
 

 

 

 

Användarguide  

Version 4.0 
 

 

 

 

 

 

 
 



Innehåll 
Innehåll ................................................................................................................................................................ 2 

Överblick .............................................................................................................................................................. 4 

Features in Detail ................................................................................................................................................. 5 

Voice Output .................................................................................................................................................... 5 

Förslag .............................................................................................................................................................. 5 

WritePad .......................................................................................................................................................... 5 

Tillgångsmetoder ............................................................................................................................................. 6 

Fraser ............................................................................................................................................................... 7 

Lägg till fras .................................................................................................................................................. 7 

Redigera fras ................................................................................................................................................ 9 

Lägg till kategori ......................................................................................................................................... 10 

Redigera kategori ....................................................................................................................................... 11 

Kopiera/Klistra in ........................................................................................................................................... 11 

Email ............................................................................................................................................................... 11 

Social Media Integration (Endast Direct Touch Mode ) ................................................................................. 14 

Skype (endast iPad och iPad mini) ................................................................................................................. 15 

Nyhetsflöde .................................................................................................................................................... 18 

Meddelande(Endast Direct Touch läge) ........................................................................................................ 19 

Historik ........................................................................................................................................................... 19 

Skriv ut ........................................................................................................................................................... 19 

Inställningar ....................................................................................................................................................... 20 

Inställningar för tillgångsmetoder ................................................................................................................. 20 

Direct Touch ............................................................................................................................................... 20 

Rör varsomhelst ......................................................................................................................................... 20 

Knapptillgång ............................................................................................................................................. 20 

Direct Touch Inställningar .............................................................................................................................. 20 

Navigering ...................................................................................................................................................... 20 

Synka din Bluetooth Knappbox med din iPad/iPod/iPhone: ......................................................................... 23 

Hörselsupport .................................................................................................................................................... 25 

Röstinställningar ............................................................................................................................................ 25 

Talalternativ ................................................................................................................................................... 27 

Ordförslag ...................................................................................................................................................... 28 



Bakgrund ........................................................................................................................................................ 29 

Verktyg ........................................................................................................................................................... 31 

Tangentbord................................................................................................................................................... 32 

Back up ........................................................................................................................................................... 33 

För mer information och feedback .................................................................................................................... 37 

Om Predictable .............................................................................................................................................. 37 

Om Therapy Box ............................................................................................................................................. 37 

Följ oss............................................................................................................................................................ 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Överblick 
 
Predictable är en app som hjälper till med röstuttal för Apple iOS surfplattor, iPhone eller iPod. Den är 

designad för att förbättra kommunikationen för olika typer av användare som kan behöva hjälp att 

kommunicera, såsom de med MND/ALS, Cerebral Palsy och personer med andra kommunikationsproblem. 

Predictable är designad för att ge personer med begränsad talmöjlighet en möjlighet att snabbt och enkelt 

kommunicera. Användandet av Predictable är väldigt simpelt, användare kan skriva in ett meddelande och 

trycka på talknappen så talar antingen rösterna Loquendo, Nuance eller iOS röstmaskin meddelandet i hög 

kvalitet.  

Meddelanden kan snabbt skrivas genom att välja alternativ från förslagsstickan eller genom att använda 

tidigare använda fraser, tillgängliga i en kategoriserad frasbank.  

Predictable kan nås via direct touch på skärmen, vilket tillåter användaren att kontrollera appen, precis som 

vilken annan app som helst. Predictable kan nås genom att använda två olika typer av skanningsmodeller; rör 

var som helst-läge, vilket gör skärmen till en samlad pekplatta som använder radnavigering och 

kolumnnavigering för att nå appinnehållet. Om du har en Bluetooth-knapp så kan du navigera i appen med 

Bluetooth-knappen och du har också möjligheten att använda 1 knapp(Autonavigering) eller 2 knappar 

(Användarnavigering). Den fungerar också med iOS7 och iOS8 Knappkontroll. 

 



Features in Detail 

Voice Output  
Användare av Predictable kan Users of Predictable  are able to speak out any message that is input into the 

message window, via the onscreen keyboard, touch anywhere or switch access. Users can choose from 2 

LoquendoTM voices, 3 Nuance voices, and even have the choice of using the IOS voice existing on the users 

Apple iDevice.  

