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1. Johdanto
ChatAble 3 on uusin versio Therapy Boxin ruudukko- ja aihekuvapohjaisesta kommunikointisovellukses-
ta: se on täynnä ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta entistäkin monipuolisemman AAC-ratkai-
sun, jota on myös helppo muokata.

ChatAble on suunniteltu henkilöille, joilla on kielenkehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, pu-
hevamma, autismi, CP-vamma, afasia tai jotka muusta syystä hyötyvät kommunikoinnin apuvälineistä.

Olemme pyrkineetsiihen, ettäChatAble 3 olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, kuitenkin siten, että 
sisältö olisi mahdollisimman muokattava ja kaikenkokoisten sanastojen luominen sovellukseen olisi 
mahdollista.  

2. Käytön aloittaminen
Yksi ChatAble 3:n uusista ominaisuuksista on pilvipalvelutunnuksen luominen. Tästä toiminnosta on 
paljon hyötyä, mutta tärkeimmät hyödyt lienevät sisältöjen siirtäminen helposti laitteiden välillä sekä 
se, että tiedot säilyvät turvassa, vaikka iPadille sattuisikin jotakin tai laite jouduttaisiin asentamaan 
uudelleen (tiedot pysyvät siis pilvessä tallessa, vaikka ne eivät olisikaan millään fyysisellä laitteella).

Mikäli sinulla on jo Therapy Box -käyttäjätili, voit vain suoraan kirjautua sisään. 

4support@therapy-box.co.uk



Muussa tapauksessa voit luoda uuden tilin.

Mikäli et halua luoda käyttäjätiliä, voit aloittaa käytön valitsemalla 
”Kirjaudu vieraskäyttäjänä”. 

Sisäänkirjautumisen jälkeen voidaan valita joko sopiva sanasto (Clever Core Lapset, Clever Core Nuo-
ret, Clever Core Aikuiset) tai aloittaa kokonaan uuden sanaston rakentaminen. 

5 support@therapy-box.co.uk



Clever Core-sanastoja on kolme. Näistä kolmesta voidaan valita parhaiten sopiva ja sen jälkeen jatkaa 
painamalla nuolta eteenpäin.

6

Seuraavaksi valitaan käytettävä ääni. Ääntä voidaan muuttaa myös koska tahansa siirtymällä asetuk-
sissa kohtaan ”Ääni”.

Nyt käyttö voidaan aloittaa! Näkyviin tulee kotisivu, mikäli käyttöön valittiin jonkin Clever Core -sanas-
toista tai ChatAble2-sovelluksen sisältö. Mikäli vaihtoehdoista valittiin ”Luo oma sanastosi alusta asti 
itse”, sovellus ohjaa käyttäjän suoraan muokkausosioon ensimmäisen sivun rakentamista varten.

support@therapy-box.co.uk
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Tämän jälkeen valitse ”Valmis” ja siirry eteenpäin halutun sivutyypin valintaan. 
Tarjolla on kolme erilaista sivuvaihtoehtoa: ruudukko, aihekuva ja hybridi. 

3. Uuden sivun luominen
Luodaksesi uuden sivun valitse ”Asetukset” näytön oikeasta alalaidasta ja valitse sen jälkeen ”Lisää 
sivu”. Ensimmäiseksi nimeä uusi sivu.

Tässä uudessa ChatAblen versiossa ruudukoita voidaan luoda erittäin nopeasti kahdella täysin uudella 
tavalla: “GoGo!-luonnilla” ja “GoGo!-skannauksella”.

4. Ruudukko
Valitse ruudukon koko (enintään 10 riviä x10 saraketta).

Valitse nuoli eteenpäin ja aloita solujen luominen.

support@therapy-box.co.uk
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5. GoGo!-luonti
Tällä uudella ominaisuudella ruudukoita voidaan luoda hyvin nopeasti. Aloita nimeämällä solut, jotka 
haluat lisätä sivulle. Uusia soluja saadaan lisättyä valitsemalla ”Seuraava”.

Kun lista on valmis, laita näppäimistö pois näkyvistä (näppäimistön oikeassa alakulmas-
sa olevasta symbolista) ja paina näytön oikeassa alakulmassa olevaa nuolta eteenpäin. 
Sovellus luo sivun käyttämällä syötettyjä solujen nimiä ja lisäämällä sopivat Widg-
it-symbolit automaattisesti. Tämän jälkeen juuri luoturuudukko on nähtävissä näytöllä.

support@therapy-box.co.uk



9

Voit vaihtaa ruudukon kokoa painamalla sivun oikeassa alakulmassa olevaa oranssia paini-
ketta.

Poistaaksesi soluja valitse solut, jotka haluat poistaa. Valitse sen jälkeen punainen rasti 
näytön oikeasta alakulmasta. 

Muokataksesi soluja valitse solut, joita haluat muokata. Valitse sen jälkeen näytön oikeasta 
alakulmasta vihreä symboli, jossa on kynän ja paperin kuva.

