkt på meddelandefönstret:
bokstäver som redanskrivits ser ut som normalt, bokstäver som läggs till
en ordprediktion visas i rött. Klicka påmellanslag för att komplettera ordet,
vilket ändrar bokstävernas färg från rött till svart.

8.4 Stavningskontroll

Du kan välja mellan att ha stavningskontrollen avstängd, att stavningskontrollen
markerarstavfel, eller på autokorrekt, vilket innebär att appen ersätter felstavade ord
meddet mest närliggande alternativet från
sin ordbok.

8.5 Andra inställningar för ordprediktion
Gå till Inställningar > Ordprediktion för att göra ytterligare förändringar.
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Om ordprediktionsmotorn lär sig nya ord kommer de att läggas till i
självlärda ord. För att ta bort något självlärt ord från ordprediktionsmotorn
(och stoppa dem från att visas), klicka på Hantera självlärda ord
och
klicka på det ord du vill radera, klicka sedan på radera. Om du vill
återställa ordprediktion helt och håller, klicka på den cirkulära
återställningsknappen i skärmens högra hörn.
När svordomar läggs till i meddelandefönstret, kommer delar av ordet att
ersättas av asterisker. Om du inte vill att detta ska göras, sätt Lås upp
hela ordboken på ”På”.

9. Tangentbordsinställningar
Välj din tangentbordstyp
Predictable kommer med ett antal alternativ för tangentbord. Standard är
QW ERTY-tangentbordet, men det finns också en ABC-layout (Tangenterna
står i alfabetisk
ordning,
en
hög
kontrast-layout
(de
vanligaste
bokstäverna visas först, de ovanligaste visas står sist- detta kanvara
användbart för personer som använder reglage- eller ”touch var som helst”metoder för åtkomst), och en ny 10-tangentlayout.
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10-Tangentlayouten skiljer sig lite från de andra tangentbordsalternativen,
det har en mycket större träffyta än andra tangentbord och är särskilt
användbart för människor som drar fördel av hjälpmedel. Det finns 10
tangenter på skärmen, de översta fem har bokstavsgrupperingar. Klicka
på bokstavsgrupperingen du vill använda och tangentbordet låter dig välja
en bokstav att skriva i meddelandefönstret. När du har lagt till en bokstav,
kommer tangentbordet att återgå till tangentbordets huvudsida (med
bokstavsgrupperingar). Klicka på 123-knappen längst ner till vänster för
att lägga till siffror (tangentbordet som syns visar 0, 1, 2 och 3, du kan
navigera till högre siffror genom att använda piltangenten). Det finns ett
reducerat val av skiljetecken, vilka kan hittas genom att klicka på ..?!knappen. ...-knappen kommer att ändra den översta tangentbordsraden så
att den visar inställningsknappen, en returtangent och de 3 tangenter du
valt till tangentbordsfunktioner.

Använda iOS-tangentbordet eller ett tangentbordstillägg
Om du vill använda Apples standardtangentbord eller om det finns ett
tangentbordstillägg du tycker om, gå till Inställningar > Tangentbord > Apple
tangentbord.
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Du hittar en manual för att ställa in ett tangentbordstillägg här:
Använd listknappen för tangentbord för att se inställningsknappen och de
3 tangenter du valt till tangentbordsfunktioner.

Ändra tangenter till tangentbordsfunktioner

De 3 sista tangenterna i den nedre raden på tangentbordet har avsatts till
tangentbordsfunktioner. Detta är tangenter som utför en funktion, öppnar
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en ny app-bild, eller innehåller ett emotikonljud eller ett skiljetecken. I
tidigare versioner var dessa funktioner låsta, men vi har nu gjort så att du
kan välja de funktioner du vill ha tillgång till med dessa tangenter.
Gå till Inställningar > Tangentbord > Tangenter för
tangentfunktioner
Klicka på den tangentfunktion du vill ändra. Välj från Funktion, Emotikon
eller Symbol, skrolla sedan genom listan över alternativ. Om du inte vill ha
några tangentfunktioner, välj Inga från listan över alternativ och då
kommer tangenten med tangentfunktioner att
gömmas
i
appens
tangentbord.

