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Introduktion till ChatAble 
ChatAble är en ny app från Therapy Box som fungerar både som ett rutnäts-

kommunikationshjälpmedel och en scenvisningsapp. Dessa två beprövade format har slagits 

samman för första gången, för att tillhandahålla ett enkelt nytt system där användare kan samverka 

med andra människor på ett roligt och betydelsefullt sätt. 
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ChatAble är utformat för människor med autism, cerebral palsy, afasi och för en mängd andra 

användare som behöver hjälp med kommunikation. 

ChatAble har designats för att vara så lätt som möjligt att använda, samtidigt som den bibehåller 

maximal kundanpassning och har kapacitet för ordförråd i vilken storlek som helst. 

Hemsida 
När du öppnar ChatAble för första gången kommer du att se detta. 

 

Fältet högst upp är Meddelandefönstret, som kommer att samla all kommunikation och, när du 

trycker på fönstret, säga allt inom fönstret. 

Genom att trycka på "X" på höger sida raderar du den sista frasen i meddelandefönstret. Om du 

dubbeltrycker på "X" kommer det att radera allt innehåll i meddelandefönstret (observera att detta  

även gäller för användare av påtvingad fördröjning, tangent fördröjning och ljud-feedback). 

Nedanför detta, pilen som kommer ut ur rutan är "användarknappen" som gör det möjligt för dig att 

skicka innehållet i meddelandefönstret som e-post, skriva ut meddelandet eller att kopiera och 

klistra in meddelandet från fönstret. 

Hemsidan kan ändras i Inställningar. Mer information angående detta kan hittas  under sektionen 

"Inställningar" 
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Navigering 
I nedersta högra hörnan finns en pil. Den kallas för navigeringsknappen. Om du trycker på den 

kommer det fram en meny med olika ikoner som ser ut på detta viset. 

 

Om du inte är på hemsidan kommer du att se en lila husikon som tar dig tillbaka till hemsidan. Detta 

är hemknappen: 

 

Den gula ikonen med två pilar som bildar en cirkel är "växlingsknappen". Den kommer att ta dig till 

växlingssidan. Detta är växlingsknappen: 

 

Den röda ikonen som visar ett kugghjul tar dig till inställningar...Detta är knappen för inställningar: 

Den gröna ikonen som visar en penna och ett block visar redigeringsikonerna. Detta är 

redigeringsknappen: 

 

Redigeringsikoner 

När du trycker på den gröna redigeringsikonen får du upp fler ikoner. 
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Den gula exportknappen låter dig säkerhetskopiera till Dropbox, iTunes eller till en e-post adress.  

 

Den röda ta bort knappen raderar sidan du är på just nu. 

 

Den rosa kopiera och klistra in knappen låter dig kopiera och klistra in celler och mappar på en 

annan sida. Tryck på kopiera och välj objektet du vill kopiera. Gå ut och gå till önskad sida, gå tillbaka 

in i redigera och välj klistra in. 

 

Den lila lägg till sida knappen låter dig lägga till en ny scen,ett nytt rutnät eller hybrid. Se sektionen 

med rubriken "Ställa In En Ny Sida"  

Bakåtknappen  

När du går in på en ny sida för första gången kommer du att se en liten pil som pekar åt vänster, i 

nedersta vänstra hörnet. Det är bakåtknappen och den tar dig till sidan du tidigare tittade på . 

Om du är på sök eller WritePad kommer bakåtknappen synas i översta vänstra hörnet. 

Att använda en Scen 
En scen ser ungefär ut så här: 
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Hotspots är de blå rektanglarna eller gröna skalstrecken som, när man trycker på dem, sätter igång 

en eller flera åtgärder. Dessa inkluderar: att tillkännage ett ord eller en fras (och visa det i 

meddelandefönstret); att visa en symbol i meddelandefönstret; att spela en ljudinspelning; att spela 

en videoinspelning; länka till annan scen, rutnät eller hybrid i appen; och att länka till en webbplats. 

För att se hur man ställer in och redigerar hotspots, gå till sektionen med rubrik "Ställa In en Scen". 

Du kan ändra på hotspots utseende under Inställningar.  

Om dina hotspots har text inprogrammerat, så kommer den texten att synas i meddelandefönstret 

ovan. Om text till tal är aktiverad kommer appen även att läsa texten högt. Tryck på 

meddelandefönstret för att höra ordet uppläst i samband med de andra orden i 

meddelandefönstret. 

Att använda ett Rutnät 
Ett rutnät ser ungefär så här: 

 

Ett rutnät kan innehålla celler och mappar.  