Kun sivu on valmis, paina tallennuspainiketta. 

support@therapy-box.co.uk
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Puhe-välilehdellä voidaan määrittää, kuinka sovellus puhuu, kun kyseistä solua painetaan. Mikäli halu-
taan, että puhesynteesi puhuu viestin ääneen, tulee valita Käytä puhesynteesiä. Ääneksi voidaan myös 
äänittää omaa ääntä, lisätä kappale iTunesista tai valita äänihymiö.

Mikäli solu halutaan jättää äänettömäksi, mitään puhevaihtoehtoa ei valita (kosketa valittua puhetapaa 
uudelleen, jolloin valinta poistuu). Mikäli taas puhuttua tekstiä ei haluta viesti-ikkunaan, tulee kääntää 
“Teksti viesti-ikkunaan” pois päältä. 

Mikäli teksti halutaan ennemmin kuvan tai symbolin yläpuolelle, valitse “Teksti yläpuolelle”. 
Lopuksi ChatAble valitsee automaattisesti sanaluokan (substantiivi, adjektiivi jne.) luodulle solulle. 
Mikäli sanaluokka ei ole mennyt automaattisesti oikein, voidaan sanaluokka vaihtaa tästä (tämä on 
erityisen tärkeää, mikäli käytetään Pohjoismaiset Bliss-värit -toimintoa.)

Puhe

“Näytettävä teksti”-nimiseen kenttään kirjoitettu teksti näkyy solussa. Tätä tekstiä voidaan muokata 
tai se voidaan poistaa kokonaan. Alempi kenttä on nimeltään “Puhuttava teksti”. Mikäli tämä kenttä 
jätetään tyhjäksi, sovellus siirtää automaattisesti ylemmän tekstin viesti-ikkunaan ja/tai lukee viestin 
ääneen. Mikäli haluat, että sovellus puhuu ääneen eri tekstin kuin mitä ylempään tekstikenttään on 
syötetty, voit kirjoittaa haluamasi tekstin alempaan tekstikenttään.

Solujen muokkaaminen
Solun teksti

support@therapy-box.co.uk
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Voit vaihtaa automaattisesti valitun kuvan. Valitse jokin alla olevista kuvavaihtoehdoista:

Widgit-symbolikirjasto 
Turvallinen nettihaku: lapsiystävällinen Bing-haku – Internet-yhteys vaaditaan.
Ota kuva: Käytä iPadin kameraa kuvan ottamiseen.
Laitteen kuvat: Etsi sopiva kuva iPadin galleriasta.
ChatAble-kuvat: Valitse kuvavalikoimasta.
Ei kuvaa: Mikäli soluun ei haluta kuvaa, valitse “Poista kuva”. 

Kuva

Muuta solun ulkoasua.

Fontti: Vaihtoehtoina ovat kaikki Applen yleiset fontit sekä lisäksi valikoima helposti saavutettavia 
fontteja, kuten esimerkiksi Tiresias infofont, jonka RNIB suunnitteli näkövammaisille käyttäjille. 
Fontin koko: Voit päättää, kuinka keskeisessä roolissa teksti on, muuttamalla fontin kokoa.
Fontin väri: voit muuttaa tekstin väriä.
Taustaväri: Muuta solun taustaväriä. ChatAble osaa automaattisesti vaihtaa solun taustaväriä sanaluo-
kan mukaisesti Pohjoismaiset Bliss-värit-toiminnon avulla.
Reunan väri: Voit vaihtaa solun reunan väriä.
Yliviivausväri: Lisää tekstiinyliviivaus.

Tyyli

Mikäli haluat siirtyä helposti tietylle nettisivulle tai tiettyyn videoon, voit lisätä linkin suoraan soluun. 
Tällöin sovellus avaa linkitetyn median, kun kyseinen solu valitaan ruudukosta.

Tallenna video: Voit kuvata videon ja esikatsella sen ennen tallentamista.
Laitteen videot: mikäli iPadiin on jo tallennettu jokin video, se voidaan lisätä tästä.
YouTube: Valitse kaikista YouTube-videoista suosikkisi tai video, joka selittää tarkoitetta.
Nettisivu: valitse linkki nettisivulle, joka avautuu yksinkertaiseen, helppokäyttöiseen selaimeen.

Media

support@therapy-box.co.uk
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Mikäli valitset solun, johon on lisätty linkki, sovellus avaa linkitetyn sivun ja mahdollistaa siten liikkumis-
en sivulta toiselle luomiesi solujen avulla. Tässä muutama linkitysvaihtoehto.

