
Predictable 6 
Brukermanual



1. Det grunnleggende i 
Predictable



Predictable er laget for personer som kan skrive og lese, men har 
mistet talen. Dette kan skyldes cerebral parese, motorisk 
nervesykdom, laryngektomy, slag, apraksi eller en hjerneskade.

Begynn å skrive det du vil si på Predictable og den vil forutsi 
resten av setningen og lese alt høyt. Predictable gir personer 
uten tale, stemmen tilbake! 

1.1. Om Predictable



Det er flere forskjellige måter å samhandle med Predictable, 
men noen funksjoner brukes mer enn andre. Følgende er 
Predictable sine mest brukte funksjoner:

1. Historiebåndet: gir deg raskt tilgang til dine siste 
uttalte meldinger.

2. Favorittbåndet: gir rask tilgang til dine mest vanlige 
brukte uttrykk eller setninger. 

3. Ordforutsigelse bånd: tilbyr en smart ordforutsigelse 
mekanisme som gjør det enklere og raskere å skrive 
meldinger.  

4. Fremhevede taster: gjør det enkelt og raskt og bruke 
flere nyttige funksjoner.

5. Kategorier: lagrer relevante setninger eller uttrykk 
sammen. 

6. Uttrykk: lar deg uttale forhånds lagrede uttrykk. 

1.2 Mest brukte funksjoner



Hvis Predictable er ny for deg, må du installere appen. Når det er 
gjort, logg inn med dine kontodetaljer. Har du ikke en konto, kan 
du enten opprette en ny konto eller bruke appen i gjestemodus. 

Har du brukt en av de tidligere versjonene av Predictable, behøver 
du bare å oppdatere appen fra Predictable 5 til Predictable 6. Gå 
inn på App Store, finn Predictable og du vil få muligheten til å 
oppdatere appen hvis enheten din er kompatibel.

For å oppdatere Predictable på iOS:
1. Åpne App Store. 
2. Bruker du iOS 12 eller tidligere, trykk på “I 

dag” som står nederst på skjermen. Bruker 
du en nyere versjon, trykk på profil ikonet 
øverst på skjermen. 

3. Bla nedover for å se ventende oppdateringer 
og lanseringsnotater. Trykk på Oppdater ved 
siden av Predictable for å få siste versjon. 

1.3 Åpne appen for først gang 



De fleste er klar til å begynne å kommunisere med engang de åpner 
Predictable, men det er noen innstillinger du må justere først. Nye 
brukere har Samantha som standard stemme. 

Er du ikke fornøyd med Samantha, kan du 
velge en av de andre tilgjengelige stemmene. 
Du finner dem i Innstillinger > Tale. Har du hatt 
en bruker på  Predictable 5, vil denne 
stemmen du være satt opp som din standard 
stemme i Predictable 6. 

Når du er fornøyd med stemmevalget, 
gå tilbake til Brukermodus. I 
Brukermodus kan du skrive setninger 
ved å bruke tastaturet. Når du 
begynner å skrive, kommer 
meldingen opp i Meldingsvinduet. 
Når du er klar til å uttale meldingen, 
trykk på den gule tale-knappen som 
er tilgjengelig både til høyre for 
Meldingsvinduet og nederst til høyre 
på tastaturet.

1.4 Uttale din første melding

Tenker du at dette er en melding/et uttrykk du vil bruk ofte, slik som 
“Hvordan har du hatt det idag?”, kan det være lurt å lagre setningen 
som et Uttrykk. Da slipper du å skrive meldingen på nytt hver gang du 
skal bruke uttrykket og kommunikasjonen blir raskere og smidigere.  

Du lagrer uttrykket ved å trykke på 
Kategorier og Uttrykk-ikonet. Dette finner 
du rett over Tale-knappen på tastaturet. 
Klikk på kategorien du føler uttrykket ditt 
passer i og trykk på Rediger ikonet. Trykk 
Legg til uttrykk. Da åpnes en ny side hvor 
du kan redigere uttrykket. Du kan legge 
til tekst for Uttalt- og Visning funksjonen, 
et opptak, et ikon og/eller en lenke til 
multimedia. 



2. Gjestemodus vs 
Predictable konto 



2.1 Gjestemodus 
En måte å bruke Predictable er ved å bruke Gjestemodus. I Gjestemodus 
lagres alle data  lokalt på din enhet. Dette betyr at hvis du ønsker å bruke 
en annen enhet, kan du ikke hente inn igjen personlige innstillinger, 
uttrykk og/eller multimedia som du har lagret på din første enhet. En 
annen utfordringer at hvis noe skjer med enheten din og du mister 
dataen, kan du ikke gjenopprette informasjonen eller innstillingene. 

I Gjestemodus oppgir Predictable  
informasjon om hvor mange ganger 
du har brukt appen for å snakke,  antall 
kategorier og uttrykk lagret på lokalt, 
og den gjennomsnitlige 
setningslengden. Ønsker du å flytte fra Gjestemodus til å 

ha en full Brukerkonto, kan du trykke på 
Konverter til Brukerkonto, Full bruker. Å 
konvertere til en brukerkonto overfører 
alle dine nåværende tilpasninger til din 
nye Predictable  konto. For å konvertere 
til en brukerkonto, må du skrive inn 
navnet ditt, e-posten og ditt ønskede 
passord. Du må aktivere din  nye konto 
ved å klikke på lenken som er sendt til 
din e-postadresse. 

Du kan også velge å nullstill dine 
Innstillinger og Utrykksbank. Dette vil 
nullstille alle Innstillinger eller 
Setningsbank tilpasninger til 
standardverdier. 

Til slutt har du muligheten til å Avslutte Gjestemodus. Ved å trykke her 
får du muligheten til å logge ut av Gjestemodus og returnere til 
Predictable Logg inn skjermbilde. Velger du dette, uten å konvertere til 
en full bruker, vil alle dine Predictable data og innstillinger slettes. 



Du kan velge å opprette en Predictable konto. En Predictable konto 
sikrer at dataene dine (innstillinger, kategorier, uttrykk og multimedia) 
automatisk lagres eksternt, som en backup, i skyen når du er koblet til 
WiFi. Dette lar deg også bruke din Predictable konto på flere enheter. En 
av formålene med Predictable kontoen er å sikre at  Predictable 
brukerdata er trygge, samt å gi brukeren muligheten til å bruke 
Predictable på alle de kompatible enhetene brukeren måtte ha. 

I tillegg vil det å ha en Predictable konto gjøre det mulig for deg å logge 
deg inn på Predictable  6 sin nettplattform, CMS. CMS lar deg redigere 
ditt Predictable innhold fra en nettbasert plattform. Funksjonene og 
fordelene med CMS blir beskrevet mer detaljert i Nettplattform 
seksjonen i Brukermanualen. 

Predictable vil også kunne gi 
deg informasjon om hvor 
mange ganger du har brukt 
appen for å snakke, antall 
kategorier og uttrykk du har, 
og datoen når du sist brukte 
appen.

2.2 Predictable konto 

I likhet med i Gjestemodus, har du muligheten til å nullstille Innstillinger 
og Uttrykksbank til standard. 

Tilslutt har du muligheten til å Gå ut av Predictable kontoen. Å trykke 
her lar deg logge deg ut av kontoen din, og gå tilbake til Predictable 
Logg inn skjermen. I motsetning til i gjestemodus, vil du ikke tape data 
ved å logge ut. 



En annen fordel ved å opprette en Predictable konto, er at du kan 
bruke denne kontoen på flere forskjellige plattformer. Du kan for 
eksempel logge inn på din Predictable konto på to enheter. Ikke 
bare vil dette gi deg tilgang til Predictable kontoen på flere 
plattformer, men endringer på en plattform vil også gjelde på de 
andre plattformene. Hvis du bestemmer deg for å opprette et nytt 
uttrykk på din iPad, når du er logget inn på kontoen din, vil 
uttrykket også bli tilgjengelig på din iPhone. Endringer gjort i CMS, 
nettplattformen, blir også automatisk lastet opp til skyen og er 
tilgjengelig for på enhetene du er logget inn på. Dette skjer 
automatisk, alt du må gjør er å huske å lagre og være logget inn på 
kontoen din.