 

 
CELL MAPP 
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En cell kommer, när man trycker på den, att tillkännage urvalet och placera ordet eller frasen i 

meddelandefönstret, tillsammans med den tillhörande symbolen. Den kommer också att spela all 

cell media som är inprogrammerad. 

När man trycker på en mapp öppnas nytt rutnät, ny scen eller ny hybrid. En mapp, precis som en 

cell, kan programmeras för att spela media. 

För att lägga till eller redigera celler, vänligen gå till "Ställa in ett Nytt Rutnät", och titta under 

underrubriken "Lägga till Cell/Mapp" 

Ett skräddarsytt rutnät kan innehålla totalt upp till 64 celler och mappar. 

Att använda en Hybrid 
Hybrid scener innehåller en scen tillsammans med fyra rutnäts ikoner (celler och/eller mappar). De 

ser ut ungefär så här: 

 

Scenen innehåller ett foto (antingen importerad från iPad eller taget med kameran) och ett antal 

hotspots som du har lagt till. När du trycker på meddelandefönstret kommer appen att säga alla 

orden som finns där. 

Hotspots media inkluderar: att tillkännage ett ord eller en fras (och visa det i meddelandefönstret); 

att visa en symbol i meddelandefönstret; att spela en ljudinspelning; att spela en videoinspelning; 

länka till annan scen, rutnät eller hybrid i appen; och att länka till en webbplats. För att se hur man 

ställer in och redigerar hotspots, gå till sektionen med rubrik "Ställa In en Ny Scen". 

På samma sätt placerar en cell, när man trycker på den, en symbol och text i meddelandefönstret 

medan den också spelar cell media som är inprogrammerad. 
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Ställa In en Ny Sida 

Lägg till en Ny Scen 

Tryck på navigationsknappen och sedan på redigeringsknappen. Tryck på lägg till sida knappen (lila 

ikon) och du kommer då att se ytterliggare tre alternativ. Tryck på "lägg till scen" knappen (röd ikon). 

 

Redigera en Scen 
Om du precis har lagt till en sida kommer "redigera scen" fönstret automatiskt att visas. Om du har 

en scen du vill redigera, tryck på navigationsknappen och sedan redigeringsknappen. Tryck slutligen 

på scenen för att komma till redigeringsläge. Redigera Scen fönstret är det samma som fönstret för 

att lägga till en scen, men innehåller alla existerande inställningar för den scenen.  

Lägg till/Redigera ett Scen Foto 

Det första alternativet du har är att välja bilden för din hotspot. Tryck på "Fånga från Kamera" för att 

ta ett foto med din iPad. Använd "Välj från Galleri" om du redan har ett foto lagrat i din iPad som du 

vill använda. Tryck på "Välj från Symbolbibliotek" för att söka i vårt bibliotek med över 12.000 Widgit 

symboler.  

 

Skräddarsy en Scen (Inklusive Lägg till Hotspot) 

Klicka på nästa knappen på översta raden och sedan "lägg till hotspot" knappen för att lägga till en 

hotspot. En skuggad ruta kommer att synas på scen fotot. Detta är din hotspot. Den kan flyttas om 

du trycker och håller mitt på rutan och sedan drar den dit du vill ha den. Om du trycker utan att 

hålla, kommer en liten cirkel synas i varje hörn och du kan då omforma/ändra storlek på din hotspot 

genom att hålla en av cirklarna och dra den. 
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Tryck på "Schemalägg Start Tid" knappen för att ställa in en påminnelse.  Bläddra genom klockan för 

att hitta tiden då du vill att larmet skall gå. 

Tryck på "Radera Hotspot" för att få fram radera hotspot från menyn.  Tryck på radera ikonerna (små 

röda cirklar med kryss), och bekräfta detta beslutet på den popup som dyker upp för att permanent 

radera din hotspot. Tryck på färdig igen för att återgå till vanligt redigeringsläge. 

Ställ in GPS-position för scen.  Appen kommer ihåg var du är och tar automatiskt fram scenen när du 

återvänder till den positionen. Till exempel, om du har en scen för parken så kan du sätta positionen 

så att du alltid har park scenen öppen som förval när du besöker den.  

*Observera att GPS taggning endast är tillgängligt på iPad Air och iPad Air Mini  med 

lokaliseringstjänster aktiverade. 

 

Hotspot Media 

När man trycker på en hotspot kommer den att spela den media som är inställd genom Hotspot 

Media popup. Tryck på den hotspot du vill redigera och tryck sedan på hotspot media ikonen. 