Kotisivu: Sovellus siirtyy sivulle, joka on kulloinkin valittu kotisivuksi (kotisivua voidaan vaihtaa asetuk-
sista).
Edellinen sivu: Tämä valinta muuttaa solun Takaisin-painikkeeksi. Kun solu valitaan, sovellus palaa 
sivulle, joka on edellisenä ollut näkyvissä. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, mikäli tietylle sivulle halu-
taan palata usealta eri sivulta.
Olemassa oleva sivu: Lisää linkki jo olemassa olevalle sivulle.
Uusi sivu: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli haluat lisätä linkin tietylle sivulle, mutta et ole vielä luonut 
kyseistä sivua. Tällä valinnalla voit luoda sekä linkin että uuden sivun samalla kertaa.
Toiminnot: Lisää linkki viikkokalenteriin, näppäimistöön, kirjoitusalustaan, tiettyyn kommunikointikan-
sioon tai Oma hetki -osioon.

Linkki

6. GoGo!-skannaus
Tämä innovatiivinen toiminto mahdollistaa uuden sivun luomisen ottamalla valokuvan olemassa olev-
asta kommunikointitaulusta. Näin saat pienellä vaivalla luotua sähköisen version paperisesta kommu-
nikointitaulusta! Voit joko käyttää laitteen valokuvia tai ottaa suoraan kuvan kommunikointitaulusta. 

Muokkaa kuvan kokoa, jotta se sopisi paremmin näytölle, raahaa sitten ruudukko sopivaan kohtaan 
symboleihin nähden. Nyt voit kohdistaa aktivointiruudut sopiviin kohtiin: voit skannata joko pelkät 
tekstit, pelkät kuvat tai molemmat yhtä aikaa. Valitse yksi aktivointiruutukerrallaan, muuttaaksesi sen 
sijaintia.
Kun aktivointiruudut on kohdistettu, valitse ”GO!”. Tämän jälkeen ChatAble luo sivun. Ennen tallenta-
mista voit vielä esikatsella uuden sivun ja muokata sitä. Lopuksi valitse tallenna, minkä jälkeen uusi, 
sähköinen kommunikointitaulu on käytettävissä.

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

Aihekuvaksi tarvitaan valokuva. Mikäli haluat ottaa kuvan, valitse ”Ota valokuva”. Vasemmassa reunas-
sa oleva esikatselukuva muuttuu tällöin kameran näytöksi. Kohdista kuva ja kosketa mihin tahansa 
kohtaan valokuvaa ottaaksesi kuvan.

Mikäli sinullaon jo sopiva kuva iPadillasi, voit valita vaihtoehdon ”Valitse laitteen kuvista”.

Mikäli taas haluat etsiä kuvan Internetistä, valitse vaihtoehto ”Turvallinen nettihaku”.

ChatAblessa on lisäksi Widgit-symbolikirjasto sekä valikoima sovelluksen omia kuvia, joita voidaan 
myös käyttää aihekuvan taustalla.

support@therapy-box.co.uk
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Aktivointiruudun lisääminen
Kun sopiva kuva on valittu tai otettu, luodaan kuvaan aktivointiruudut. 

Valitse näytön oikeasta alakulmasta nuoli eteenpäin. Sovellus siirtyy ikkunaan, jossa aktivoin-
tiruutuja voidaan muokata. 

Valitse ruudun alalaidasta ”Lisää aktivointiruutu”.

Tartu aktivointiruudun keskiosaan ja siirrä aktivointiruutu haluttuun kohtaan. Aktivointiruutujen kokoa 
voidaan muokata kulmiin tarttumalla ja vetämällä oikean kokoiseksi. Valitse ”Muokkaa”, mikäli haluat 
muokata aktivointiruudun sisältöä (jos vaihtoehto ei ole näkyvissä, kosketa aktivointiruudun keskiosaa).

Mikäli haluat lisätä tekstin, joka siirtyy viesti-ikkunaan, kosketa tekstikenttää ja lisää haluamasi teksti. 
Paina sitten tallennuskuvaketta tallentaaksesi aihekuvan.

Aktivointiruudun muokkaaminen
Teksti

Puhe-välilehdellä voidaan määrittää, kuinka sovellus puhuu, kun kyseistä aktivointiruutua painetaan. 
Mikäli halutaan, että puhesynteesi puhuu viestin ääneen, tulee valita ”Käytä puhesynteesiä”. Ääneksi 
voidaan myös äänittää omaa ääntä, lisätä kappale iTunesista tai valita äänihymiö. 

Mikäli aktivointiruutu halutaan jättää äänettömäksi, mitään puhevaihtoehtoa ei valita (kosketa tällöin 
valittua puhetapaa uudelleen, jolloin valinta poistuu).

Puhe

support@therapy-box.co.uk
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Voit määrittää kuvan, joka siirtyy viesti-ikkunaan, kun kyseinen aktivointiruutu valitaan.Valitse kuva 
valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

Widgit-symbolikirjasto 
Turvallinen nettihaku: lapsiystävällinen Bing-haku – Internet-yhteys vaaditaan.
Ota kuva: Käytä iPadin kameraa kuvan ottamiseen.
Laitteen kuvat: Etsi sopiva kuva iPadin galleriasta.
ChatAble-kuvat: Valitse kuvavalikoimasta.
Ei kuvaa: Mikäli soluun ei haluta kuvaa, valitse “Poista kuva”. 