2.3 Tilgjengelig på flere plattformer



3. Brukermodus 



Favoritt båndet inkluderer alle uttrykkene i din 
Favoritt kategori. Båndet er plassert øverst til 
høyre i Brukermodus. Du kan bla fra venstre til 
høyre for å få tilgang til de forskjellige uttrykkene 
lagret i din Favoritt kategori. Denne funksjonen gir 
deg hurtig tilgang til de meldingen du bruker 
mest. 

En av de nye funksjonen i Predictable 6 er at 
historikk og favorittuttrykk er enkelt 
tilgjengelig i egne bånd øverst i Brukermodus 
vinduet. Historikk båndet inkluderer alle uttalte 
uttrykk og du finner en øverst til venstre i 
Brukermodus. Fordelen med historikk båndet 
er at det lar deg gjenta et uttrykk du nylig har 
uttalt. Dette er spesielt nyttig i en situasjon 
hvor du må gjenta deg selv. 

I Meldingsvinduet kommer det du skriver. 
Dette lar deg se igjennom meldingen og 
sjekke for skrivefeil før du uttaler 
meldingen.

3.1. Historikk, favoritter og meldingsvindu 



Funksjonstastene er Predictable funksjoner som du kan bruke direkte i 
meldingsbyggeren. Det er 12 funksjonstaster: 

A. Bjelle: lager en forhåndsvalgt lyd når den trykkes på. Lyden kan 
være et lydopptak eller kan velges fra Predictable sin standard 
lydbank. Funksjonen er nyttig for å informere noen om at du 
trenger hjelp. 

B. Dele: lar deg dele meldingen din på flere kommunikasjonskanaler, 
slik som Facebook, e-post og lignende. 

C. Innstillinger: tar deg tilbake til innstillinger.
D. Slett: sletter hele meldingen i meldingsvinduet.
E. Si eller vis: leser meldingen i meldingsvinduet høyt med den 

stemmen brukeren har valgt. Velger du Vis teksten, blir teksten 
snudd slik at en samtalepartner kan lese meldingen sittende rett 
ovenfor deg. 

F. Ringe: lar deg ringe en av kontaktene du har forhåndslastet inn i 
Ringe-seksjonen i Innstillinger. Mer om denne funksjonen finner 
du i Ringe-seksjonen i Brukermanualen. 

G. Slett alle: fjerner alt innhold fra Meldingsvinduet. 
H. Slett siste ord: fjerner det siste skrevne ordet i Meldingsvinduet. 
I. Håndskrift: lar deg bruke håndskrift i dine meldinger. 
J. UttrykksBank: tar deg videre til din Uttrykksbank. 
K. Rutenettvisning: tar deg til Predictable sin Rutenettvisning.
L. E-post: sender innholdet i ditt Meldingsvindu som e-post. 

3.2. Funksjonstaster 



En av Predictable sine kjennetegnende funksjoner er dets sofistikerte 
og selvlærende Ordforutsigelse funksjon. Ordforutsigelse bruker 
bokstavene allerede skrevet inn av brukeren, innhold fra tidligere ord 
og brukerens eget ordforråd for å tilby pålitelige forutsigelser. 
Selvlæringsfunksjonen er intuitiv og lærer basert på ditt 
setningsmønster, plukker opp ikke-standardiserte ord og forstår 
brukerens foretrukne grammatikk og talestil. Ordforutsigelser er 
tilgjengelig rett ovenfor tastaturet. 

Et annet element i Brukermodus er tastaturet. Predictable tilbyr 5 
forskjellige, innebygde tastaturer og gir deg muligheten til å koble til 
et eksternt tastatur via Bluetooth. De forskjellige tasturenes 
funksjonalitet er beskrevet i Tastatur seksjonen i Brukermanualen. 

I tillegg til å bruke tastaturet for å skrive meldingen din, finnes det en 
rekke andre Predictable funksjoner på tastaturet. SkriveVindu 
funksjonen er plassert på tastaturet. SkriveVindu funksjonen er en 
funksjon som leser høyt ditt forhåndsvalgte SkriveVindu uttrykk. Å 
skrive inn lengre meldinger kan være tidkrevende, så denne 
funksjonen kan brukes for å informere din samtalepartner om at du 
holder på å skrive en melding. Du finner mer informasjon om 
tilpassing av SkriveVinduet i SkriveVindu seksjonen i Brukermanualen. 

3.3 Ordforutsigelse, tastatur og funksjoner 



4. Dypdykk i 
Uttrykksbanken 



Kategorier brukes for å lagre og organisere uttrykk relatert til et 
spesifikt emne. Dette gjør det mulig å arrangere forhåndsskrevne 
uttrykk på en logisk og lett tilgjengelig måte. Predictable har 14 
standard kategorier, men gir deg muligheten til å legge til, redigere, 
omorganisere og slette kategorier. 
For å tilpasse kategoriene dine, trykk på Rediger ikonet helt til høyre på 
tastaturet. Det er tre måter å tilpasse kategoriene:

A) Legg til kategori: For å legge til en ny kategori, trykk Legg til kategori. 
Denne er plassert helt til venstre i kategori seksjonen. Her kan du 
skrive inn navnet på kategorien og velge et representativt bilde. Du 
kan velge et av Predictable sine eksisterende ikoner, et bilde fra din 
enhets bildegalleri eller du kan ta et nytt bilde. 

B) Rediger kategori: Du kan redigere kategoriens navn og ikon. Dette 
gjør du ved å trykke på kategorien du ønsker å redigere. Trykk så på 
rediger knappen, ikonet md en penn. 

C) Slett kategori: Du kan slette uønskede kategorier. For å gjøre dette 
trykk først på kategorien du ønsker å slette. Trykk så på 
søppelbøtte-ikonet for å slette kategorien. 

4.1 Kategorier og tilpasninger 

I denne nyeste utgaven av Predictable har vi lagt inn en ny kategori: 
Universell kjerne. Universell kjerne ordforråd er et sett med 36 svært 
nyttige enkeltord som kan brukes alene eller i kombinasjon med andre 
ord og uttrykk, for å kommunisere om mange forskjellige emner til 
forskjellige samtalepartnere. Dette kan gjøre kommunikasjon enklere 
for Predictable brukere.



Innenfor hver kategori kan du ha så mange forhåndslagde og lagrede 
uttrykk som du ønsker. Fordelen med å ha forhåndslagde uttrykk er at 
du slipper å bruke tid på å skrive uttrykk du bruker ofte.. 

Hvis du ønsker å tilpasse dine Uttrykk, trykk på Rediger ikonet helt til 
høyre på tastaturet ditt. Du har tre forskjellig tilpasningsmuligheter i 
forhold til dine kategorier: 

A) Legg til uttrykk: for å legge til et uttrykk må du først velge en 
kategori å lagre uttrykket i. For å legge til et uttrykk, trykk rediger 
ikonet og så legg til uttrykk. Her kan du velge det uttalte 
uttrykket; visningstekst; om du ønsker å ta opp lydfil for uttrykket 
eller beholde det som tekst-til-tale; hvilket ikon du vil tilordne 
uttrykket; og om du ønsker å bruke en multimedia fil med 
uttrykket. 

B) Slett uttrykk: Til venstre på tastaturet, trykk på rediger knappen. 
Trykk på uttrykket du vil slette og trykk på søppel ikonet.

C) Rediger uttrykk: Du har også muligheten til å redigere et uttrykk. 
Trykk på rediger knappen til høyre på tastaturet. Trykk på 
uttrykket du ønsker å redigere, og trykk på penn ikonet

4.2. Uttrykks tilpasning 



5. Tale



I Predictable 6 kan du velge en av 2 tilgjengelige stemmemotorer: 
Enhetens stemme eller Acapela. Du kan velge din stemmes kjønn og 
nasjonalitet. 

Enhetsstemme 
Enhetsstemmene er de stemmene som 
følger med enheten du eier. Noen 
enhetsstemmer er lastet inn på forhånd og 
er derfor klar til bruk. Andre gratis 
enhetsstemmer må lastes ned eller 
installeres. Når du har valgt stemme, kan du 
klikke på stemmens profil for å høre en 
prøve. 