 

Om du skriver in text-till-tal, så kan du också lägga till en bild som visas i meddelanderutan. Tryck på 

”Välj bild”, välj sedan om du vill ta en bild med kameran, välja en bild från ditt album eller välja en 

symbol från vårt utbud av widgit-symboler.  
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Tryck på "Välj Audio från iTunes" så kommer du att tas till ett nytt fönster som visar audiofilen på din 

iTunes. Tryck på en låt som du vill spela när hotspot är aktiverad. 

Du kan spela in genom att trycka på "Spela in Audio", och använda den inbyggda mikrofonen på din 

iPad. Tryck sedan på "Stoppa Audio".  Du kan lyssna på din inspelning genom att trycka på den lilla 

högtalarsymbolen i rutan som heter "Inspelad Audio". När du har gjort en inspelning kommer ett 

grönt skalstreck att synas bredvid fliken som visar en musiksymbol. 

Du kan infoga en video genom att trycka på den gula videofliken i hotspotens media popup. Du har 

tre alternativ att visa video på. Om du är kopplad till internet kan du söka på YouTube efter videon 

du vill ha. Om du redan har videon du vill se, välj "Välj från Galleri". Om du vill använda din iPad för 

att spela in din video så tryck "Spela in Video". När du är färdig med att spela in din video kan du 

förhandsgranska den och ha valet att göra om den. 

 

Den blå fliken i hotspot media popup är hyperlänk fliken. Skriv in en webbplats i hyperlänkrutan så 

kommer appen att ta dig till den sidan när du dubbel trycker på meddelandefönstret  med den 

hotspot- bilden i meddelandefönstret. Du kan även trycka på "Länkar Till Ny Sida" knappen för att 

länka din hotspot till annan scen, rutnät eller hybrid. 

 

Utseende  

Hotspot kantlinje låter dig välja från vår palett vilken färg du vill ha på kanten runt varje hotspot. 

Scen Kant låter dig välja vilken färg du vill har runt kanten på scenen. 
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Spara en Scen 

Du kan göra fler ändringar när du går bakåt genom att trycka på ikoner för redigeringssektioner du 

redan har använt. För att Spara en scen, tryck på Spara och ge din scen ett namn. Din scen kommer 

att se ungefär så här: 

 

Ställa In ett Nytt Rutnät 
Tryck på navigationsknappen och tryck sedan på redigeringsikonen. Tryck sedan på "lägg till sida" 

ikonen (lila ikon med ett plustecken i en cirkel) så kommer ytterliggare tre alternativ att synas. Tryck 

på "lägg till rutnät" ikonen (gul ikon med en bild på 9 rutor i ett 3X3 format). Du kommer bli ombedd 

att ange en titel för ditt rutnät och sedan välja antalet celler du vill att sidan skall rymma (du kan 

välja mellan 1, 4, 9, 16 och 64 cell rutor).  I exemplet ovan var titeln som skrivits in "Chatable 

Användarhandbok" och rutnätsstorleken var 2X2. 
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När du har skrivit in en titel kommer en sida som ser ut som denna att synas:  

 

Redigera ett Rutnät 

När du har tagit fram rutnätet du vill redigera, tryck på navigationsknappen och tryck sedan på 

redigeringsknappen. Detta kommer att ta dig till redigeringsläge och nästkommande tillgängliga 

rutnätsutrymme kommer att ha en ikon som ser ut så här:  

 

Lägg till/Redigera en Cell 

Tryck på "Lägg till Cell/Mapp" knappen så kommer du att se en popup som ser ut så här: 
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Tryck på "Lägg till Cell" knappen så kommer du att tas till en sida som ser ut så här: 

 

Om du redan har lagt till en cell och vill redigera den, stanna då kvar i redigeringsläget och tryck på 

cellen du vill ändra på. Samma alternativ kommer att vara tillgängliga som när du lägger till en ny 

cell. 

Välj Foto 

Det första alternativet du har är att välja bilden för din hotspot. Tryck på "Fånga från Kamera" för att 

ta ett foto med din iPad. Använd "Välj från Galleri" om du redan har ett foto lagrat i din iPad som du 

vill använda. Tryck på "Välj från Symbolbibliotek" för att söka i vårt bibliotek med över 12.000 Widgit 

symboler.  

Visa Text 

Om du vill ändra texten som syns längst ner på mappen, gör det då genom att använda text rutan. 
Om du trycker på teckensnittsknappen, kommer du ha möjligheten att bläddra genom vår lista med 
tillgängliga teckensnitt och välja din favorit.  Tryck på "Färg" knappen för att ge din text en annan 
färg från vår palett. Gör text till tal på eller av.  