Använda ett Bluetooth-tangentbord
Om du kopplar ett Bluetooth-tangentbord till din iPad kommer den att
fungera med Predictable. När du är på appens huvudsida behöver du bara
börja skriva så kommer meddelandet att visas i meddelandefönstret.
Klicka på Bluetooth-tangentbordet escape-knapp för att läsa upp ditt meddelande.

Du kan använda din touchskärm som vanligt när du har ett Bluetoothtangentbord inkopplar, men vi har också ett gjort ett alternativ för att lägga
till tangentbordsgenvägar så att du till exempel kan använda Bluetoothtangentbordet för att välja från ordprediktionsremsan. Gå till Inställningar
> Tangentbord > Genvägar till externt tangentbord. Från den första listan
väljer du genvägsåtgärden (vilken åtgärd du vill att appen ska utföra, till
exempel ”Välj Ordprediktion nummer 1”, som kommer att lägga till det
första ordet från ordprediktionsremsan till meddelandefönstret). Från den
andra lista väljer du Genvägen (de tangenter på tangentbordet du vill
trycka på för att utföra åtgärden). Klicka på Spara-knappen i övre listen så
kommer den att läggas till i din genvägslista.
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Om du vill redigera eller radera en genväg, klicka på åtgärden i din genvägslista och
välj redigera eller radera.

10. Gör dig hörd (andra sätt att lägga till text i meddelandefönstret)
10.1 Fraser
Klicka på snabbtangenten för fraser.
klickar på en kategori, visas en ny
kategorin. Klicka
på en fras och
meddelandefönstret.

10.2 Lägga till en kategori
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Du kan lägga till en kategori genom att klicka på redigera-knappen och
sedan scrolla till den sista kategorisidan. En Lägg till kategori-knapp
kommer att synas bakom den sista kategorin. Klicka på denna. Din
kategori behöver inte ha en bild, men du måste ge den ett unikt namn.
Du kan också redigera en kategori från kategorisidan om du klickar på
redigera-knappen. Klicka på den kategori du vill ändra. Du kommer att få
välja mellan att redigera eller radera (om du väljer radera, kommer alla
fraser i den kategorin att försvinna).

10.3 Lägga till en fras
https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx

Lägga till en fras från huvudsidan: Skriv texten du vill spara direkt i
meddelandefönstret. Klicka Använd och sedan Lägg till fras. Välj en
kategori till din fras. Du kommer att kunna spara fraser i detta läget, men
du kan även göra andra ändringar om du vill det. För att lägga till från
frasbiblioteket gå in i en kategori, klicka på redigeraknappen och en lägg tillknapp kommer att visas sist i fraslistan eller frasrutnätet.
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Kategori: ändrar vilken kategori den sparade frasen kommer att visas i. Du
kan välja flera kategorier för samma fras.

Text: Frastext är den text som läggs till i meddelandefönstret och/eller
uppläses av appen när du väljer frasen från frasbanken. Etikettstext kan
skilja sig från Frastexten, detta är texten som visas i appen när du söker
efter en fras. Du kan vilja använda en etikettstext om du ska spara ett
väldigt långt meddelande, så att den är lätt att identifiera. Till exempel:
”Hej, mitt namn är Samuel, men mina vänner kallar mig Sam. Det var
trevligt att träffas.” Kan kallas för ”introduktion”.
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Bild: Du kan lägga till en bild till din fras. Bilden kommer inte att visas i
meddelandefönstret, utan visas bredvid etiketten i fraslistan och
kan
fungera som ett enkelt visuellt hjälpmedel. Detta alternativ är inte ett
tvång, om du inte vill ha en bild behöver du inte använda någon. Du kan ta
ett foto, använda en bild från din iPad:s galleri eller välja från ett urval av
ritade symboler.

Ljud: Om du fortfarande kan tala och vill spara ditt meddelande, spela in
med din egen röst, kan du göra det här.
För att spela in, klicka på Spela in ljud nu, därefter klickar du på mikrofonknappen. När du är klar med inspelningen, klicka på stopp-knappen. Du
kan lyssna på inspelningen för att säkerställa att du är nöjd med den. Om
du tidigare har använt Predictable:s app för att spela in en fras och vill
återanvända den nu, gå till Predictable:s Ljudbibliotek och leta efter
namnet på frasen du vill använda.
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Om du har sparat meddelande med en annan metod för ljudinspelningar
gå till Meddelandebank. Du måste vara uppkopplad mot W iFi för att lägga
till meddelande från meddelandebanken då det kräver tillgång till ditt
användarkonto (mer information om användarkonton hittar du i avsnittet
Användare &Backuper).