5.1. Bruke enhetens stemmer 

Er du ikke fornøyd med noen av stemmene, kan du laste ned flere 
stemmer fra dine enhetsinnstillinger. Når de først er lastet ned, kan du 
bruke dem i Predictable.
Last ned ekstra stemmer fra enhetsinnstillingene:

1) På iOS 
Forlat Predictable ved å trykk på 
enhetens hjemknapp (eller sveipe 
opp for iPad Pro). Gå inn på 
Enhetens innstillinge, og søk etter 
Stemmer. Velg ønsket språk. På 
denne siden får du opp en liste med 
tilgjengelige stemmer. Trykk for å 
laste ned stemmen. Når den er 
lastet ned til enheten, er den 
tilgjengelig for bruk i Predictable. 



Acapela
Acapela er et eksternt selskap som tilbyr personaliserte digitale stemmer 
fra deres My-Own-Voice (MOV) stemmebank tjeneste.  En Acapela MOV 
lar brukerne kommunisere med en unik, personlig syntetisert stemme 
som er representativ for deres egen stemme. 
For å laste ned en  Acapela MOV demonstrasjons stemme må du åpne 
Tale innstillingene på appen. Så velger du Acapela som stemmemotor og 
velger en av de tilgjengelige stemmene. 

For å opprette din egen Acapela MOV stemme, må du fullføre din stemme 
banktjeneste med Acapela. Du må da gjøre følgende: 

- Søk på ‘My-Own-Voice online service:
 https://mov.acapela-group.com/start-now/ 

- Ta opp setningene i eget tempo 
- Hør på stemmen din i Skriv og Snakk brukergrensesnittet. 
- Når du er fornøyd, kan du velge om du vil kjøpe deres tjenester. For mer 

informasjon om priser, se deres nettside:
 https://mov.acapela-group.com/pricing/

Etter å ha fullført din Stemme 
bank, vil du kunne laste ned 
stemmen til Predictable. For å 
laste ned din Acapela MOV, skriv 
inn ditt Acapela brukernavn og 
passord. Trykk så på last ned. Når 
den er lastet ned vil du kunne 
bruke stemmen i appen. 

5.2. Bruke din Acapela stemme

https://mov.acapela-group.com/start-now/
https://mov.acapela-group.com/pricing/


Tale-knapp handlinger referer til de forskjellige måtene du kan 
bruke Tale-knappen for å snakke høyt. Det er tre forskjellige 
Tale-knapp handlinger: kommunikasjon, tale samhandling og tale 
avbrytelser. Du kan tilordne forskjellige Tale-knapp handlinger til 
hovedtale-knappen, tastatur tale-knappen og meldingsvindu. Når 
meldingsvindu snakk-knappen er aktivert, vil et trykk på 
meldingsvinduet aktivere talehandlingen. Merk at dette vil 
deaktivere alle andre mulige samhandlinger med meldingsvinduet 
slik som å flytte markøren, kopiere, lime inn og lignende. 

Kommunikasjonstype viser til om knappen skal vise meldingen din 
eller si den høyt. Hvis du aktivere Vis, når du trykker på Vis-knappen, 
vil teksten i meldingsvinduet vises bakvendt. Snakk-knappen leser 
meldingen din høyt etter at du har trykket på knappen. 

5.2 Tale-knapp handlinger 



Tilslutt finner vi to Tale avbrytelser: stopp og pause. Når stopp 
funksjonen er aktivert, når man trykker på denne vil en avbryte 
stemmen som leser høyt. Hvis du ønsker å si hele meldingen, 
må du begynne fra begynnelse av istedet for å begynne fra det 
punktet hvor du trykket stopp knappen. Pausefunksjonen er 
motsatt og vil bare stoppe uttrykksfunksjonen når du bruker 
knappen. Denne lar deg fortsette videre når du trykker på Spill 
av knappen. For å aktivere en av disse funksjonene, trykk på 
Tale-knappen som denne Tale avbrytelsen er lagt til.

Tale-samhandling bestemmer hvordan din melding skal 
uttales når du trykker på knappen. Det er 7 forskjellige 
muligheter for Snakk-samhandling: 
a) Si alle: hele meldingen i meldingsvinduet blir sagt høyt. 
b) Snakk etter markør: teksten etter markøren blir uttalt. 
c) Snakk før markør: teksten før markøren blir sagt høyt. 
d) Si gjeldende setning: setningen som markøren er plassert 

på vil uttales. 
e) Si siste setning: kun den siste setningen vil bli sagt høyt. 
f) Si det usagte: kun det som ikke har vært sagt før,  blir sagt 

høyt. 
g) Si gjeldende setning: setningen hvor markøren er plassert 

vil bli sagt høyt. 
Merk at kun funksjonene Si alle, Si siste setning og Si det 
usagte er tilgjengelig i Meldingsvindu tale samhandlings 
funksjonen.



5.3 Tilpasset uttale og forkortelser 

Spesial tilpasset uttale 
Denne funksjonen lar deg skreddersy uttalen av bestemte ord. Hvis 
den syntetiske stemmen ikke uttaler et ord slik som du synes det 
skal uttales, kan du justere det her. Det er tre muligheter tilgjengelig 
på denne siden: 

A) Legg til uttale: når du legger til uttale, må du også legge til ordet 
og din ønskede fonetiske uttale.

B) Rediger en eksisterende tilpasset uttale: trykk på uttalen du 
ønsker å redigere. Velg uttalen du ønsker å redigere, og velg 
rediger ikonet øverst i høyre hjørnet på skjermen. 

C) Slett eksisterende tilpasset uttale: trykk på uttalen du ønsker å 
slette. Velg så Slett-ikonet øverst til høyre. 

Forkortelser 
Du kan lage dine egne forkortelser for å få en raskere og mer effektiv 
samtale. Predictable lar deg opprette dine egne forkortelser. For 
eksempel så kan du opprette forkortelsen LOL som står for Ler høyt. 
Når du skriver LOL i meldingsvinduet, vil Predictable uttale hele 
uttrykket tilknyttet til forkortelsen, i dette tilfellet: Ler høyt. 
For å opprette forkortelser, trykk på Rediger forkortelser i 
Innstillinger. Du kan redigere forkortelser på tre måter: 
1) Legg til forkortelsen: for å legge til en ny forkortelse. 
2) Slett forkortelse: trykk på forkortelsen du ønsker å slette, så 

velger du Slette-ikonet øverst til høyre på skjermen. 
3) Rediger forkortelse: trykk på forkortelsen du ønsker å redigere, 

velg så rediger ikonet øverst til høyre på skjermen. 



5.4 Flere tale tilpasninger
Predictable gir deg flere måter å 
tilpasse talen. En tilpasning er å 
justere snakkehastighten og 
tonfallet. Snakkehastigheten 
referer til hvor fort enheten 
snakker. Snakkehastigheten kan 
justeres fra Svært langsom til 
Svært hurtig. Toneleiet 
bestemmer hvor mørk eller høy 
stemmen er. Toneleiet kan 
justeres mellom Svært lys til 
Svært mørk.  

En annen mulighet er slett 
etter tale. Når denne er 
aktivert, vil hele meldingen 
slettes fra meldingsvinduet 
etter at det er sagt høyt. 
Dette er tidsbesparende 
ettersom du slipper å slette 
teksten etter å ha sagt den. 

Snakk etter mellomrom er en 
annen talefunksjon. Her vil 
Predictable lese ordene hver 
gang du trykker på 
mellomromstasten. Denne 
funksjonen kan brukes for en 
mer kontinuerlig dialog. 

Snakk etter punktum vil, når 
aktivert, lese opp  setningen 
hver gang du setter et 
punktum. 

Uthev mens du snakker vil 
utheve ordene som uttales, når 
de uttales, i meldingsvindu 
Denne funksjonen er spesielt 
nyttig for dyslektikere, ettersom 
den hjelper deg å holde 
oversikten over hva som er sagt 
og ikke sagt. 