Kuva

Mikäli haluat siirtyä helposti tietylle nettisivulle tai tiettyyn videoon, voit lisätä linkin aktivointiruutuun. 
Tällöin sovellus avaa linkitetyn median, kun kyseistä aktivointiruutua painetaan.

Tallenna video: Voit kuvata videon ja esikatsella sen ennen tallentamista.
Laitteen videot: mikäli iPadiin on jo tallennettu jokin video, se voidaan lisätä tästä.
YouTube: Valitse kaikista YouTube-videoista suosikkisi tai video, joka selittää tarkoitetta.
Nettisivu: valitse linkki nettisivulle, joka avautuu yksinkertaiseen, helppokäyttöiseen selaimeen.

Media

Muuta aktivointiruudun ulkoasua.

Taustaväri: Muuta aktivointiruudun taustaväriä. Oletuksena kaikki aktivointiruudut ovat läpinäkyviä. 
Reunan väri
Yliviivausväri: Lisää tekstiin yliviivaus.

Tyyli

support@therapy-box.co.uk



Mikäli valitset aktivointiruudun, johon on lisätty linkki, sovellus avaa linkitetyn sivun ja mahdollistaa 
siten liikkumisen sivulta toiselle luomiesi aktivointiruutujen avulla. Tässä muutama linkitysvaihtoehto.

Kotisivu: Sovellus siirtyy sivulle, joka on kulloinkin valittu kotisivuksi (kotisivua voidaan vaihtaa asetuk-
sista).
Edellinen sivu: Tämä valinta muuttaa aktivointiruudun Takaisin-painikkeeksi. Kun aktivointiruutua pain-
etaan, sovellus palaa sivulle, joka on edellisenä ollut näkyvissä. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, mikäli 
tietylle sivulle halutaan palata usealta eri sivulta.
Olemassa oleva sivu: Lisää linkki jo olemassa olevalle sivulle.
Uusi sivu: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli haluat lisätä linkin tietylle sivulle, mutta et ole vielä luonut 
kyseistä sivua. Tällä valinnalla voit luoda sekä linkin että uuden sivun samalla kertaa.
Toiminnot: Lisää linkki viikkokalenteriin, näppäimistöön, kirjoitusalustaan, tiettyyn kommunikointikan-
sioon tai Oma hetki -osioon.
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8. Hybridi

Linkki

Hybridisivuilla on pieni aihekuva näytön oikeassa reunassa ja sarakkeellinen soluja sivun vasemmassa 
laidassa. Aihekuvaksi tarvitaan valokuva. Mikäli haluat ottaa kuvan, valitse ”Ota valokuva”. Vasemmas-
sa reunassa oleva esikatselukuva muuttuu tällöin kameran näytöksi. Kohdista kuva ja kosketa mihin 
tahansa kohtaan valokuvaa ottaaksesi kuvan.

Mikäli sinulla on jo sopiva kuva iPadillasi, voit valita vaihtoehdon ”Valitse laitteen kuvista”.

Mikäli haluat etsiä kuvan Internetistä, valitse vaihtoehto ”Turvallinen nettihaku”.

ChatAblessa on lisäksi Widgit-symbolikirjasto sekä valikoima sovelluksen omia kuvia, joita voidaan 
myös käyttää aihekuvan taustalla.

support@therapy-box.co.uk
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Valitse sivun oikeasta alalaidasta nuoli eteenpäin. Jos haluat lisätä soluja, valitse tyhjä solu 
sivun vasemmasta laidasta ja näytölle avautuu GoGo!-luonnin ponnahdusikkuna. 

Mikäli haluat lisätä aktivointiruutuja, valitse ”Lisää aktivointiruutu”.

support@therapy-box.co.uk
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9. Sivun muokkaaminen
Mikäli sovellus on kommunikointitilassa ja haluaisit muokata avoinna olevaa sivua, voit painaa 
Asetukset-kuvaketta ja sen jälkeen valita ”Muokkaa sivua”.

Mikäli muokattava sivu on ruudukko tai hybridi, sovellus siirtyy pikamuokkaustilaan, jolloin soluja 
voidaan nopeasti lisätä tai poistaa. Mikäli muokattava sivu on aihekuva, sovellus siirtyy suoraan sivulle, 
jossa aktivointiruutuja voidaan muokata.

Sivuja muokattaessa näkyviin tulevat samat vaihtoehdot kuin sivuja luodessakin, paitsi että osa 
asetuksista ja valinnoista on jo säädetty sivun nykyisten asetusten mukaisesti. (Mikäli kaipaat lisää 
ohjeita, katso ruudukon lisääminen, aihekuvan lisääminen tai hybridin lisääminen.)