 

Förslag 
Predictable inkluderar en sofistikerad självlärning i ordförslag. Förslaget är främst baserad på bokstäverna 

som skriv in i meddelanderutan. Efter det så jobbar motorn till ordförslag på nästa ordförslag baserat på 

innehåll och grammatik. Skärmen visar 6 ordförslag. 

Förslagen är baserade på användarmönster och ”lär sig” nya ord som skrivs in och kontexten som dessa ord 

används i. Förslagsmotorn behandlar även stavfel i hög frekvens(t.ex. ändrar det till det).  

Verktyget Självlärning är intuitivt och lär sig från ditt skrivmönster. Om du t.ex. skriver ” Jag bor i Madrid” två 

gånger, så lär den sig detta och ger förslaget ”Madrid” nästa gång du skriver ”Jag bor i”. Detta reducerar 

knapptryck, vilket är viktigt för de med funktionssvårigheter. Det skulle också lära sig icke standard svenska 

ord som ”Najs”.  

 

WritePad  
Utöver att skriva in din text på tengentbordet, så finns även alternativet att använda handskrift(bara genom 

direct touch). Du kan skriva en bokstav eller ord och sedan välja detta till din meddelanderuta. 

Den fungerar som vilket annat ord på tangentbord så du kan använda ordförslag på detta också. 

För att få tillgång till denna metod, tryck på denna ikon. 

 

 

Skriv först bokstäverna.. Kolla sedan att din notepad stämmer av bokstäverna rätt genom att kolla på den 

lilla rutan direkt ovanför din notepad.  



 

Om det är korrekt så trycker du på returtangenten för att välja ordet. För att radera det du skrivit så trycker 

du på returtangenten. För att återgå till tangentbord, så trycker du på tangentbordsknappen i 

meddelanderutan. 

Tillgångsmetoder 
Det finns tre olika tillgångsmetoder för att använda Predictable. Dessa är Direct Touch, där användaren 

skriver genom tangentbordet på skärmen. 

Den andra metoden heter ”Rör Varsomhelst” Där användaren anvnder navigeringsfunktionen och gör deras 

val genom att röra var som helst på skärmen för att välja den markerade sektionen på skärmen.  

Den tredje tillgångsmetoden är knapptillgång via en kanpp. Detta kräver ett gränssnitt för  Bluetooth 

knappen(Therapy Box Knappbox, knappgränssnitt från RJ Cooper, Zyteq, Spectonics eller Compusult) 

Compusult). Användarens knappar ansluts till denna box. Detta kräver att man synkar Knappboxen med din 

iPhone, iPad eller iPod Touch. En assistent skriver sedan in deras preferenser för navigeringsmönster för att 

bäst möta deras behov. Om man använder två knappar så kan användaren välja ”Användarnavigering” för att 

ha en navigering+valmetod. Dessa tre metoder kan endast användas en åt gången, och inte samtidigt. Det är 

dock enkelt att växla mellan metoder. modes. 

 



Fraser  
Sparade fraser finns i sektionen ”Kategori”. Denna sida ersätter skärmens tangentbord och organiserar 

användarens fraser till snabbtillgängliga kategorier. Appen kommer med förslagna kategorier, men de kan 

enkelt redigeras för att passa individen. Varje fras kan ha en bild fäst vid den för att underlätta att hitta 

frasen. Redigering görs med en simpel redigerare på skärmen som tillåter användarna eller deras vårdhavare 

att anpassa fraser snabbt.  

Fraser kan läggas till direkt från meddelanderutan, och kan också läggas till från historiken. 

Lägg till fras 

Först klickar du på ”Använd” snabbtangenternas navigation på den högra sidans topp på spelläget.  

1. Sedan klickar du på ”Lägg till fras” 

 

2. Ett fönster dyker upp där du kan lägga till din fras. För att skapa en genväg till långa fraser eller 
paragrafer, så kan du även ge namn på dina fraser(t.ex. ”Sommarlov” till text om semestrar). 