En annen tale tilpassing vi tilbyr er relatert til bruken av 
Uttrykk. Du har muligheten til å aktivere eller deaktivere 
Send uttrykk til meldingsvindu og Uttal lagrede uttrykk. 
Send uttrykk til meldingsvindu innebærer at når du trykker 
på et uttrykk, vil det bli sendt til meldingsvinduet. Du kan 
velge Si uttrykk ved trykk som betyr at når du trykker på et 
uttrykk, så blir det sagt høyt. Hvis du aktiverer begge valgene, 
blir uttrykket både sagt høyt og sendt til meldingsvinduet 
når du trykker på det. 

En ny funksjon for Predictable 6 er Si kategorien ved trykk. 
Når denne er aktivert vil den lese opp Kategorinavnet ved 
trykk. Denne funksjonen er spesielt nyttig for brukere med 
redusert syn.



6. Tilgjengelighet 



6.1 Tilgangsmetoder og bruk av 
Progresjon og Utvalg 

Predictable tilbyr 5 
forskellige Tilgangsmetoder: 
1) Direkte berøring
2) Bryterkontroll 
3) Skjermtrykk
4) Hodesporing 
5) Skann og spor

Detaljene for hvert enkelt valg blir beskrevet utfyllende i de andre 
Tilgangsseksjonene. Felles for dem alle er valgmulighetene 
Progresjon og Valg. Progresjon referer til hvordan du navigere på  
skjermen. Dette kan variere fra å bevege fingeren over skjermen, til 
en skjerm markør som reagerer på hodebevegelser. Valg er 
hvordan du samhandler med Predictable. Dette kan gjøres ved å 
trykke på skjermen, bruke en bryterkontroll eller smile. 



6.2 Direkte berøring med Kraft og 
Tidsforsinkelse
Standard valget i appen er Direkte berøring. Tilgang med Direkte berøring 
innebærer at du flytter fingeren til den valgte knappen og velger ved å 
trykke på knappen. 

To innstillinger er tilgjengelig for å tilpasse Direkte berøring til dine 
spesifikke, finmotoriske evner. Dette er innstillingene Kraft og 
Tidsforsinkelse. Dette er innstillinger som kan være spesielt nyttig for 
brukere som sliter med å kontrollere bevegelsene sine. De to 
valgmulighetene kansellerer hverandre, altså kan de ikke brukes samtidig. 

Den første tilpasningen er Tidsforsinkelse. Når Tidsforsinkelse er aktivert, 
må du holde inne den valgte knappen i en viss tid før den blir aktivert. Et 
tidsur holder deg informert om hvor lenge du må holde knappen inne før 
handlingen blir aktivert.  Du kan stille inn Tidsforsinkelsen til å vare fra 1 til 
15 sekunder ved bruk av glideren. 

Den andre muligheten er Tvungen forsinkelse. Å aktivere denne 
innstillingen vil fryse skjermen etter første berøring. Mens skjermen er 
fryst, vil den ikke reagere på en ny berøring. Et skreddersydd tidsur holder 
deg informert om gjenværende tid før skjermen låses opp. Du kan justere 
den Tvungede forsinkelsen fra 1 til 15 sekunder ved hjelp av glideren. 



6.3 Brytertilgang og Skjermtrykk med 
Skanne tilpassning 
Brytertilgang og Skjermtrykk er begge tilgjengelighets metoder som 
er laget for brukere som sliter med koordinasjonen eller manglende 
muskelstyrke. Funksjonen gjør det enklere å velge knappene. 

For Skjermtrykk innebærer progresjonen at ting på skjermen 
automatisk blir uthevet. Når den relevante muligheten er uthevet, 
trykk hvor som helst på skjermen for å velge den. 

Progresjon for Brytertilgang er lik, også her blir mulighetene på 
skjermen uthevet. Forskjellen mellom Skjermtrykk og Brytertilgang 
er at sistnevnte tilbyr to progresjonsmetoder: automatisk og manuell. 
Automatisk fungerer likt som Skjermtrykk, og mulighetene på 
skjermen fremheves automatisk. Du velger ved å trykke på bryteren. 
Manuell skanning fungerer litt annerledes og krever to brytere og ikke 
bare en. I dette tilfellet bruker du en bryter til å flytte deg bortover på 
skjermen. Trykk på bryteren for å flytte deg bortover. For å velge, må 
du trykke på den andre bryteren når det du vil velge er uthevet. 

For Brytertilgang og Skjermtrykk, er det flere tilpasninger du kan 
gjøre: 

1) Skanne ratio:  Denne avgjør hvor raskt skanneren uthever de 
forskjellige nivåene på skjermen. Denne er kun tilgjengelig for 
automatisk skann. 

2) Stopp skanning: Antall sykluser før skjerm skann syklusen 
avsluttes. Denne varierer fra å stoppe etter 1 syklus til å Aldri 
stoppe. Også denne er kun kompatibel med automatisk 
skanning. 



Selv om Brytertilgang tradisjonelt sett har blitt brukt med brytere  for 
å kontrollere progresjonen og utvalgsmetoden, så tilbyr vi i 
Predictable 6 muligheten til å bruke et Eksternt tastatur for å 
gjennomføre samme prosess. 

For å gjøre dette, gå til Brytertilgang og velg så Kalibrer knapper 
muligheten. I denne seksjonen vil du se muligheten for å koble taster 
på ditt tastatur til Progresjon og Valg. Så for eksempel, jeg kan koble $ 
tasten til progresjon og tallet 0 til Valg. Ved å trykke på $ tasten vil 
skjerm skanneren bevege seg, og 0 lar deg velge det skanneren 
stopper på.  

Hvis du ønsker å gå tilbake til å bruke bryterboksene, trykk Nullstill til 
Bryterboks standarder. Valget finner du under Utvalg og Progresjon 
valgmulighetene. 



6.4 Hodesporing og  Utløsere

Hodesporing er kun kompatibel på iOS enheter som har 
ansiktsgjennkjennings system (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, 
iPhone XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 
12.9-inch 3rd generation, and iPad Pro 11 inch). Denne funksjonaliteten lar 
deg bruke og styre Predictable med hodebevegelser. Når denne er aktivert 
vil Predictable identifisere ansiktet ditt, velge et sentralt punkt, som typisk 
er nesen, og bruke det som en peker på skjermen. Pekerens fremdrift 
avhenger av nesens bevegelse.

En annen innstilling for 
Hodesporing er Hodeposisjon. 
Denne innstillingen har to 
valgmuligheter: Standard eller 
Kalibrer.
I standard forventer appen at du 
holder hodet midt foran kamera, på 
ansikt kamera. Beste resultat for 
standard vil være når det fremover 
vendte kameraet er i øyehøyde og 
at enheten er justert til deg. Du må 
holde deg innenfor 10 cm og 100 
cm fra enhetens nese posisjon. 
Velger du å kalibrere Hodesporing, 
så kan du selv bestemme hvor 
midtpunktet skal være. 

Når du trykker Kalibrer, blir du sendt til en Kamera ramme. Ta et bilde av 
hodeposisjonen din og kalibreringen bestemmes basert på hodets 
plassering på dette bildet.

Du kan påvirke pekerens 
fremdrift ved å endre 
følsomheten for Hodebevegelser. 
Hodebevegelse har tre 
valgmuligheter: 
Lav, Medium og Høy. Denne 
funksjonen lar deg kalibrere hvor 
stor hodebevegelsen må være 
for at skjermpekeren skal flytte 
seg på skjermen.
For eksempel, hvis du setter den 
til lav må du bevege hode mye 
for å flytte pekeren på skjermen. .



Hodesporings gir deg flere alternativer for å velge noe på skjermen: 
1) Sveve: for å velge en handling må du holde markøren over 

handlingsvalget i en forhåndsbestemt tidsperiode. Svevetiden kan 
variere mellom 1 og 5 sekunder. 

2) Blink: blink for å velge.  
3) Munn åpen: åpne munnen for å velge.
4) Tunge ut (kun tilgjengelig på iOS 12 eller etter): For å velge, flytt 

markøren til det du ønsker å velge og stikk ut tungen.
5) Smile:  for å velge må du smile. 
6) Rynke på brynet: for å velge, rynk på brynet. 
7) Løft på brynene: løft på brynene for å velge. 
8) Lag bollekinn: fyll kinnene med luft (lage bollekinn) for å velge. 
9) Øyne se opp: se oppover for å velge. 