Mikäli haluat nopeasti lisätä solun avoinna olevalle sivulle, paina Asetukset-kuvaketta ja valitse sen jäl-
keen ”Pikalisäys”. Tämä toiminto luo uuden solun viesti-ikkunassa parhaillaan olevan tekstin perusteella. 
Lisäksi toiminto valitsee tekstin perusteella Widgit-symbolin soluun.

Kun olet painanut ”Pikalisäys”-painiketta, sovellus siirtyy sivulle, jossa soluja voidaan muokata ja tarvit-
tavat muutokset voidaan tehdä ennen tallentamista.

Valinta poistaa parhaillaan avoinna olevan sivun ChatAblesta.

10. CleverCore
Clever Core on Therapy Boxin suunnittelema uusi sanasto, josta löytyvät helposti niin lauseen ydin-
sanat kuin muukin sisältö. Clever Core -ennustus voidaan laittaa päälle asetuksista, jolloin näytöltä on 
koko ajan pääsy useimmin käytettyihin symboleihin parhaillaan avoinna olevasta sivusta riippumatta. 

Pikalisäys

Poista sivu

support@therapy-box.co.uk
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11. Puhuminen ChatAblella
Aktivoi solu tai aktivointiruutu koskettamalla sitä. Kun koko viesti on koottu viesti-ikkunaan, se voidaan 
lukea ääneen viesti-ikkunaa koskettamalla. 

Viesti-ikkunassa olevalla nuolinäppäimellä voidaan pyyhkiä viimeisin lisäys. Mikäli nuolta 
pidetään pitkään pohjassa, koko viesti-ikkuna tyhjenee. 

Alareunassa näkyvät vaihtoehdot (lueteltuna vasemmalta oikealle) ovat seuraavat:

Valikko: katso lisätietoja alempaa kohdasta Valikko

Takaisin-nuoli: peruuttaa edelliselle sivulle, joka on ollut avattuna (vaihtoehto ei ole nähtävissä 
kotisivulla) 

Koti-näppäin: vie takaisin kotisivulle

Alhaalla oikealla näkyvä Asetukset-kuvake avaa pääsyn asetuksiin ja muokkaustilaan.

support@therapy-box.co.uk
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12. Valikko
Näytön vasemmassa alareunassa näkyvä Valikko-näppäin avaa pääsyn moniin uusiin toimintoihin, jotka 
on luotu viimeisimmän päivityksen yhteydessä. Valikko-näppäin on näkyvissä kaikilla sivuilla, minkä 
lisäksi pääsy valikkoon voidaan myös lisätä toiminnoksi tiettyyn soluun tai aktivointiruutuun linkit-
tämällä. 

Valitse Kommunikointikansio-kuvake siirtyäksesi Kommunikointikansio-osioon. 

Luo uusi kommunikointikansio valitsemalla ”Lisää kansio”:

Kommunikointikansio

support@therapy-box.co.uk
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Valitse kuva ja nimeä kommunikointikansio. Valitse sen jälkeen nuoli eteenpäin.

Valitse sivut, jotka haluat osaksi kommunikointikansiota. Valitse sivu napauttamalla ja poista valinta 
napauttamalla uudelleen. Sivut lisätään kommunikointikansioon valintajärjestyksessä. 

. Kun olet valinnut kaikki haluamasi sivut halutussa järjestyksessä, paina tallenna.

support@therapy-box.co.uk
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Välilehdistä voit selata luotua kommunikointikansiota. Välilehdillä näkyvät kunkin sivun nimet. 

Voit myös kääntää sivua pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä, kuten selaisit kirjaa.

Mikäli haluat jakaa tai tulostaa kommunikointikansion, valitse ”Jaa”. Tällöin sovellus luo kom-
munikointikansiosta PDF-tiedoston, joka voidaan tulostaa tai lähettää sähköpostilla. 

Poistaaksesi jonkin kommunikointikansion valitse ”Poista kansio” ja muokataksesi ”Muokkaa 
kansiota”. Seuraavaksi sovellus kysyy, mitä kansiota haluaisit muokata tai minkä kansion 
haluaisit poistaa.

support@therapy-box.co.uk
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Viikkokalenteri
Kuvallisen viikkokalenterin päivillä on kullakin omat värinsä, jotta päivien tunnistaminen olisi helpom-
paa. Kalenteriin voidaan avata joko päivänäkymä tai viikkonäkymä. Vaihda näkymää vasemmassa 
alareunassasijaitsevasta kalenterin kuvasta.

Lisätäksesi uuden tapahtuman kalenteriin valitse haluttu ruutu kalenterista.

support@therapy-box.co.uk



24

Mikäli haluat lisätä tapahtumalle kuvatekstin, kosketa esikatselun tekstikenttää. ChatAble etsii au-
tomaattisesti kalenterimerkintään sopivan Widgit-kuvasymbolin.