 
 
Rubriktext är texten som visas på cellen. Den är automatiskt fylld med namnet på symbolen, om du 
har använt en symbol från vårt bibliotek. Lämna den tom om du inte vill ha en rubrik på din text.  
 
Text till tal är meddelandet som uttalas högt när cellen är markerad. Av standard, så är den 
detsamma som rubriktexten. Text till tal kan ändras så att den är annorlunda från rubriktexten, 
genom att trycka på skrivrutan. Lämna den tom om du inte vill ha någon text uttalad.  
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Text till Meddelande-rutan är ett alternativ som låter dig att välja mellan att ha en celltexten fört till 
meddelanderutan och uttalat högt, eller uttalas högt utan att någon text skrivs in i 
meddelanderutan. Den är på av standard.  
 

Cell Media 

När du trycker på en cell kommer den att spela den media som är inprogrammerad. Du kan 

programmera en cell att spela audio, video eller att länka till andra sidor eller webbplatser. 

 

Här kan du placera text-till-tal eller välja låtar från iTunes. 

Du kan spela in genom att trycka på "Spela in Audio", och använda den inbyggda mikrofonen på din 

iPad. Tryck sedan på "Stoppa Audio".  Du kan lyssna på din inspelning genom att trycka på den lilla 

högtalarsymbolen i rutan som heter "Inspelad Audio".  

Du kan infoga en video genom att trycka på den gula videofliken i hotspotens media popup. Du har 

tre alternativ att visa video på. Om du är kopplad till internet kan du söka på YouTube efter videon 

du vill ha. Om du redan har videon du vill se lagrad på din iPad, kan du välja "Välj från Galleri". Om 

du vill använda din iPad för att spela in din video så tryck "Spela in Video". När du är färdig med att 

spela in din video kan du förhandsgranska den och ha valet att göra om den. 
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Den blå fliken är hyperlänk fliken. Om du är kopplad till internet kan du skriva in en webbadress. 

Alternativt kan du länka till en existerande sidan inom ChatAble. 

Utseende 

Cell kant låter dig välja färg på cellens kant från vår färgpalett. Tryck på cellbakgrund, så kan du välja 

vilken färg du vill ha i cellen bakom cellbilden. 

 

 

Spara en Cell 

Klicka på spara, så tas du ut ur redigeringsläge. Celler behöver inga namn eftersom de redan 

innehåller text. I ett rutnät, kan din cell se ut så här. 

 

Lägg till/Redigera en Mapp 

När du har tagit fram rutnätet du vill redigera, tryck på navigationsknappen och tryck sedan på 

redigeringsknappen. Detta kommer att ta dig till redigeringsläge och nästkommande tillgängliga 

rutnätsutrymme kommer att ha en ikon som ser ut så här:  
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Tryck på knappen och välj sedan "Lägg till Mapp" från popup. Du kan också trycka på en existerande 

mapp för att redigera den. 

Välj Foto 

Det första alternativet du har är att välja bilden för din hotspot. Tryck på "Fånga från Kamera" för att 

ta ett foto med din iPad. Använd "Välj från Galleri" om du redan har ett foto lagrat i din iPad som du 

vill använda. Tryck på "Välj från Symbolbibliotek" för att söka i vårt bibliotek med över 12.000 Widgit 

symboler. 

 

Visa Text 

Om du vill ändra texten som syns längst ner på mappen, gör det då genom att använda textrutan. 

Om du trycker på teckensnittsknappen, kommer du ha möjligheten att bläddra genom vår lista med 

tillgängliga teckensnitt och välja din favorit.  Tryck på "Färg" knappen för att ge din text en annan 

färg från vår palett. Gör text till tal på eller av. 
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Rubriktext är texten som visas på fliken. Den är automatiskt fylld med namnet på symbolen, om du 
har använt en symbol från biblioteket. Lämna den tom om du inte vill ha en rubrik på din cell.  
 
Text till tal är meddelandet som uttalas högt när fliken är markerad. Av standard, så är den 
detsamma som rubriktexten. Text till tal kan ändras så att den är annorlunda från rubriktexten, 
genom att trycka på skrivrutan. Lämna den tom om du inte vill att någon text ska uttalas.  
 
Text till meddelande-rutan är ett alternativ som låter dig välja mellan att ha fliktexten insatt i 
meddelanderutan och uttalas högt, eller uttalas högt utan att någon text förts in i meddelanderutan. 
Den är avstängd av standard.  
 

Länka denna Mappen Till... 

När du trycker på en mapp öppnas en ny sida. Tryck på "Länk Alternativ" knappen och välj om du vill 

länka en scen, ett rutnät eller en hybrid. Bläddra genom listan av existerande sidor och tryck på den 

du vill ha. 