Du kan tilpasse sensitiviteten, på samme måte som du kan justere 
sensitiviteten for hodebevegelser. Du kan velge standard sensitivitet 
eller kalibrere denne selv. Kalibreringen varierer fra 0,1 til 0,9, hvor 0,1 er 
mest følsom og 0,9 er minst følsom. 

Ved lav følsomhet, må velge-bevegelsen være bestemt og uthevet. Ved 
høy følsomhet er det ikke nødvendig med store bevegelser for å velge.

Vi har videre gjort et Hodesprings spill tilgjengelig i Innstillinger. I dette 
spillet må du styre markøren på skjermen, ved hjelp av hodebevegelser, 
inn i en firkant. Så må du velge firkanten ved hjelp av din foretrukne 
bevegelse. Så flytter firkanten på seg, og du må gjøre det på nytt. Spillet 
lar deg prøve forskjellige metoder for å velge  og forskjellig sensitivitet 
før du skal bruke Hodesporing i Brukermodus. 



6.6 Skanning og sporings fremgang og 
valgmetoder

Skanning og sporing lar deg kombinere progresjon og 
valgmetoder for forskjellig tilgangsmetoder. Fordelen med 
dette er at det lar deg velge den progresjon og de valgmetoder 
som beste passer dine behov. 

Det er tre progresjonsmetoder: auto-skann, manuell skann og 
hodesporing.  

I Plukk og miks kan du velge mellom 11 forskjellig valgmetoder. 
Sensitiviteten til alle valgmetodene kan tilpasses. Du kan enten 
velge Standard sensitivitet eller kalibrere den selv. 
Kalibreringen varierer fra 0,1 til 0,9 hvor 0,1 er høyeste 
sensitivitet og 0,9 er laveste.  
Ved Lav sensitivitet må mimikken for valgmetoden være svært 
tydelig for å kunne velge. Ved Høy sensitivitet reagerer 
systemet på svært lite mimikk. 



6.7 Skannings tilpasninger 
Du kan justere utseende på Tilgangsmetoden du ønsker å 
bruke. Dette kan gjøres fordi du ønsker å personalisere appen 
eller på grunn av en synshemming. 
Det er 4 tilpasningsmuligheter: 

Hurtigutgang og Fryseknappen kan brukes på alle Tilgangsmetoder 
utenom Direkteberøring. Hurtigutgang lar deg gå ut av 
Tilgangsmetoden du bruker og øyeblikkelig tilbake til Direkte 
berøring. Dette skiller seg fra Fryseknappen som, hvis aktivert, gir deg 
muligheten til å sette tilgangsmuligheten på pause. Dette er nyttig 
hvis du ikke trenger å kommunisere akkurat da eller ønsker å ta en 
pause. Du aktiverer Frys ved å enten trykke på den eller bevege 
markøren over Frysknappen og velge med din Valgmetode.

1) Målknappens fyllfarge: 
fargen som fyller 
målknappen når du stopper 
på den.

2) Målknappens rammefarge: 
fargen på rammen rundt 
målknappen når du stopper 
på den. 

3) Markør: fargen på skjerm 
markøren for hodesporing. 

4) Målknappens fyllfarge 
gjennomsiktight: Avgjør 
hvor gjennomsiktig 
skanneren er. Dette varierer 
fra Svært lav til Svært høy. 
Ved Svært lav dekker fargen 
lite av knappen, ved Svært 
høy er fargen dekkende. 



6.8 Oppsett av e-post kontoer 

Denne funksjonen lar deg legge meldingen inn i en e-post og sende 
den direkte fra Predictable. For å bruke denne funksjonen må du 
først sette opp e-postkontoen din i Predictable. Så legger du inn 
e-postadressen til  venner, familie og kollegaer som du ønsker å 
kontakte. 

Det første du gjør for å komme igang med oppsett av e-posten, er å 
velge hvilken e-post leverandør du ønsker å koble til din Predictable 
konto. Det er viktig å merke seg at for å kunne sende e-poster fra 
Predictable, må du gå inn i din e-post leverandørs 
sikkerhetsinnstillinger og gi Predictable tilgang. Nedenfor finner du 
informasjon om prosessen for  Gmail, Yahoo and Outlook.
Det første du må gjøre er å klikke på e-post leverandøren. Når du 
har gjort dette, blir du sendt ut av appen og inn i 
sikkerhetsinnstillingene til din e-postleverandør. Her blir du spurt 
om du ønsker å gi Predictable tilgang til din e-postkonto. Hvis du 
ønsker å sende e-post fra Predictable, må du klikke på at du tillater 
at Predictable får tilgang. Klikk så på Tilbake til appen. 

Har du en annen e-post leverandør enn Gmail, Yahoo eller Outlook, 
må du gjøre følgene. Først aktiverer du  Annen e-post tilbyder i 
innstillinger. Etter dette, skriv inn din e-postadresse og passord og 
trykk Lagre for å lagre detaljene. Det er alt du trenger å gjøre.

Når du har fullført e-post oppsettet, kan du legge til 
e-postadressene til personer du ønsker å kunne sende e-post til. 
Trykk på Legg til mottaker og skriv inn mottakerens navn og 
e-postadresse. Skal du sende en e-post, formuler først meldingen i 
meldingsbyggeren. Husk å sjekke at e-post ikonet er tilgjengelig 
som en av dine fremhevet taster. Når du er fornøyd med 
meldingen, trykk på e-post ikonet. Avhengig av hva slags 
funksjonalitet du har satt opp, vil meldingen enten sendes direkte 
til din stjernemerkede kontakt, eller du kan velge mottaker fra 
listen over mottakere. 



6.9 SkriveVindu 
SkriveVindu er en funksjon hvor dine forhåndslagde SkriveVindu 
setninger lese høyt. Dette er for å gjøre det enklere og raskere å 
kommunisere. Noen ganger kan det være unødvendig tidkrevende å 
skrive inn lengre meldinger. Derfor kan denne funksjonen også 
brukes for å varsle din samtalepartner om at du holder på å skrive en 
melding.
 
Du kan skru på Automatisk SkriveVindu. Når denne er aktivert, vil den 
automatisk lese høyt din forhåndskonstruerte SkriveVindu uttrykk 
etter en bestemt tid. Hvis den er slått av,  må du trykke på 
SkriveVindu knappen for det SkriveVindu uttrykket du ønsker å bruke. 

Har du allerede slått på den Automatisk SkriveVindu funksjonen, vil 
den forhåndsinnstilte varigheten avgjøre hvor lang tid det tar før din  
forhåndskonstruerte SkriveVindu setning leses høyt. 

Du kan også redigere SkriveVindu setningen. Det er tre 
forskjellige tilpasninger: 

1) Legg til en setning: dette lar deg legge inn ditt 
skreddersydde SkriveVindu. For å legge til en 
SkriveVindu setning, trykk på + Legg til setning 
ikonet. Du kan koble en lydfil eller Tekst-til-tale 
undertekster til ditt SkriveVindu. 

2) Rediger setning: du kan redigere en eksisterende 
setning ved å trykk på setningen og velge rediger 
ikonet øverst til venstre på skjermen. 

3) Slett setning: for å slette en SkriveVindu setning, 
velg den setningen du ønsker å slette. Trykk så på 
slett ikonet øverst til høyre på skjermen. Du vil ikke 
kunne slette alle setningene, du må alltid ha minst 
en SkriveVindu setning. 



7. Utseende



7.1 Tema

Kom i gang: dette er den mest grunnleggende 
Brukermodus versjon. Her finner du kun Predictables 
sine mest grunnleggende funksjoner. Dette kan 
være nyttig for noen som jobber med å bli kjent med 
Predictable. 

Nettbrett vennlig: denne malen er optimalisert for 
bruk på et nettbrett. 

Tasturlås vennlig: malen er optimalisert til bruk 
sammen med tastaturlås. Malen er satt opp som ett 
rutenett med 10-9 ruter så  Predictable kan brukes 
med en tastaturlås. 

Venstrehånds tastaturlås vennlig: malen er satt opp 
for å være optimalisert med en tastaturlås for en som 
er venstrehendt. Det er et rutenett 10 - 9. 

Høy kontrast: Mal utformet for personer med 
nedsatt syn.  