Puhe-välilehdellä voidaan määrittää, kuinka sovellus puhuu, kun kyseinen tapahtuma valitaan. Mikäli 
halutaan, että puhesynteesi puhuu viestin ääneen, tulee valita Käytä puhesynteesiä. Ääneksi voidaan 
myös äänittää omaa ääntä, lisätä kappale iTunesista tai valita äänihymiö. 

Mikäli kalenterimerkintä halutaan jättää äänettömäksi, mitään puhevaihtoehtoa ei valita (kosketa valit-
tua puhetapaa uudelleen, jolloin valinta poistuu). 

Puhe

Voit vaihtaa automaattisesti valitun kuvan toiseksi. Valitse uusi kuva valitsemalla jokin seuraavista 
vaihtoehdoista: 

Widgit-symbolikirjasto
Turvallinen nettihaku: lapsiystävällinen Bing-haku – Internet-yhteys vaaditaan.
Ota kuva: Käytä iPadin kameraa kuvan ottamiseen.
Laitteen kuvat: Etsi sopiva kuva iPadin galleriasta.
ChatAble-kuvat: Valitse kuvavalikoimasta.
Ei kuvaa: Mikäli kalenterimerkintään ei haluta mitään kuvaa, valitse “Poista kuva”. 

Kuva

support@therapy-box.co.uk
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Mikäli haluat siirtyä helposti tietylle nettisivulle tai tiettyyn videoon, voit lisätä linkin kalenterim-
erkintään. Tällöin sovellus avaa linkitetyn median, kun kyseinen kalenterimerkintä valitaan.

Tallenna video: Voit kuvata videon ja esikatsella sen ennen tallentamista.
Laitteen videot: mikäli iPadiin on jo tallennettu jokin video, se voidaan lisätä tästä.
YouTube: Valitse kaikista YouTube-videoista suosikkisi tai video, joka selittää tarkoitetta.
Nettisivu: valitse linkki nettisivulle, joka avautuu yksinkertaiseen, helppokäyttöiseen selaimeen.

Media

Mikäli valitset kalenterimerkinnän, johon on lisätty linkki, sovellus avaa uuden sivun. Näin voit siirtyä 
viikkokalenterista kommunikointitilaan tai sovelluksen muihin toimintoihin.

Olemassa oleva sivu: Lisää linkki jo olemassa olevalle sivulle.
Toiminnot: Lisää linkki viikkokalenteriin, näppäimistöön, kirjoitusalustaan, tiettyyn kommunikointikan-
sioon tai Oma hetki -osioon.

Linkki

Muuta kalenterimerkinnän ulkoasua.

Fontti: Vaihtoehtoina ovat kaikki Applen yleiset fontit sekä lisäksi valikoima helposti saavutettavia 
fontteja, kuten esimerkiksi Tiresias infofont, jonka RNIB suunnitteli näkövammaisille käyttäjille. 
Fontin koko: Voit päättää, kuinka keskeisessä roolissa teksti on, muuttamalla fontin kokoa.
Fontin väri: voit muuttaa tekstin väriä.
Yliviivausväri: Lisää tekstiin yliviivaus.

Tyyli

support@therapy-box.co.uk
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ChatAble 3 -sovelluksessa on kolme näppäimistövaihtoehtoa:

Apple-näppäimistö: Käytä iPadin omaa näppäimistöä. Mikäli käytät näppäimistön laajennuksia laitteel-
lasi, voit käyttää niitä myös ChatAblen kanssa.
QWERTY- ja ABC-näppäimistöt: Ruudukkonäppäimistöt, joissa on QWERTY- tai aakkosjärjestys.

Kun kirjoitat ChatAblella, näkyviin tulee symboliennustus, joka perustuu luotuun sanastoon ja keskus-
teluhistorian tietoihin. Ennustetun symbolin lisäämiseksi valitse haluttu symboli tai mikäli haluat lisätä 
tekstin kirjoitetussa muodossa, paina näppäimistön yllä olevan tekstikentän vieressä olevaa nuolinäp-
päintä. Symboliennustus oppii tarkemmaksi käytön myötä.

Kun valikosta valitaan kirjoitusalusta, esiin aukeaa alusta käsin kirjoittamista varten. Symboliennustus 
toimii myös kirjoitusalustan kanssa. (Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty 
Internetiin.)

Näppäimistöt

Kirjoitusalusta

support@therapy-box.co.uk
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Piirrosalustalle voidaan piirtää mitä vain.

Piirrosalusta

Paletin kuvaa koskettamalla voidaan säätää piirrosalustan asetuksia elimäärittää tausta (val-
itsemalla taustaväri, valokuva tai ottamalla uusi kuva). Lisäksi voidaan valita siveltimen väri ja 
paksuus.

Pyyhi piirros pyyhekumia painamalla.

Piirros voidaan myös tallentaa (laitteelle), tulostaa tai lähettää sähköpostilla valitsemalla 
”Jaa”.

Näistä painikkeista voidaan toistaa suosikkikappale tai suosikkivideo. Suosikit määritetään sovelluksen 
asetuksissa.