Multimedia: om du har låtar sparade på iTunes eller på din iPad, kan du
lägga till dem för att spela för att spela dem i Predictable här. Om du har
en W iFi-anslutning kan du också söka efter en YouTube-video och lägga
in en weblänk, så att du enkelt kan surfa till dina favorithemsidor utan att
lämna Predictable-appen.

11. Meddelandebank med ditt användarkonto
Om du har gjort många inspelningar till din bank med din röst, och vill
använda dem i appen gå till www.therapy-box.co.uk/login och logga in
med användarnamnet och lösenordet du använder i appen. Gå till
Meddelandebank och ladda upp så många röstfiler du skulle vilja använda.
Inuti Predictable-appen, gå till
Lägg till fras > Ljud > Välj från
Meddelandebank, och välj den röstfil du vill använda.
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12. Redigera en fras
Hitta den fras du vill redigera. Längs botten av sidan klicka på redigeraknappen. Klicka på frasen du vill redigera för att få fram alternativet Radera/Redigera.
Välj Redigera.
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13. Historik

Varje gång du trycker på läs upp-knappen kommer ditt meddelande att
sparas i historiken. Du kan komma åt din historik genom att trycka på användknappen, och sedan på historik. Om du klickar på en fras från
historik kommer den att läggas till i meddelandefönstret.

13.1 Radera historik
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Med historiksidan uppe, klicka på redigera-knappen. Klicka på den fras du
vill radera. Du får 2 alternativ: radera denna fras & radera alla.
OBS: Om du inte alls vill att Predictable-appen ska spara dina fraser i
historik, gå till Inställningar > Ordprediktion och sätt Spara Historik på av.

14. Handskriftsverktyg
OBS: Det nya handskriftsverktyget kräver internetanslutning för att fungera.

Klicka på handskrifts-knappen från ditt tangentbord. Skriv ett ord i det
gulmarkerade området. Appen kommer att kontrollera ordet och visa ett
urval av möjligheter i rutan på höger sida. Klicka på det rätta ordet och det
kommer att läggas till i meddelandefönstret. Om inget av alternativen är
rätt, eller om du inte vill ange ordet i meddelandefönstret, klicka på
radera-knappen längst ner till höger i rutan.

15. Kopiera & klistra in
Kopiera: dubbelklicka på meddelandet och dra markören för att välja den
del av meddelandet som du vill kopiera. Klicka använd och sedan kopiera.
Valet kommer att kopieras in på enhetens Urklipp och kan klistras in i
andra appar (som anteckningar, Google dokument, osv).
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Klistra in: kopiera text från en annan app. Gå in i Predictable, klicka på använd,
sedan klistra in. Texten kommer att visas i meddelandefönstret.

16. Röst- & Emotikon-uttalande
Predictableanvändare kan uttala alla meddelanden som anges i
meddelandefönstret genom att klicka på Tala-knappen längst upp till
höger på skärmen.

iOS
Alla iOS-röster är klara för användning. Klicka på en röst för att använda
den. En kort uppspelning kommer att höras.

Klicka på den bakre knappen för att gå tillbaka till huvudsidan för
röstinställning och använd reglage för att ändra hastighet & tonhöjd som
rösten ska använda när den talar.
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17. Justera uttal

.

Ibland kommer en syntetisk röst att uttala en del ord lite fel. Som tur är, är
det lätt att fixa. Om du har ett ord som uttalas fel, gå in i Inställningar >
Anpassade ord I Visa text-inmatningsfältet, skriv ordet som uttalas fel och
i Uttala test-inmatningsfältet skriver du som ordet det stavas fonetiskt.
Klicka på Spela-knappen för att höra hur det låter, och om det är rätt klicka på
Spara-knappen i det övre högra hörnet
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18. Anpassade emotikoner

Om det finns ett ljud du vill använda till en emotikon och det inte finns
något liknande i appen redan, kan du lägga till ett personligt emotikonljud.
Gå bara till Inställningar > Layout > Hantera emotikoner. Klicka på Skapa
ny emotikon. Ge den ett namn, klicka sedan på ”Spela in nu” (om du vill
spela in ljudet live) eller ”Välj från ljudbibliotek”) om du redan har en ljudfil
som representerar ljudet). Klicka på sparaikonen längst upp till höger. I
Hantera emotikoner kan du välja vilket emotikonalternativ du vill se när du
klickar på snabbtangenten för emotikoner på huvudsidan. Klicka på ett
alternativ för att välja/välja bort det.
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19. Publicera funktion: dela privata meddelanden på offentliga
platser