Vokal tastatur: Mal utformet for å fremheve 
vokalene på tastaturet. Passer også for personer med 
nedsatt syn.  

Ti-taster tastatur: setter Ti-tast tastaturet som 
standard. 

Rutenett - 2*2:  setter rutenett 2*2 som standard 
hjem siden. 

Predictable 6 har 16 forhåndsinstallerte maler med flere visuelle 
tilpasningsmuligheter og innstillinger som kan fungere som maler for 
brukere med forskjellige preferanser og krav.  Fra menyen Utseende 
innstillinger kan du velge en av 16 forhåndsinstallerte temaer: 



Rutenett - 5*4: setter rutenett 5*4 som standard 
førsteside. 

Skjermtrykk tilgang: setter Skjermtrykk som 
standard tilgangsmetode.

Brytertilgang: setter Brytertilgang som standard 
tilgangsmetode.

Hodesporing sveve: setter Hodesporing som 
standard tilgangsmetode, hvor brukere holder 
markøren stille for å velge (sveve).

Hodesporings blunk: setter Hodesporing som 
standard metode og brukeren blunker for å velge. 

Forbli tilkoblet: optimalisert for å sikre enkel 
kommunikasjon med venner, familie og kollegaer 
ved å sett opp Telefon og e-post som standard 
knapper. 

Dysleksi: et fargekodet tastatur utformet spesielt for 
dyslektikere.



7.2 Visuelle tilpasninger 
Predictable tema lar deg endre utseende på hele appen, men du kan også 
velge å tilpasse spesifikke elementer. 

Fargekode knappene lar deg tilpasse 
bakgrunnsfargen og skriftsstørrelsen 
og fargen individuelt for de forskjellige 
elementene i appen. Se tabellen 
nedenfor for å se hvilke visuelle 
tilpasningsmuligheter som er 
tilgjengelig for hver funksjon. 

Først kan du velge mellom flere 
forskjellige skrifttyper inkludert: 
Montserrat, Lora, Roboto, 
OpenDyslexic, Source Serif, 
Nunito, Open Sans, og Lato.

Funksjon Bakgrunns-
farge

Skrift 
farge

Skrift
str.

Historikk bånd ✓ ✓ ✗

Favorittbånd ✓ ✓ ✗

Meldingsbånd ✓ ✓ ✓

Ordforutsigelse ✓ ✓ ✓

Tastatur taster ✓ ✓ ✗

Funksjonstaster øverst ✓ ✓ ✗

Funksjonstaster nederst ✓ ✗ ✗

Uttrykk ✓ ✓ ✗

Kategorier ✓ ✓ ✗

Rutenett oppsett bakgrunn ✓ ✓ ✓

Celle bakgrunn ✓ ✗ ✗

Tilslutt så kan du aktivere eller deaktivere tastelåsvennlig visning. Tastelås 
malen er optimalisert for å brukes sammen med en tastelås. Malen er satt 
opp som et 10 - 9 rutenett. Deaktiveres denne funksjonen vil 
Meldingsvinduet bli optimalisert for normal nettbrett bruk. 



7.2 Vis/skjul funksjonstaster 
Noen brukere foretrekker noen funksjoner fremfor andre, og noen 
funksjoner brukes mer. Derfor kan det være nyttig å skjule ubrukte 
funksjoner for å gjøre skjermen mer oversiktlig. 
Du kan vise eller skjule følgende:

Tilslutt å har du muligheten til å opprette dine egne Bjelle lyder her. Trykk 
på Bjelleknappen i Vis/skjul funksjonstaster listen. Bjellen kan brukes for å 
varsle andre om at du trenger assistanse. Du kan enten sette opp ditt 
eget unike opptak eller bruke en av Predictable sine forhåndsinnspilte 
varslingslyder.



7.3 Generell tilpasninger

Predictable lar deg også flytte Funksjonsnøkkelen enten til høyre 
eller til venstre for meldingsbyggeren. Du kan tilordne Bevegelighet 
posisjonen til å være enten Venstre eller Høyre. Denne funksjonen er 
utformet for å forenkle tilgangen til knappene avhengig av om 
brukeren er høyrehendt eller venstrehendt. 

Standard meldingsbygger inndata lar deg velge hvilken 
primærskjerm du ønsker å ha. Dette kan være tastatur, utrykksbank 
eller rutenett visning når applikasjonen åpner.



8. Ordforutsigelse



8.1 Innstillinger for ordforråd 
Du kan tilpasse Ordforråd innstillinger for å gjøre det enklere for 
programmet å forutsi neste ord i setningen eller hvilket ord du har 
begynt å skrive. 

Funksjonen Velge Ordbok lar deg velge hvilken ordbok systemet 
skal bruke som basis for ordforutsigelsen. Brukere av Predictable 
Engelsk kan velge mellom amerikansk eller britisk ordbok. 
Forskjellen ligger i staving av ordene, slik som for eksempel britisk vil 
si  ‘Colour’ mens amerikansk ordbok vil foreslå ‘Color’.

Du har også muligheten til å tillate eller nekte visning av Banneord i 
forutsigelser. Når denne funksjonen er satt til nekte, vil støtende ord 
tas bort fra ordforutsigelse og erstattet med en stjerne. 

Du kan tilpasses Historikk innstillingenes funksjonalitet. Ved å skru 
av Lagre historikk blir ikke informasjonen sagt høyt lagret. Videre 
kan du nullstille all historikk ved å trykke på Slett all historikk.

Utover dette kan du tilpasse de selvlærte ordene i 
Rediger selvlærte ord seksjonen på tre måter: 

1) Legg til: du kan legge ord inn i din ordbok. 
2) Slett: hvis du ønsker å slette et selvlært ord, kanskje 

fordi ordet er skrevet feil, trenger du bare å trykke 
på ordet. Velg slette-ikonet øverst til venstre på 
skjermen. 

3) Rediger: hvis du ønsker å redigere et selvlært ord, 
trykk på det og velg rediger ikonet øverst til høyre 
på skjermen. 

Predictable tilbyr nå Nullstill kontekst Læring. Funksjonen nullstiller 
Predictable sitt ord-læringsprogram ved å slette alle dine selvlærte ord og 
ved å glemme dine ord bruk mønstre. 



8.2 Flere tilpasninger til Ordforutigelsene 

Sammen med tilpasningene knyttet til ordforrådet, tilbyr Predictable 
også andre måter å tilpasse dine ordforutsigelser. 

Den første er muligheten til å helt aktivere eller deaktivere Predictable sitt 
ordforutsigelse program. Dette kan påvirke hvor raskt du kan skrive en 
setning og dermed samtale hastigheten. 

En av mulighetene er å aktivere eller deaktivere Auto-fullføring. Når denne 
er aktivert, så snart du begynner å skrive inn ordet vil funksjonen prøve å 
forutse ordet. Den vil skrive resten av ordet i rødt. Ønsker du å velge ordet 
programmet foreslår, trykk på mellomromstasten. De røde bokstavene blir 
svarte og ordet er med i setningen.

Predictable gir deg 2 forskjellige måter å identifisere eller korrigere 
stavefeil:

1) Autocorrect: feilstavede ord blir automatisk korrigert.
2) Stavekontroll: feilstavede ord blir vist i rødt.

Tilslutt så kan du justere hvor raskt Predictable plukker opp språket ditt og 
hvordan du uttrykker deg. 
Du har fire muligheter: 
Aldri, Langsom, Medium og Hurtig. 
Setter du innstillingen til Aldri vil Predictable aldri lære seg ditt språk eller de 
unike ordene du bruker. Hurtig gjør at ordforutsigelsen programmet raskt 
lærer seg ditt talemønster og skrivemønster.  