 

Utseende 

Mapp Bakgrund låter dig välja färg på mappen bakom fotot. 

Spara en Mapp 

Klicka på spara, så tas du ut ur redigeringsläge. Mappar behöver inga namn eftersom de redan 

innehåller text.  
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I ett rutnät, kan din mapp se ut så här: 

 

 

Spara GPS-Position 

För att spara en rutnätssidas GPS-position*, tryck på navigationsknappen och sedan på 

redigeringsknappen. Nere till vänster på skärmen finns en liten röd markör. Tryck på markören. Du 

kommer att få bekräftelse på att positionen har sparats. Ett grönt skalstreck kommer nu att synas 

bredvid markören. 

*Observera att GPS endast är tillgängligt på iPad Air och iPad Air Mini  med lokaliseringstjänster 

aktiverade. 

Ställa In en Ny Hybrid 
Tryck på navigationsknappen och sedan på redigeringsikonen (grön ikon, med en penna på ett 

block). Tryck slutligen på lägg till ikonen (lila ikon, med ett plustecken i en cirkel) och ytterliggare tre 

ikoner kommer synas. Tryck på "lägg till hybrid" ikonen.  
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En sida som ser ut som denna kommer att synas. 

Lägg till/Redigera ett Hybrid Scen Foto 

När du har tagit fram hybrid scenen  du vill redigera, tryck på navigationsknappen och tryck sedan på 

redigeringsknappen. Tryck sedan mitt på hybrid scen fotot. Se "Lägg till/Redigera ett Scen Foto" för 

mer information om redigering. 

Lägg till/Redigera en Cell eller Mapp 

När du har tagit fram hybrid scenen du vill redigera, tryck på navigationsknappen och tryck sedan på 

redigeringsknappen. Därifrån kan du antingen trycka på knappen "Lägg till Ny Cell/Mapp" eller 

trycka på en existerande Cell eller Mapp. Se "Lägg till/Redigera en Rutnätsscen" för mer information 

om redigering. 

Spara GPS-Position 

För att spara en rutnätssidas GPS-position*, tryck på navigationsknappen och sedan på 

redigeringsknappen. Nere till vänster på skärmen finns en liten röd markör. Tryck på markören. Du 

kommer att få bekräftelse på att positionen har sparats. Ett grönt skalstreck kommer nu att synas 

bredvid markören. 

*Observera att GPS endast är tillgängligt på iPad Air och iPad Air Mini  med lokaliseringstjänster 

aktiverade. 

 

Växlingsskärmen 
Växlingsskärmen kan öppnas genom att trycka på navigationsknappen och sedan trycka på 

växlingsknappen. Växlingssidan ser ut så här: 
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Sök efter Scen/Rutnät/Hybrid 

Tryck på "Sök" ikonen på växlingssidan. En ny sida kommer synas: 

 

Om du vet namnet på scenen, rutnätet eller hybriden du vill komma till, tryck då på sökfältet överst 

på sidan och skriv in namnet. Om du är osäker på namnet på sidan du vill komma till, eller om du vill 

bläddra, tryck på en av de tre ikonerna nedan. Du kan också bläddra genom urvalen, såsom de visas 

på föregående sida. 

Tryck på scenknappen (röd med en bild av ett hus och ett träd) för att bläddra genom existerande 

scensidor. Tryck på vänster- och högerpilarna för att fortsätta bläddra. 
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Tryck på rutnätsknappen (gul med en bild av rutor) för att bläddra genom existerande rutnätssidor. 

Tryck på vänster- och högerpilarna för att fortsätta bläddra. 

 

Tryck på hybridknappen (grön knapp) för att bläddra igenom existerande hybridsidor. Tryck på 

vänster- och högerpilarna för att fortsätta bläddra. 

 

Senaste 

"Senaste" sidan ser ut så här. Den kommer att visa dig alla scener, rutnät eller hybrid scener du har 

besökt, i ordningsföljd från den senaste. Den har också information om när du senast besökte sidan, 

hur många gånger du har besökt sidan och vad det är för slags sida. En liten skärmbild på varje sida 

syns på vänster sida.  
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För att välja, tryck på raden som visar information om den önskade sidan. 

Tangentbord 

Tangentbordet ser ut så här: 

 

Det kan användas för att skriva meddelanden som visas i meddelandefönstret och uttalas när man 

trycker på meddelandefönstret. 

Tangenterna nederst till höger på sidan är (från höger till vänster i bilden nedan): skiljetecken, 

nummer, stor bokstav och backsteg. 