Ibland kanske du inte vill använda talfunktionen alls, till exempel, om du
har ett privat samtal någonstans där någon annan kan höra. I sådana fall
kan du sätta igång Publicera funktion. Gå till Inställningar > Tal >
Talalternativ och aktivera Publicera.
Tala-knappen i appen kommer att bli en publicera-knapp, genom att klicka
på denna blir texten större, och vänder den så att den som sitter mittemot
kan läsa det.

20. Om du vill använda din egen röst (Meddelandebank)
Se: Meddelandebank med ditt användarkonto

21. Dela ditt meddelande
Skriv meddelandet i meddelandefönstret och klicka sedan på Användtangent. Du kan dela meddelandet via Twitter, Facebook, SMS (endast
telefon), iMessage (endast iPad) eller e-post. Du behöver logga in på ditt epost-, Twitter eller Facebook-konto innan du kan dela meddelanden. Du kan
göra detta genom att lämna Predictable-appen och gå in iPad- inställningar. På
vänster sida scrollar du ned till e-post, kontakter, kalender (eller scrolla
längre för att hitta alternativ för Twitter & Facebook) klicka sedan på Lägg
till konto och följ instruktionerna därifrån.
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Skicka e-post i reglageåtkomstläge
Att skicka e-post medan du är i reglageåtkomstläge kräver lite mer för att ställa in.

Att skicka e-post i direct touch är lika enkelt som att klicka på Använd-tangenten på
huvudsidan, och sedan klicka på e-postikonen. Det är fullt möjligt att skicka e-post i
reglageåtkomstläge eller touch var som helst, med det kräver extra inställningar.
När du väl har kopplat din e-post med Predictable för reglageåtkomst går du bara in i
huvudsektionen för meddelanden. Skriv ditt meddelande och klicka använd. Välj en
kontakt (Predictable kommer att ha importerat dina kontakter från din iEnhets
kontaktapp). Om du vill skicka till en ny adress från Predictable och använder
reglageåtkomst, gå ur Predictable, gå in i kontaktappen och lägg till en ny kontakt).
Om du använder en Yahoo-adress
Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Reglageåtkomst (eller Touch var som helst) > epostinställningar > Avsändarens e-postadress > Yahoo.
Innan du loggar in klicka dig vidare på denna länk

https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx och logga in på epostkontot du kommer att använda i appen. Hitta inställningen ”Tillåt app som
använder mindre säker inloggning” och aktivera denna inställning. Gå tillbaka till
Predictable, bekräfta att du har ändrat denna inställning, ange sedan din Yahooadress och ditt lösenord.
Om du använder en Outlook-adress
Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Reglageåtkomst (eller Touch var som helst) > epostinställningar > Avsändarens e-postadress > Outlook. Ange dit Outlook-adress
och ditt lösenord.
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Om du använder en Gmail-adress.
Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Reglageåtkomst (eller Touch var som helst) > epostinställningar > Avsändarens e-postadress > Gmail.
Innan du loggar in klicka dig vidare på denna länk

https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGB och logga in på e-postkontot du
kommer att använda i appen. Hitta inställningen ”Tillåt app som använder mindre säker
inloggning” och aktivera denna inställning. Gå tillbaka till Predictable, bekräfta att du
har ändrat denna inställning, ange sedan din Gmail-adress och ditt lösenord.
Om du använder en Therapy Box-adress eller en annan typ av e-postadress
Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Reglageåtkomst (eller Touch var som helst) > epostinställningar > Avsändarens e-postadress > andra
Ange värdnamnet (för Therapy Box-adressen är värdnamnet mail.therapybox.co.uk), din e-postadress och ditt lösenord.