3. Välj sedan en eller flera kategorier att sprara din fras i.  

4. När du har valt kategori så får du olika alternativ att lägga till frasen: Bilder, Ljud och Multimedia. På 
Bild kan du lägga till en bild som tagits med datorns kamera, din dators bildgalleri eller Predictables 
egna bildgalleri  

 



5. I Ljud så kan du välja att använda Predictables standardröst, spela in nu eller använd ljud från ditt 
bibliotek. 

 

6. Du har också möjligheten att lägga till Multimedia som spelas när du väljer din fras. Du kan välja 

mellan en låt från ditt Itunes bibliotek, en video från YouTube eller från en webbsida. 

 

7. För att lägga till denna nya fras så trycker du bara på knappen bak till Predictable i vänstra hörnet, 

och godkänner i minifönstret att du vill spara denna nya fras. 

 



Redigera fras 

1. För att redigera en existerande fras så klickar du bara på knappen som ser ut som nedan: 

 

2. Sedan får du valmöjligheten att redigera frasen genom att trycka på knappen som säger ”redigera” 

inne i frasrutan eller om du vill radera frasen så kan du klicka på knappen som säger ”radera” framför 

varje fras och godkänna borttagandet genom att klicka på ”Radera”.  

 

 
 

3. Om du trycker på ”redigera”-knappen så ger den dig valmöjligheten att ändra texten, bilden, ljudet 

eller multimedia som kommer med frasen. 

4. För att spara ändringarna eller om du inte vill göra ändringar så klickar du bara på ”Predictable”-

knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lägg till kategori 

1. För att lägga till kategori, gå in på fraser och välj den gröna + ikonen. 

  

2. Lägg därefter till den text som du vill ska visa sig på kategorin samt bild, från dessa följande 
alternativ 

i. Ta en bild med din anordnings kamera 
ii. Välj en redan existerande fil från din anordnings galleri 

iii. Välj en bild från Predictables galleri 

 
 

3. För att spara den nya kategorin eller om du inte vill spara denna nya kategori så klickar du bara på 

Prebictables bakåtknapp  

 



Redigera kategori 

1. För att redigera valfri existerande kategori så klickar du bara på knappen som visas nedan: 

 

2. För att redigera en kategori så markerar du vilken kategori du vill redigera. Sedan kan du ändra text 

eller bilder på kategorin. För att spara den nya kategorin eller om du inte vill ha kvar denna nya 

kategori så trycker du på Predictables bakåtknapp. 

 

3. Om du vill radera kategorin så trycker du bara på deleteknappen. 

Kopiera/Klistra in 
Användare har möjligheten att kopiera och klistra in text från inifrån till utifrån appen och vice versa. Du kan 

hitta detta verktyg i snabbtangenten ”Använd” pop-up. 

Email 
Alla meddelanden skapade i Predictable kan sändas som ett email direkt från appen. Denna funktion kräver 

att Apple-enheten har internetanslutning, antingen via 3G eller 4G eller genom Wi-Fi. Vänligen notera att du 

inte kan motta mails i Predictable.  

Efter att du har skrivit in din meddelanderuta innehållet i ditt mail, så väljer du ”Använd”, vilket ligger till 

höger om meddelanderutan. Välj sedan Email.  

I direct touch läge så kommer Predictable att använda email-adressen som används av din iDevice i mail-

appen. 



 

Vänligen notera att du behöver ett Wi-Fi eller 3G-anslutning för att sända ett Email.  

I ”Rör varsomhelst” eller ”knapptillgångs”-lägekrävs det av dig att registrera din Email.  

 

För att ställa in din Email, gå till Email inställningar, och välj ”Sändarens Email adress”. Och välj vilken typ av 

Email du har(Gmail, Hotmail etc.). 

Du behöver sedan skriva in din Email adress och lösenord som sparas i dina inställningar. Om du har en 

annan Mailvärd än de fyra ovanstående, så behöver du skriva in värdens smtp adress.  

Sedan, för att ställa in denna Email adress som din standardadress för Predictable, tryck på ”Välj som 

standardadress”-stickan.  

 

 



 

Skriv sedan in mottagarens Email adress i boxen under. 

Användaren har också möjligheten att sätta på/stänga av Predictables egna mailsignatur, genom att trycka 

på stickan som markerar signatur. 