9. Tastatur



9.1 Tastatur

QWERTY
Dette er standard tastaturet og er utformet på 
samme måte som tastaturer på datamaskiner og 
mobile enheter. 
ABC 
Tastene står oppført i alfabetisk rekkefølge. 
Høy frekvens
Tastene er organisert basert på hvor ofte de 
brukes. De mest brukte bokstavene står først, de 
minst brukte står sist. 
Ti taster:
Sammenlignet med de andre valgene, er tastene 
på dette tastaturet store.  Dette er spesielt nyttig 
for brukere som har behov for berørings 
tilpasning. I stedet for å ha individuelle taster for 
hver bokstav, har man plassert bokstavene i 
grupper. 
ABCDE er en bokstavgruppe. Du trykker først på 
den ønskede bokstavgruppen. Tastaturet justerer 
seg automatisk og viser kun bokstavene i den 
gruppen. Velge bokstaven du ønsker, og 
tastaturet går tilbake til bokstavgruppe 
visningen. Gjenta til du er fornøyd. 
Språkspesifikk
Denne lar deg bruke standard tastaturet på din 
valgte enhet. 

Predictable har fem tastatur valg som standard. I tillegg gjør Predictable 
det mulig for brukerne å installere et eksternt tastatur og/eller et 
tredjeparts tastatur. De fem innebygde tastaturene inkluderer:

I tillegg til dette kan du aktivere Tastatur Caps, og alle bokstavene står i 
stor bokstav. Bokstavene på skjermen vil fremdeles være i små bokstaver. 
Du må trykke Shift, som normalt, for å få stor bokstav på skjermen i 
Meldingsvinduet. 



9.2 Rediger snarveier på et eksternt tastatur 

Du har også muligheten til å koble 
til et eksternt Bluetooth tastatur til 
din enhet for bruk i Predictable. De 
følgende snarveiene kan hjelpe 
deg å bruke  Predictable mer 
effektivt. Du kan redigere 
snarveiene knyttet til ditt eksterne 
tastatur på tre måter: 

A) Legg til snarvei 
For å legge til en ny snarvei, 
trykk på + knappen. Så må du 
velge Handling i listen som 
korresponderer til en tast på 
det eksterne tastaturet. Den 
eksterne snarveien aktiveres 
når du trykker på snarvei 
knappen på ditt eksterne 
tastatur. B) Slett snarvei 

Du kan slette en snarvei ved å 
trykke på den og velge 
slette-ikonet til høyre på 
skjermen. 

C) Rediger snarvei 
Du kan redigere en 
eksisterende snarvei ved å 
trykke på det, så velge rediger 
ikonet nederst til høyre på 
skjermen. 



9.3 Redigere Emojis

Predictable 6 har et stort utvalg forskjellige emojis. Du kan bruke emojis i 
din meldinger ved å velge dem fra  Emoji tastaturet nederst til høyre på 
tastaturet ditt. 
Du kan tilpasse dine emojis i Tastatur Innstillingene. Velg først den 
Emojien du ønsker å redigere og trykk på penn-ikonet øverst i høyre 
hjørne. Det er to måter å  tilpasse emojis: 
A) Emoji navnet: Du kan redigere navnet på den spesifikke emoji. Hvis 

du velger Tekst-til-tale muligheten for emojis lyd, vil dette navnet 
leses høyt når du bruke den spesifikke emoji i en melding. 

B) Lydfil Emoji: det er tre forskjellige lydfiler du kan koble til den valgte 
emojien:

1) Eget opptak. Trykk på “Nytt opptak”  ikonet, gjør et opptak og 
gi opptaket et Visningsnavn. Husk å lagre opptaket. 

2) Bruk en av Predictable sine forhåndsinnspilte lyder. Predictable 
har 8 forskjellige lyder som kan uttrykke følelser og de er 
tilgjengelig både for kvinner og menn. 

3) Tekst-til-tale: navnet på emojien blir lest høyt når du bruker 
denne emojien i en setning som leses opp. For å velge denne 
funksjonen, må du trykke på  X-knappen.



10. Rutenett



Rutenett visningen viser kategoriene og uttrykkene dine i et typisk 
rutenett oppsett. Et slikt oppsett er både optimalisert for forskjellige 
skanne metoder og for brukere som er mer avhengig av bilder for å 
kommunisere, slik som autister.

Det er to valg for å få opp Rutenett visning:
1. Gjør det til din standard hjemmeside: hvis du forventer å 
hovedsakelig kommunisere med Predictable på denne måten, kan 
det være lurt å sette den som standard hjemmeside. Du gjør dette 
ved å velge Innstillinger > Hovedutseende > bla ned til bunnen > Velg 
Rutenett som din standard Hjemmeside.
2. Fra brukermodus: du får også tilgang til Rutenett i Brukermodus. 
Trykk først på Uttrykksbank ikonet > Trykk så på Rutenett visning 
Ikonet (plassert rett under rediger knappen).

Du kan videre tilpasse utseende til Rutenettvisningen. Du kan endre 
antall Kolonner og Rader som vises ved å velge  ønsket antall 
Kolonner og Rader. 

Ved siden av dette har du muligheten til å redigere Farge og 
Skriftstørrelse i cellen, samt cellens bakgrunn i App Bakgrunn 
seksjonen. Du kan også velge å vise/skjule ikoner for både Kategorier 
og Uttrykk, samt å skjule kategoriene. 



11. Telefonsamtaler 



11.1. Hvordan ringe og motta samtaler, 
redigere kontaktlisten 

I Predictable 6 har vi introdusert muligheten til å ringe og motta samtaler. 
Du kan også bruke Facetime. Viktig: kun enhetens stemmer er tilgjengelig 
for bruk i en telefonsamtale. Bruker du Acapela, må du velge 
Enhetsstemme i Ringe-seksjonen for å kunne bruke den når du skal ringe. 
Før du kan ringe, må du ha mottakere i kontaktlisten. Du legger inn 
mottakere ved å trykke på Legg til ny, og skrive inn navn og nummer på 
kontaktpersonen du vil legg inn i listen. Trykk Lagre når du er fornøyd med 
med informasjonen du har lagt inn. Du kan redigere og slette kontakter.

Det er to handlinger som kan tilordnes Ringe-knappen: Vis kontaktlisten og 
Ring-stjernemerket kontakt. For Vis Kontaktlisten kan du trykke på 
Ringe-knappen i Brukermodus. Da kommer dine lagrede kontakter opp. Du 
trykker for å velge hvem du vil ringe til. I Ringe Innstillinger kan du trykke på 
en kontakt for å merke den med en stjerne. Når du trykker på Ringeknappen 
blir den stjernemerkede kontakten ringt opp.

Det er viktig å merke seg at når du 
trykker på Ringeknappen, blir du tatt ut 
av appen. Hvis du bruker noen av 
Predictable sine 
tilgjengelighetsfunksjoner, er ikke de 
funksjonelle før du går tilbake inn i 
appen igjen. I tillegg, for å bruke 
Predictable for å snakke, må du navigere 
fra ringefunksjonen og tilbake til 
Predictable.



12. Gesttale 



12.1. Hvorfor og når du bør bruke gesttale og 
redigering av handlinger 

Gettale er en ny funksjon i Predictable 6. Gesttale gjør det mulig å tilordne 
et uttalt uttrykk eller en handling til en utløser. For eksempel kan Tunge 
ut være tilordnet uttrykket “Hvordan går det?”. Ved å Stikke ut tungen i 
Brukermodus vil appen si “Hvordan går det?” Hensikten med denne nye 
funksjonen er å la brukeren kommunisere raskere og enklere. Å bruke en 
av Gesttale metodene er faktisk raskere enn å måtte skrive hele setninger 
på tastaturet. 

Du kan også koble en utløser til en handling. Du kan velge å koble 
sammen blunk og Snakk. Når du blunker, vil innholdet i meldingsvinduet 
bli lest høyt. 