22. Användare och Back-uper
Logga in med användarnamn och lösenord på vilken enhet som helst och appen
kommer att synkas automatiskt. Om du har hoppat över inlogg, behöver du skapa
ett för att se detta fönster. Mer information behövs här
...
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23. Ändra appens utseende
Den senaste uppdateringen har fler utseendealternativ än någonsin, och
låter dig ändra appens knappar för att göra dem enklare att använda eller
helt enkelt så att den faller dig i smaken. Gå till Inställningar > Layout >
Utseende

Typsnitt

För första gången kan du ändra appens typsnitt. Gå till Inställningar > Layout >
Utseende > Meddelandefönster > Välj typsnitt Vi har delat upp typsnitten. Om du
har dyslexi eller synnedsättning, vill du kanske
använda ett typsnitt som är enkelt att läsa från en av dessa listorna. Vi har
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också lagt till ett urval av formella och informella typsnitt från vilka du kan
välja så det passar din smak och stil. När du ändrar typsnitt så ändras det
i hela appen: ordprediktion, tangentbord, fraslista osv.

Du kan också ändra storleken på typsnittet i meddelandefönstret genom
att använda reglaget samt typsnittets färg genom att använda
plockalternativet.

Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Ordprediktion till ändra storlek
& färg på texten i meddelandefönsterremsan.
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Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Tangenter och celler för att ändra färg
på texten på tangentbordet, i fraslistan, i historiksektionen i appen, och i
nyhetsflödet.

Ändra färgschemat

Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Meddelandefönster Klicka på
bakgrundstangenten, välj sedan en färg från alternativen. För att göra
färgen ljusare, flytta reglaget för bakgrundsgenomskinlighet till vänster.
Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Ordprediktion Klicka på
bakgrundstangenten, välj sedan en färg från alternativen. För att göra
färgen ljusare, flytta reglaget för bakgrundsgenomskinlighet till vänster.
Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Tangenter & Celler Klicka på
bakgrundstangenten, välj sedan en färg från alternativen. För att göra
färgen ljusare, flytta reglaget för bakgrundsgenomskinlighet till vänster.
Om du har synnedsättning kanske du vill ha en design med hög kontrast.
Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Hög kontrast för att använda
din förinställning för hög synlighet.
Apple har också inställningar i deras eget färgtemaalternativ för hela
iPaden. Vi har lagt in snabblänkar till apple-inställningar för en gråskala
iPad och för att invertera dina iPad-färger. Gå till Inställningar > Layout >
Utseende för att dra fördel av dessa.
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Återställ till standard

Gå till Inställningar > Layout > Utseende > Återställ till standard låter dig
ändra tillbaka appens utseende om du tycker att det originella
färgschemat var bättre.

24. Andra inställningar

Vänsterhänt snabbtangenter

Om du är vänsterhänt kanske du föredrar att ha snabbtangenterna på vänster sida.
Gå till Inställningar > Layout & bredvid Placering av Snabbtangent, välj vänster.

25. Hantera snabbtangenter
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Hantera snabbtangenter
En del av Använd-tangenterna kanske inte är relevanta för dig. Om du inte
har ett Twitter-konto, till exempel, kanske inte det är hjälpfullt att ha
Twitters Använd-tangent tillgänglig. För att ta bort tangenter du inte vill
ha gå till Inställningar > Layout > Använd menyval. Avmarkera
användtangenten du inte vill använda genom att klicka på dem. Du kan
markera en användtangent igen genom att klicka på den.

Du kan ändra nyhetsleverantören som visar ditt nyhetsflöde genom att gå
till Inställningar > Layout och scrolla till Nyhetsflöde.

25.2 Radera alternativ
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För att ta bort tangenter du inte vill ha gå till Inställningar > Layout >
Radera alternativ. Avmarkera Radera alternativen du inte vill använda
genom att klicka på dem. Du kan markera en användtangent igen genom
att klicka på den.

25.3 Emotikoner

För att ta bort emotikonljud du inte vill ha gå till Inställningar > Layout >
Hantera emotikoner. Avmarkera emotikonljuden du inte vill använda
genom att klicka på dem. Du kan markera en användtangent igen genom
att klicka på den. Endast de emotikoner som har markerats bland de 9
först kommer att vara tillgängliga i appen, så om du spelar in många
personligaemotikoner kanske du måste ta bort en del av
standardalternativen från emotikonlistan.
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26. Larmklocka/tangentton
Ändra larmklocksljudet genom att gå in i Inställningar > Tangentbord > Larmklocka

Aktivera eller avaktivera tangentton (ett knackandeljud som hörd när du klickar på
en knapp) genom att gå till Inställningar > Tangentbord > tangentton.
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