 

 

När du väljer ”Email” från ”Använd”-menyn, så tas du till denna skärm. Om du ställde in mottagarens 

mailadress så kommer den att dyka upp i den första rutan eller så kan du med tangentbordet söka efter en 

kontakt sparad på din anordning. Välj din kontakt för att skicka mailet. 

 



 

Social Media Integration (Endast Direct Touch Mode ) 
Med Predictable  så är du kapabel till att uppdatera din FaceBook-status eller skicka en tweet med texten 

från textrutan. Vänligen notera att Apple enheten kommer att behöva internetanslutning för att få tillträde 

till denna funktion. Denna funktion fungerar bara i Direct Touch. 

 

Vänligen notera att uppdatering av din FaceBook eller twittrande bara fungerar i Direct Touch-läge. Det finns 

för närvarande inte i ”Rör varsomhelst” eller ”Knapptillgång”. Vänligen logga in till ditt konto genom att gå in 

på enhetsinställningar och sedan välj FaceBook/Twitter för att skriva och publicera din uppdatering/tweet. 

Vänligen uppdatera din iOS enhet för att försäkra dig om att du har den senaste sociala media-

applikationen att använda med Predictable. 



 

 

 Skype (endast iPad och iPad mini) 

 

Användare kan nu ringa samtal från skype med Predictable. Vänligen notera att Apple-enheten behöver en 

internetanslutning för att få tillgång till denna funktion. Denna funktion fungerar endast i Direct Touch läge 

Logga in till ditt skypekonto genom skype-appen innan du försöker att ringa  ett skypesamtal. 

1. För att komma in på Skype, gå till ”Använd”-knappen och välj ”Skype”T 

2. Om du använder denna funktion för den första gången eller försöker att lägga till en ny kontakt, välj 

”Lägg till en ny kontakt”. 

3. Skriv sedan in namnet på personen du lägger till, och dennes Skype-ID. 



 

4. Efter det kan du lägga till en bild på denna kontakten antingen genom att ta en bild från en kamera, 

välja bland existerande bilder i galleriet eller välja från en bild i Predictables Galleri. 

 

 

 

 

 

 

 



5. I Ljud får du välja mellan Predictables standardljud, spela in eller använda befintligt ljud i ditt 
bibliotek till denna kontakt. 

 
 

6. Tryck på Bakåtknappen markerad ”Predictable” för att spara din kontakt. Välj sedan denna kontakt 

så tas du direkt till Skype-appen, välj sedan”röstsamtal” när pop-up fönstret markerat ”Placera ditt 

samtal” dyker upp. 

 

7. När din kontakt har accepterat samtalet, så går du tillbaka till din Predictable-app. Detta görs lättast 

genom att trycka två gången på hemknappen och sedan väljer Predictable.  



 

8. När du är tillbaka i Predictable, skriv in texten som du vill ska talas och välj talknappen. Din kontakt 

kommer att höra uttalet högt och tydligt. 

Nyhetsflöde 
Ytterligare en av våra nya funktioner är nyhetsflödet, detta låter användare att bläddra igenom aktuella 

nyheter i Predictables app.  

 

 



Användare kan välja mellan 2 stycken nyhetskanaler. Gå in i Verktygsinställningar och välj nyhetsflöde för att 

välja din egen kanal.   

 

Du har också möjligheten att skicka rubriken till meddelandeboxen genom att trycka på den. Där kan du höra 

rubriken läsas högt eller läsa nyheter i detalj. 

Meddelande(Endast Direct Touch läge) 
iMessage kan sändas från valfri iDevice till en annan användare som använder en iDevice. SMS kan bara 

sändas från iPhonen. 

I snabbtangentsmenyn under ”Användning” så väljer du ”Meddelande”. Meddelandet du nyss skapat(och 

inte raderat) i meddelanderutan kommer då skickas till ditt iMessage/SMS. Nu kan du skriva in namnet på 

din kontakt på din iDevice eller skriva in telefonnumret och sedan klicka på ”Sänd”  

Vänligen notera att medan det är möjligt att skapa orginalmeddelandet via skanning eller knappläge, så är 

det inte möjligt att skicka iMessage/SMS via skanningläge eller knappläge. 