Skiljeteckentangenten tar fram ett nytt tangentbord med de olika skiljetecknen.  

Nummertangenten tar fram ett nytt tangentbord med nummer.  

Backstegstangenten tar bort skrivna meddelanden från ditt tangentbord, ett tecken i taget (OBS: 

backsteg tar endast bort meddelanden som har skrivits med hjälp av tangentbordet. För att ta bort 

andra ord/fraser, använd "X" knappen i meddelandefönstret). 

Dra och Släpp 

Du kan ändra tangentbordet så att det passar dina önskemål genom att dra och släppa tangenterna. 

Gå först in i redigeringsläge på tangentbordet. Tryck på tangenten du vill flytta och håll den nere i en 
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sekund. Därefter, fortsätt att hålla och dra tangenten till önskad position och släpp sedan. De två 

tangenterna kommer då att byta position.  

Skrivblocket 

Skrivblocket fungerar endast med direkt beröring och ser ut så här: 

 

Använd ditt finger eller en pekpenna för att skriva ditt meddelande på det gula blocket. Där finns en 

liten ruta ovanför som visar appens tolkning av vad du skrev. Du kan se alternativ till detta genom att 

trycka på ordet. 

På höger sida finns fyra knappar. 

Den tomma grå knappen (längst till vänster) kommer att överföra allting du  har skrivit på 

skrivblocket till meddelandefönstret och sätta mellanrum efter det.  

Knappen med en punkt (andra från vänster) kommer att överföra allting du har skrivit på 

skrivblocket till meddelandefönstret och sätta punkt efter och skapa ett extra  mellanrum. 

Vänsterpilen (andra från höger) kommer att radera det sista tecknet du skrev på skrivblocket (varje 

tecken börjar när du sätter fingret eller pekpennan på skrivblocket och slutar när du tar bort det). 

Pilen längst till höger kommer att överföra din text till meddelandefönstret. 

Skype 

Detta är Skypeskärmen. Du kan lägga till upp till 16 kontakter, med vilka du kan ringa direkta 

skypesamtal. Du behöver ha Skype-appen installerad på din iPad för att använda denna funktion (det 

är också lättare at använda den om du fortsätter vara inloggad på Skype).  
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För att lägga till en Skype-kontakt 

Gå in i redigeringsläge genom att pressa navigeringsknappen, sedan knappen ”redigera”. Tryck på 

valfri tom cell (celler fylls på automatiskt från hörnet i topp till vänster). Du kommer då att tas till 

redigeringsläget. 1 

 

Du kan lägga till en bild på din skypekontakt, eller en widgitsymbol för att representera dem.  

Tryck på knappen ”Visningstext” för att lägga till din skypekontakts namn. Du behöver lägga till deras 

Skype ID på den första raden. Deras visningsnamn är texten som du kommer att se som rubrik på 

cellen, och detta behöver inte relatera till deras Skype ID. Ändra typsnitt, färg och storlek på rubriken 

genom att använda inställningarna för visningstext. 

Du kan inte lägga till media till en Skypekontakt-cell, men tryck på utseendeknappen för att ändra 

gränsen och bakgrunden på din cell.  

Välj Spara och när du går ur redigeringssidan så kommer din Skype-kontakt att dyka upp i fliken. 
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Att ringa ett samtal med Skype 

Tryck på cellen som visar kontakten du vill ringa. Du kommer att tas till Skype-appen (ChatAble 

stängs inte ner helt utan är öppet i bakgrunden).  

När du är inne på skype, tryck på knappen som heter röstsamtal. Du kan lämna skype-appen utan att 

helt stänga den genom att trycka på hem-knappen på din iPad. Du kan åter gå in på ChatAble och 

använda den till att tala över Skype. 

 

Inställningar 
Inställningarna kan nås genom att välja navigeringsknappen längst nere i högra hörnet och sedan 

trycka på  inställningar knappen. Endast direkt beröring kan användas för att ändra inställningar. 

Åtkomstmetod 

 

Välj mellan: 

Direkt Beröring-  samverka med appen genom att använda ditt finger eller en pekpenna. 

Rör Var Som Helst - appen auto-scannar genom de valbara posterna på sidan, tryck var som helst på 

sidan när det önskade valet är markerat. 

Växeltillgång-  låt appen scanna igenom de valbara posterna på sidan och aktiverar sedan din växling 

när du har gjort ditt val. Om du går tillbaka till "Inställningar" kan du välja mellan användare och 

auto-scan. 
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Direkt Beröring Inställningar 

 

Vissa användare kanske föredrar att använda direkt beröring men har problem med exakthet eller 

att av misstag dubbel trycka på skärmen. Direkt Beröring inställningarna kan hjälpa till att förebygga 

detta. 