Det er tre måter å redigere Gesttale Snakk Handlingene. 
1)Ny: gå til Gesttale Snakk seksjonen i Innstillinger. Trykk så på Legg til ny. 
På denne siden har du muligheten til å velge om du ønsker å opprette en 
Gesttale for en Kategori eller for en Handling. Hvis du velger Handling får 
du opp alle tilgjengelige valgmuligheter. Velger du kategorier får du opp 
dine Kategorier og deres korresponderende uttrykk. Etter å ha valgt din 
ønskede handling eller uttrykk, kan du velge hvordan du ønsker å koble til 
denne. Når du er fornøyd med kombinasjonen, trykk Bekreft. Hvis du 
allerede bruker utløseren som en valgmetode et annet sted, vil du ikke 
kunne bruke den i en Gesttale oppskrift. 
2)Rediger: for å redigere en Gesttale, trykk på gesten du ønsker å redigere 
og så på rediger-knappen.
3)Slett: for å slette en Gesttale, trykk på gesten du ønsker å slette og så 
trykk på slette-knappen. 
For å øke antall tilgjengelige Gesttal muligheter, har vi introdusert 
muligheten til å opprette “Oppskrifter”. I Predictable konteksten betyr 
oppskrifter at du kan koble sammen en kombinasjon med forskjellige 
utløsere til et uttalt uttrykk. For eksempel:  Blunk, Tunge ut og Rynk 
brynene kan kobles til uttrykket: “Hvem er det?” mens Blunk, Rynk 
brynene og Tunge ut kan kobles til “Det er flott”.  Du kan avbryte en 
oppskrift ved å bruke din valgte Velge-metode i Tilgjengelighets 
seksjonen. 



13. Kundestøtte



13.1. Problemløsning via video-guider eller på 
e-post 
Denne seksjonen inneholder YouTube Video Opplæringsvideoer som har 
som mål å hjelpe deg å bruke Predictable funksjonene. Her er det både 
en lenke til denne Brukermanualen og muligheten til å sende en e-post 
til kundestøtte om du har ubesvarte spørsmål.
I tillegg til dette, på bunnen av Kundeseksjonen i Innstillinger, vil du finne 
flere Video Guider med effektive opplæringsvideoer som viser hvordan du 
effektivt kan ta i bruk alle Predictable sine funksjoner.



14. Nettplattform



14.1. Tilpass din uttrykksbank og last ned 
kategorier og uttrykk 
På Therapy Box nettsiden har du muligheten til å logge deg inn på 
nettplattformen med dine  Predictable brukerdetaljer. 
Nettplattformen gir deg muligheten til å redigere din Predictable 
konto fra datamaskinen. Du kan justere innstillinger, laste opp innhold 
og slette uønskede filer. Alle endringene gjort på nettplattformen 
lastes opp og blir øyeblikkelig aktivert på din enhet. Dette er spesielt 
nyttig hvis en bruker ved et uhell endrer på en innstilling. På 
nettplattformene kan en terapaut, et familiemedlem eller Therapy Box 
kundestøtte team gjøre nødvendige endringer. 



Uttrykksbank seksjonen på nettplattformen gir en oversikt over din 
uttrykksbank. Herfra kan du: 

1) Enkelt søke etter dine uttrykk: Når du trykker på en kolonnes 
tittel (kategori, visningsuttrykk, uttalt uttrykk) settes filene opp 
alfabetisk. Du kan også søke etter filen ved å enten skrive inn 
lydfilnavnet, uttalt uttrykk, visningsuttrykk eller kategorinavn. 

2) Slett innhold: velg kategorier og uttrykk og trykk “Slett valgte”. Du 
kan også slette dem en og en ved å trykke på slett-ikonet. 

3) Rediger uttrykksbank innholdet: klikk på kategorinavnet, 
visningsnavnet eller det uttalte uttrykksnavnet for å kunne 
redigere.  

4) Redigere bilder koblet til uttrykkene:
- Legg til et nytt bilde: trykk på “+” ikonet og velg bildet du ønsker 
å koble til uttrykket.
- Endre det tilknyttede bildet: når du trykker på bildet som er 
tilknyttet et uttrykk, får du muligheten til å erstatte det eller 
fjerne det.

5) Hvis du trenger å redigere lydene tilknyttet dine uttrykk: 
- Legg til en ny lyd: trykk på “+” knappen og velg lyden du ønsker 
å koble til uttrykket.
- Endre tilknyttet lyd: ved å trykke på lyden som er koblet til 
uttrykket får du muligheten til å erstatte det eller fjerne det.

6) Koble til en mulitmedia lenke: Du kan lime inn en lenke i 
tekstboksen. Rediger eller slett den senere i tekstboksen.

Du kan velge å laste ned kategorier og uttrykk for så å laste dem opp 
til en annen Predictable konto. På denne måten kan en 
behandler/hjelper fra hennes/hans Predictable account opprette 
kategorier, legge inn Tale og Språk, fylle en kategori med uttrykk, 
skreddersydde det hele og sende alt til deg i en .zip fil.  Dette gir deg 
et kvalitetssikret og spesialtilpasset innhold som lar deg raskt 
komme igang med Predictable.



14.3. Importer MyMessageBanking 
innhold 

Fra Uttrykkskladd seksjonen kan du laste inn forhåndsskrevne uttrykk 
fra 2 kilder: Predictable og myMessageBanking.
myMessageBanking.com er en gratis tjeneste fra Boston Children's 
Hospital Department of Otolaryngology og Tobii Dynavox. De ønsker å 
tilby en gratis og åpen meldingsbank for personer som risikere å miste 
stemmen.
Systemet vil hjelpe deg gjennom prosessen med å skape din 
meldingsbank. Du kan organisere meldingene, lagre dem, og du kan 
velge mellom flere nedlastings metoder så du kan laste meldingene ned 
til forskjellige systemer som kan spille av meldingene. Bruk av 
systemet, lagring av meldinger og nedlasting av meldinger er gratis for 
privatpersoner og til privat bruk. 

Hvordan bruke tjenesten med Predictable sin nettplattform 

myMessageBanking innholdet er kompatibelt med Predictable, så du 
kan laste opp lydfiler du har lagret og tekstet via 
myMessageBanking.com til din Predictable konto. Innholdet blir gjort 
tilgjengelig som nye uttrykk i din uttrykksbank. 



Fremgangsmåte: 

1. Fra  din myMessageBanking konto, last ned lydfilene du ønsker å 
bruke i Predictable

2. Last opp .zip mappen til Kladduttrykk seksjonen på Predictable 
nettplattformen. Transkripsjonen, teksten, blir gjort klar til å legges 
inn i dine uttalte uttrykk og tagges i dine kategorier. 

3. Du kan fremdeles redigere uttrykkene før du legger dem inn i din 
Predictable konto. 

4. Trykk på Slå sammen

Husk:

● Du kan alltid redigere dine nye uttrykk og eksisterende uttrykk i 
Uttrykksbanken hvis du har behov for det. 

● Har du et uttrykk som er koblet til flere tagger/merker i Kladd 
uttrykk seksjonen, vil uttrykket legges til flere kategorier. Trykk på 
“+” knappen for å legge til en ny tag eller slett en tag ved å trykke 
x. 

● I Uttrykkskladd seksjonen kan du også laste opp kategorier og 
uttrykk som har blitt lastet ned fra en annen Predictable konto. På 
denne måten kan en terapaut eller assistent lage en kategori med 
uttrykk, tilpasse denne til deg og send deg .zip filen så du kan laste 
den opp til din Predictable konto.



14.4. Redigere lyd- og bilde innhold

Nettplattformens lyd-og bilde seksjoner gir deg en oversikt over, og lar 
deg redigere dine lyd eller bildefiler. Herfra kan du: 

1. Enkelt søke etter dine filer: Når du trykker på en kolonnes tittel (tittel, 
kilde) blir filene automatisk sortert alfabetisk. Du kan også søke etter 
filen ved å skrive inn tittelen. 

2. Slette innhold: velg filene du ønsker å slette, trykk så på “Slett 
valgte”. Vil du slette en og en fil, velg filen og trykk så på Slett-ikonet. 

3. Rediger tittelen tilknyttet filene: Klikk på filtittelen for å utvide 
tekstboksen. Da kan du rediger direkte i tekstboksen. 

4. Alle filene som lastes opp til denne kategorien er synlig i appen din.  
Hvis du vil redigere et uttrykk og koble en lydfil til uttrykket: 
- Importer en lydfil fra din datamaskin: For å importere en lydfil, 
trykk på Importer knappen, trykk så på Bla igjennom. Finn og velg 
filen du på forhånd har lastet opp til datamaskinen og velg Last opp.
- Ta opp en lydfil via din datamaskin: For å gjør et opptak fra 
plattformen, trykk på Opptak, og velg Mikrofon ikonet. Etter å ha 
gjort et opptak, kan du ta en pause, før du fortsetter. Gi filen en tittel 
og trykk på Lagre. 