Historik 
Denna sektion erbjuder snabb tillgång till de senast inskrivna orden eller fraserna i meddelanderutan. Denna 

kan nås för att repetera något som nyss skrevs in, eller så kan de användas av lärare, omvårdare eller 

terapeuter för att kolla igenom hur någon använder appen. Denna funktion kan också stängas av om man vill 

hålla det privat.  

För att flytta en fras från historiken till en existerande kategori så trycker man på ”Redigera”-knappen längs 

nere på skärmen och väljer vilken kategori man vill spara frasen.  

Skriv ut  
Om din iDevice är ansluten till en Air Skrivare, så har du också valmöjligheten att skriva ut din text direkt från 

Predictable, gå bara till ”Använd”-menyn och välj ”Skriv ut”. Sedan visas en överblick på en utskrift på 

skärmen. Sedan kan du välja din printer och hur många kopior som du vill ha av den genom att klicka på 

”Skriv Ut”-ikonen i toppen av vänsterhörnet.  

  



Inställningar 
Dessa inställningar kan nås genom att röra vid inställningsikonen(verktyg) nere till vänster på skärmen. 

Inställningar för tillgångsmetoder 
Predictable har tre valbara tillgångsmetoder; direct touch, rör varsomhelst och knapptillgång med  Apple-

enheten 

 

Direct Touch använder Predictables tangentbord på skärmen. Du har valmöjligheten att använda en markör i 

direct touch. 

Rör varsomhelst läge omvandlar skärmen på Apple-enheten till en enda stor rörelseplatta. I detta läge så 

navigerar Predictable av sig själv genom att använda radnavigering och kolumnnavigering. När användaren 

kommer till den delen av appen de vill välja, så kan de enkelt röra vid skärmen var som helst för att göra sitt 

val.  

Rör Varsomhelst-läget kan anpassas till att passa användarens behov, och justeringarna inkluderar 

navigeringshastighet och hur många cyklar navigeringen genomför innan den återvänder till sin ursprungliga 

position. 

Knapptillgång fungerar med en eller två knappar. Kom ihåg att knapparna ej kan kopplas in direkt till en 

iPad/iPhone/iPod utan kräver en mellanhandlare. Denna app fungerar med Therapy Box knappbox. Du 

behöver synka din Knappbox med din iPad/iPhone/iPod via Bluetooth. 

Direct Touch Inställningar 
Påtvingad fördröjning – Att tillåta valet till påtvingad fördröjning innebär att en bestämd fördröjningsperiod 

aktiveras innan nästa tryck på skärmen registreras. Det tillgängliga valet för detta är fullt anpassningsbart 

och enligt användarens preferenser. 

Knapptrycksfördröjning – Att tillåta valet till knapptrycksfördröjning innebär att man under en bestämd tid 

måste hålla nere tangenten för att registrera ett val. Det tillgängliga valet för detta är fullt anpassningsbart 

och enligt användarens preferenser.  

Navigering 
Den tredje sektionen av inställningarna innefattar navigeringsfunktionerna i Predictable. Dessa 

valmöjligheter ställs in i samband med att en användare brukar Predictable via Rör varsomhelst-läge eller 

knapptillgång. 



 Navigeringshastighet  

Välj vilken hastighet du vill att navigeringen ska ha.  

Dessa är de fem olika alternativen: 

1. Väldigt snabbt 
2. Snabbt 
3. Normal 
4. Långsamt 
5. Väldigt långsamt 

 

 

Sluta navigera 

Välj antalet gånger du vill att navigeringen ska upprepas. Detta kan vara användbart om man vill ha extra tid 

till att komma på/hitta sina val. Du kan välja mellan 5 olika navigeringscyklar.  Du kan även välja oändligt 

många cyklar(Genom att trycka på ”Aldrig”).  

 

 

 

 

 



Snabbavslut 

När du är i snabbavslutsnavigering så har vi skapat en knapp för användare som avslutar snabbt när man 

antingen är i Rör varsomhelst eller knapptillgång. Ikonen ligger på vänstra sidan av skärmen ovanför 

ordförslagen. Som du kan se undertill så kommer detta att framkalla ett pop-up fönster för användaren att 

avsluta. Om du inte klickar på OK i meddelanderutan så kommer den att försvinna och navigeringen kommer 

att fortsätta i bakgrunden. 