Tvingad Fördröjning låser sidan för en förinställd tidsperiod efter en knapp har blivit tryckt. Använd 

den rörliga skalan för att bestämma hur länge detta varar. 

Tangent Fördröjning kräver att du håller fingret på knappen  för en förinställd tidsperiod innan den 

väljs. En rörlig skala kan bestämma hur lång tid som krävs.  

Tangent Fördröjning & Tvingad Fördröjning kan inte användas på samma gång. 

Skanningsalternativ 

Om du använder Rör var som helt eller Växeltillgång, tillåter skanningsalternativen dig att ändra 

skanningsjobbet så att det passar dina personliga önskemål.  

 

Skanningstyp 

Auto Skanning  är ett alternativ för användare som bara utnyttjar en växling. Denna funktionen 

tillåter markeringspennan att automatiskt röra sig mellan olika alternativ - med en växel för att välja 

objekt. Skanning av Användare, å andra sidan kräver två växlar och låter användaren bestämma när 

markeringspennan skall flyttas till nästa angripbara objekt -  en växel väljer objekt, den andra 

förflyttar markeringspennan. Det mörkare gråa alternativet indikerar ditt val. 

Skanningshastighet 

Om du använder auto-skanning alternativet kan du välja hur snabbt markeringspennan förflyttar sig 

mellan angripbara objekt. Det mörkare gråa alternativet indikerar ditt val. 

Avbryta Skanning 

För de som använder auto skanning, kommer markeringspennan att förflytta sig igenom varje 

angripbart objekt och sedan starta om.  Detta alternativet tillåter dig att välja hur många rundor 

auto-skannern går igenom innan den avbryter. Auto-skanning kan startas om efter den har avbrutits 

genom att trycka en gång på växeln. Ditt val är markerat med ett skalstreck. 
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Markeringsfärg 

Markeringspennan är en genomskinlig ruta som ligger över bildsidan. Du kan ändra färg på 

skannaren genom att använda markeringspennans färginställning. Där finns fem olika färger som du 

kan välja mellan. Det mörkare gråa alternativet indikerar ditt val. 

Spela Ton på Meddelanderutan är påsatt av standard. Istället för ”Meddelanderuta” och 

”Bottenrad”, så kommer en snabb ton att spelas upp.  

Snabbavsluta med Gest 

Oavsett om du är i rör var som helst eller växel tillgång så kan du snabbt avsluta dessa lägen med en 

enkel gest. Gesten är en enkel rotation med två fingrar var som helst på skärmen. Det kommer att 

utlösa en popup för att  bekräfta att du vill avsluta skanning. Rutan kommer att försvinna och 

skanning kommer att fortsätta om inget val görs. 

Extern Växel Åtkomst / Rör Var Som Helst  

ChatAble har sin egen skanning i appen, för vilken den är optimerad. Den kan nås via inställningar. 

Den är också kompatibel med - men inte ännu optimerad för - iOS skanning på enheter med iOS7 

installerad. För att aktivera denna, gå till iPad inställningar, välj allmänt och tryck sedan på åtkomst 

och dra "Växel Åtkomst" till på.  

Auditiv Hjälp  
Användare med nedsatt syn kan tycka att det är svårt att navigera appen enbart med hjälp av synen. 

Av den anledningen har vi byggt in ett par auditiva hjälpfunktioner för att göra det enklare att 

komma åt. Dra dem för att sätta på/stänga av.  

 

Tala när markerad får appen att säga namnet på varje knapp som trycks. 

Dubbeltryck för att Välja får appen att säga namnet på varje knapp när den trycks, precis som tala 

när markerad, men användaren måste dubbeltrycka om han vill att appen ska vidta en åtgärd. 

Senaste 

Dra spara för att sätta på/stänga av. Denna funktionen är som standard aktiverad, men du kan 

stänga av den om du inte vill att appen skall komma ihåg vilka sidor du har besökt.  

 

Spara som Hem 
Denna funktionen låter dig välja din hemsida; den sidan som öppnas tillsammans med appen och 

den sidan du kan nå genom att trycka på hem ikonen i navigationsfältet. Om du trycker på detta 
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alternativet kommer du att se en lista över alla sidor du har tillgängliga i din app och valet du gör 

kommer att markeras med ett skalstreck. 

 

Röster 

Det finns tio olika röster att välja mellan i ChatAble, både manliga och kvinnliga i en mängd olika 

dialekter.  