Suosikkikappaleeni ja suosikkivideoni

Oma hetki -osio

Aistipeli rentoutumista varten: ammu ilotulitteita näyttöä koskettamalla!

Ilotulitus

support@therapy-box.co.uk
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Valitse ”Viesti-ikkuna”, mikäli haluat jakaa viesti-ikkunassa olevan tekstin (käyttämällä laitteen jakamis-
vaihtoehtoja). Valitse ”Tämä sivu” jakaaksesi PDF-tiedoston avoinna olevasta sivusta.

Jaa

Historia-osiosta näkyvät viimeksi käytetyt sivut sekä keskusteluhistoria. Oletuksena näkyviin avautuu 
Sivuhistoria, mutta voit välilehteä painamalla vaihtaa näkyviin Keskusteluhistorian. Valitsemalla sivun 
sovellus avaa kyseisen sivun ja valitsemalla lauseen sovellus puhuu sen ääneen. Sekä Sivuhistoriaan 
että Keskusteluhistoriaan voidaan suorittaa sanahakuja, mikä helpottaa etsimistä.

Historia

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

Korosta puheen aikana: kun viesti-ikkunaa käytetään sovellus korostaa sanat puheen kanssa yhtä aikaa.
Tyhjennä puheen jälkeen:Kun sovellus on lukenut tekstin ääneen, se tyhjentää automaattisesti viesti-ik-
kunan, eikä kenttää näin ollen tarvitse erikseen tyhjentää. 

Älä puhu: Viesti-ikkunaa kosketettaessa viesti kääntyy ylösalaisin näytölle siten, että vastapäätä 
olevan keskustelukumppanin on helppo lukea teksti näytöltä. Tätä asetusta voidaan hyödyntää, kun 
käydään yksityisiä keskusteluja muiden läsnä ollessa. 

Puhevaihtoehdot

Ääni

Joskus puhesynteesi ääntää sanoja väärin. Yksilöityjen sanojen avulla voidaan välttää tätä ongelmaa 
muuttamalla tapaa, jolla ChatAble sanat ääntää.

Näytettävä teksti -kenttään sana syötetään kirjoitusasun mukaisesti (eli siten, kuten sen halutaan 
näkyvän näytöllä). Toiseen kenttään sana kirjoitetaan siten kuin sen halutaan ääntyvän. Tekstikentän 
vieressä olevan Play-näppäimen avulla ääntöasua voidaan kuunnella ja helposti muuttaa, mikäli 
hienosäätö on tarpeen.

Yksilöidyt sanat

support@therapy-box.co.uk
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Symbolit

ChatAble 3 -sovelluksessa on noin 12 700 Widgit-symbolia.Lisätietoa löytyy asetusten kohdasta 
”Symbolit”.

Clever Core

Clever Core -osiosta löytyy tietoa kaikista Clever Core -sanastoista, jotka ovat saatavilla sovellukseen.

Tässä osiossa voidaan myös kytkeä Clever Core -ennustus päälle ja pois. Clever Core -ennustusrivi 
näkyy käytettäessä näytön oikeassa laidassa ja mahdollistaa useimmin käytettyjen symbolien valit-
semisen nopeasti. 

support@therapy-box.co.uk
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Kielioppi

Pohjoismaiset Bliss-värit -ominaisuusauttaa ruudukossa olevien sanojen hahmottamisessa. Jokaisella 
sanaluokalla on oma värinsä: 

Adjektiivit – vihreä; verbit – punainen; henkilöt – sininen; substantiivit – keltainen; partikkelit ja muut 
sanat; harmaa

Joillakin sanoilla on useita merkityksiä (esimerkiksi sana ”voi” voi olla sekä substantiivi että verbi). Tästä 
syystä solua muokattaessa on mahdollista vaihtaa myös sanaluokkaa.Sanaluokan vaihtaminen vaihtaa 
automaattisesti myös taustaväriä.

Pohjoismaiset Bliss-värit

support@therapy-box.co.uk
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Ulkoasu

Valitse jokin fonteista sovelluksessa käytettäväksi. Mikäli olet valinnut joillekin soluille tietyn fontin, 
tämä asetus ei kumoa tehtyä valintaa vaan muuttaa ainoastaan sovelluksessa oletuksena käytössä 
olevat fontit.

Fontit

Viesti-ikkuna voidaan säätää näkyväksi tai pois näkyvistä käytön ajaksi. 

On myös mahdollista valita, näytetäänkö valittaessa sekä symboli että teksti vai ainoastaan teksti.

Lisäksi voidaan valita taustaväri ja viesti-ikkunassa käytettävä fontti. Liukukytkimillä voidaan myös 
säätää fontin kokoa ja taustavärin läpinäkyvyyttä. 

Viesti-ikkuna

Solujen oletusulkoasua (eli fonttia, reunaa ja taustaväriä) voidaan muokata. Tästä huolimatta on mah-
dollista muokata solujen ulkoasua myös yksittäin.