 

Typ av navigering 

I Knapptillgång, så har användaren möjligheten att välja mellan automatisk navigering eller användarens 

navigering.   

Automatisk navigering Markerar olika delar av skärmen på en konstant hastighet, och användaren trycker 

på deras knapp när området på skärmen de vill välja är markerad.  

Användarnavigering, ibland känd som ”tryck för att gå vidare”, kräver två knappar för att fungera. I detta 

läge så markerar den första knappen olika områden på skärmen medan den andra knappen väljer det 

markerade området. 

 



Synka din Bluetooth Knappbox med din iPad/iPod/iPhone:  
1. Gå till inställningar på din iPad/iPhone/iPad Touch. 

 

 
 

2. Bläddra till “Bluetooth”. 
3. Sätt på din Bluetooth 

 

 
 
4. Koppla in din knapp till knapplådan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sätt på din knapplåda genom att pressa den röda startknappen och håll den nedtryck i 1 sekund.  

 
LED-lampan kommer att blinka 3 gånger och kommer att försöka synka din iPad/iPhone/iPod. LED-lampan 
kommer att blinka orange snabbt medan den ansluter. När den har anslutits, så kommer den blinka grönt 
eller rött snabbt. Släpp sedan startknappen.  
 
6. Välj din enhet.  
7. Vänta för den att hitta enheten och visa ”ansluten”. 

 
 
 
Om synkningen inte lyckas, så raderar du enheten som visas som värd. Börja om och försök anslut igen. 

Notera att det kan ta upp till 30 sekunder att upptäcka knappboxen.  

För att radera synkningen(t.ex. för att anslluta till en annan enhet), tryck och håll nere den röda knappen i 8 

sekunder tills lampan blinkar grönt eller rött. Släpp sedan knappen.  

Vänligen ladda ned användarguiden för knappboxen från www.tboxapps.com för en mer detaljerad guide 

över knappintegration och användning. 

http://www.tboxapps.com/


Hörselsupport 
Enkeltryck röst (Röst-Feedback) -  På/Av 

Enkeltryck röst(Röst-Feedback) läge gör så att appen läser upp varje knapp som användaren har. Som en 

standardinställning så kommer detta läge uttala knappen och sedan trycka på den.  

Dubbelklicka för att markera – På/Av 

 

Tala när markerad (Röst-Feedback) kan bli försenad och kontrollerad med ett dubbelklick i Dubbelklicka för 

att markera-läge. Detta kräver av användaren trycka på varje knapp två gånger för att göra ett val. (Vänligen 

notera att detta endast finns tillgängligt när du har “Tala vid markering” På) 

 

 

Röstinställningar 
Användare har valet mellan 2 Loquendo röster, 3 Nuance röster och har även valet att använda iOS rösten 

som finns på användaren Apple iDevice.  

 

Alla röster är förinstallerade och behöver ingen vidare nedladdning så välj bara rösten du vill ha och så är 

den redo så fort du återvänder till ditt spelläge.  



 

För Loquendo and Nuance rösterna så går det också att anpassa din valda röst genom att ställa in tonhöjden 

och hastigheten på rösten.  

 

 

 



Talalternativ 

 

Tala efter mellanslag - På/Av 
Så fort ett valt ord från förslagsstickan läggs in i meddelanderutan or om ett skrivet ord har mellanslag 
inslaget, så kommer ordet automatiskt att uttalas utan att du behöver trycka på talknappen. 
 
Tala efter markören - På/Av 
Placera markören var som helst i meddelanderutan som du vill ska talas och tryck på ”Tala”. Predictable 
kommer då att tala från var markören är placerad till slutet på meningen. 
 
Markera under tal - På/Av 
När du trycker på ”Tala”-knappen så kommer ordet som talas att vara markerad. 
 
Rensa efter tal - På/Av 
Detta alternativ kontrollerar om meddelandet ska tas bort från meddelanderutan efter att det uttalas(På) 
eller inte(Av). 
 
Publicera– På/Av 
Detta alternativ låter dig välja om Predictable ska tala meddelandet(Av) eller publicera det(På). När det talas 
kommer detta att ske genom en röst i hög kvalitet, medan om det publiceras så kommer texten att vändas 
upp och ner i meddelanderutan så att en kommunikationspartner i motsatt riktning kan läsa meddelandet 
privat. 
 