 

Gå till Välj Röst och tryck sedan på ditt val. Varje röst du trycker på kommer att väljas och markeras 

med ett skalstreck. Appen kommer automatiskt att säga "Hej, jag heter <namn>" så att du kan höra 

hur rösten låter utan att behöva lämna inställningar. 

Gå till Välj Tonhöjd för att göra appens röst ljusare eller mörkare. Ditt val kommer att bli markerat 

med ett skalstreck. 

Gå till Välj takt för att få appen att tala fortare eller långsammare. Ditt val kommer att bli markerat 

med ett skalstreck. 

Bakgrundstema 

 

Bakgrundstemat är färgen, mönstret eller fotot som syns i appens bakgrund. Gå till Välj 

Bakgrundstema så kommer du att se en lista på tillgängliga färger och mönster. Det finns elva färger 

och sju bakgrundsmönster att välja mellan. Nederst på listan finns "Välj från Galleri", som du kan gå 

till för att ladda ner ett foto som redan finns på din iPad för att använda som bakgrund. Ditt val är 

markerat med ett skalstreck. Standard foto är mörkt gult. 
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Allmänna Inställningar

 
Det kan finnas tillfällen då du inte vill visa Meddelandefönstret. Det kan sättas på eller stängas av 

här. 

Du kan välja om du vill ha användare  alternativ knappen tillgänglig i meddelanderutan. Användare 

knappen ger dig möjlighet att använda orden i din meddelanderuta för en mängd olika åtgärder 

(kopiera/klistra in, skicka post, ladda upp till Twitter). Användare alternativet är som standard 

aktiverat. 

Svep till Vänster eller Höger för att Navigera tillåter dig att förflytta dig genom rutnät genom att 

göra en svepande gest på sidan. När den är aktiverad, tryck och håll två fingrar på sidan och dra 

sedan snabbt bilden vänster/höger för att förflytta dig genom olika rutnät. 

Anpassa uttal låter dig ändra sättet ett ord uttalas inom appen. Du kan endast justera uttalet på ett 

ord åt gången (ord som ansluts via hyfener räknas som ett ord). Skriv in texten som det stavas i rutan 

”Visningstext”. Stava det fonetiskt i rutan ”Text att uttala”( t.ex. iPad i visningstext och eye-pad i text 

att uttala). Tryck på knappen ”förhandsvisa” för att höra hur det kommer att låta. Tryck på spara om 

du är nöjd med resultatet. ”Anpassa uttal” kommer att listas ned på sidan och kan raderas och 

redigeras när som helst. Notera: om du använder hörselsupport, så kommer ”anpassa uttal” ändra 

uttalet av alla knappen som du trycker på. 

Tangentton låter appen göra ett litet ljud varje gång en tangent framgångsrikt trycks ner.  

Rutnätsinställningar 

Rutnätsfunktionerna låter dig ställa in rutnäten för att passa dina personliga önskemål. De kan alla 

sättas på eller stängas av.  
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Visa Text, när aktiverad, visar den namnen på cellerna och mapparna under symbolen. Stäng av om 

du bara vill se symbolen. 

Cell Färg, när aktiverad, visar den färgen på cellerna och kanterna. Om du vill att alla cellbakgrunder 

skall förbli vita och alla kanter förbli svarta hela tiden kan du stänga av visa stil. 

Visa Symbol, när aktiverad, försäkrar den att symboler visas i alla celler och mappar ovanför dess 

titel. Stäng av om du bara vill se texten. 

Förhandsgranska Rutnät låter dig se hur ett nytt rutnät kommer att se ut innan du redigerar det. Ett 

nytt rutnät kommer att visa tomma celler snarare än tomt utrymme. För att lägga till innehåll i en 

cell med förhandsgranska rutnät aktiverat, gå in i redigeringsläge och tryck på valfri tom cell. 

Text till Tal är funktionen som får appen att säga texten. Om du inte vill att appen förvandlar text till 

tal, kan du stänga av den här. 

Sceninställningar 

Sceninställningsfunktionen låter dig införa scener för att passa dina personliga önskemål.  

Du kan ändra Hotspot Typ så att det passar dina personliga önskemål. Det finns ett antal olika 

former och fyllningar att välja mellan. Detta gäller samtliga hotspots inom appen. 

 

ChatAble Support 

Dessa länkar ger dig snabb tillgång till e-post support, användarhandbok och snabbguide. 

 

För att kontakta oss, skicka e-post till support@therapy-box.co.uk eller ring +44(0)208 7493474.  

Om Therapy Box Appar 

Använd dessa alternativ för att få mer information om våra appar eller besök vår webbplats! 

 

CE – ChatAble is a CE certifierad app. 

mailto:support@therapy-box.co.uk