Solut

Myös aktivointiruutujen oletusulkoasua (reunan ja taustan väriä) voidaan muuttaa. Tästä huolimatta 
muokkaustilassa on mahdollista vaihtaa kunkin aktivointiruudun ulkoasua myös yksittäin. 

Aktivointiruudut

Tällä sivulla voit tarvittaessa säätää pois näkyvistä kaikki ChatAblen valikon ominaisuudet. Esimerkiksi 
jos sivuja tai viestejä ei haluta jakaa, voidaan Jaa-näppäin säätää pois näkyvistä. Tai mikäli esimerkiksi 
kirjoitusalustaa ei haluta käyttää, voidaan se piilottaa.

Valikko

Palauta-valinnalla voidaan palauttaa ulkoasun oletusasetukset. 

Palauta

support@therapy-box.co.uk
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Ominaisuudet

ChatAble -sovelluksessa ei ole erillisiä käytettävyysasetuksia, mutta se on optimoitu ja testattu toimi-
vaksi iOS-kytkinohjauksen sekä iOS Kosketusten mukautus -asetusten kanssa.

Käytettävyys

Jokin sivuista voidaan asettaa sovelluksen kotisivuksi.

Kotisivu

Tallenna historia ja viimeaikaiset: ota tämä toiminto pois käytöstä, mikäli et halua tallentaa tietoja 
viimeisimmistä käytetyistä sivuista ja/tai puhutuista viesteistä.

Siirry: Tämän toiminnon estäminen estää kaikkia ”Siirry taaksepäin” -linkkejä toimimasta. (Linkit 
määritetään Muokkaa linkkiä -välilehdellä --  Siirry takaisin kotisivulle tai siirry takaisin edelliselle 
sivulle.)

Näppäinäänet: salli tai estä näppäinäänet sovelluksessa.

Puhu kansion teksti: Kun toiminto otetaan pois päältä, sovellus ei puhu ääneen kansioiden tekstejä. 
Tämä vaientaa myös ne linkitetyt solut, joihin on valittu muokkaustilassa jokin puhetapa.

Puhu solun teksti: Kun toiminto otetaan pois päältä, sovellus ei puhu ääneen solujen tekstejä. Tämä 
vaientaa myös ne solut, joihin on valittu muokkaustilassa jokin puhetapa. 

Muut asetukset

Valitse YouTubesta suosikkivideosi ja iTunesista suosikkikappaleesi. Valittu video ja kappale ovat 
käytettävissä sovelluksen Oma hetki -osiossa. 

Suosikkikappaleeni ja suosikkivideoni

support@therapy-box.co.uk
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Käyttäjä
Tällä sivulla voidaan hallinnoida tiliä ja sisältöjä. 

Uudelle laitteelle kirjauduttuasi voit palauttaa olemassa olevan varmuuskopion (eli palauttaa sekä 
sisällöt että asetukset sellaisiksi kuin ne olivat viimeksi käyttämälläsi laitteella).  

Voit myös palauttaa tehdasasetukset (mutta ole varovainen, koska se poistaa myös kaikki tiedot!)

Voit käyttää sovellusta myös offline-tilassa (tällöin ChatAble synkronoi tiedot, kun laitetta seuraavan 
kerran käytetään online-tilassa). 

Voit myös kirjautua ulos tai poistaa käyttäjätilin. 

Käyttötiedot

Käyttötiedot auttavat kielenkehityksen seuraamisessa. 

Sanat: Puhuttujen sanojen kokonaismäärä, johon on myös laskettu toistot.
Viestit: Laskee puhuttujen viestien määrän eli jokaisen kerran, kun viesti-ikkunaa on painettu. 
Viestin pituus: Laskee keskimääräisen viestin pituuden perustuen puhuttujen sanojen ja puhuttujen 
viestien määrään.
Yksittäiset sanat: Laskee yksittäisten sanojen määrän jättäen huomioimatta uudelleen käytetyt sanat. 
Pisteyhteenveto: Yhteenveto kaikista neljästä mitattavasta osa-alueesta tarjoaa tietoa sanaston ja 
sovelluksen käytöstä.

Eri osa-alueita koskettamalla voidaan tarkastella tietoja tarkemmin sekä lähettää tiedot sähköpostilla 
tai tulostaa ne.

support@therapy-box.co.uk
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Tietoa ChatAblesta
Tässä kohdassa voidaan antaa arvio ChatAble-sovelluksesta, lähettää meille tukipyyntö sähköpostitse 
tai lukea tätä käyttöopasta! 

Sovellukseen saapuvista viesteistä näet uusimmat ja tärkeät käyttäjätiliin sekä käytössä olevaan Chat-
Able-versioon liittyvät tiedotteet. 

Tietoa Therapy Boxista
Tältä sivulta löydät kaiken tiedon Therapy Boxista ja sovelluksistamme.

support@therapy-box.co.uk
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