 

 



Ordförslag 
Självlärda ord – Predictable är kapabel till att lära sig nya ord som tidigare använts av användaren som inte 

finns i ordlistan. 

 

Nya ord lärs efter tre repetitioner och kan också raderas om de inte vill sparas, genom att gå in till 

”Inställningar”>”Ordförslag”>”Självlärda ord” och kryssa i bocken bredvid ordet du vill radera.  

 

Anpassad ordlista (Spara nya ord eller justera uttal) – Ibland behöver nya eller existerande ord förändringar 

i uttal. Detta kan enkelt fixas genom att gå till användarordlistan i inställningarna i Predictable. Där lägger du 

till ordet som det stavas, t.ex. ”iPad” och sedan hur det uttalas(”Eye-Pad”). 

 

För att lägga till ett nytt ord, gå till “Inställningar” > “Ordförslag” > “Anpassa ord”, och skriv in hur ordet 

stavas i “Text att visa”, skriv sedan in hur ordet ska uttalas i ”Text att uttala”, och tryck på ”spela”-ikonen för 

att kolla om uttalet är korrekt. Du kan också använda detta verktyg för att ersätta ord som redan finns i 

ordlistan, genom att skriva in texten du vill ersätta i ”Text att ersätta”. Välj sedan ”Spara” för att spara ditt 

ord i ordlistan. 

Support för dyslexi – Predictable erbjuder support för de som har dyslexi, då den kan hitta och korrigera 

felstavade ord genom att erbjuda ordförslag i ordförslagboxen för att rätta ordet.  

 

 



Ordförslag i fet text– Användare har möjligheten att göra texten i ordförslaget i fet text, tryck på stickan för 

att växla mellan fet text och vanlig text. 

 

Bakgrund 
Användare kan nu anpassa vad som dyker upp i deras snabbtangentutbud. Istället för att alla Predictables 

egna förslag visas, så kan användarna justera deras val så att det endast visas alternativ som är relevanta för 

dem. 

Du kan exempelvis anpassa vilka alternativ som är tillgängliga genom ”Använd”-snabbtangenten genom att 

gå in på ”Inställningar”>”Använd”, välj sedan alternativet du vill använda. 

 

Detta verktyg är tillgängligt för alla snabba tangenter. 

Användare kan sätta på/stänga av emoijs.  

 

Användare kan också välja position på de snabba tangenterna, antingen på höger eller vänster sida. 



 

Predictable låter dig också göra din meddelandebox personlig för att matcha dina preferenser genom att gå 

till ”inställningar”>”bakgrund”>”Meddelandebox”. Användare kan ändra färgen på textboxen till olika 

färger(vilket visas nedan), opaciteten kan också justeras för att passa användaren genom att använda stickan 

på ”Bakgrundsopacitet”. 

 

Utöver detta så kan meddelandeboxens teckenstorlek justeras utifrån användarens preferenser genom att 

använda stickan ”Teckenstorlek”. 

 



Verktyg 
Tangentljud – På/Av 
Användare har valmöjligheten att sätta på/stänga av tangentljudet, genom att använda stickan med namnet 
”Tangentljud”. 

 

Spara historik – På/Av 
Detta alternativ låter dig sätta på/stänga av historik när tidigare innehåll är sparat till historiksidan.  

  
Larmklocka  
Denna valmöjlighet låter dig välja ett ljud att använda för alarmklockan.  

 

Du kan anpassa alarmklockan. Du gör detta genom att gå till alternativet ”Alarmklocka” och trycker på 

”Anpassa alarmklockan” för att ställa in din egen alarmklocka.  

 

 

Sänd favoriter till meddelandeboxen – På/Av 
Denna valmöjlighet låter dig välja om fraser från din favoriter ska sändas till meddelandeboxen eller om de 

bara ska uttalas. 

 



Alarmets meddelandefördrjöjning– På/Av 
Denna valmöjlighet låter dig bestämma hur länge larmmeddelanden visar sig på skärmen, genom att justera 

med stickan.  

 

Tangentbord 
Användare har nu möjligheten att sätta på/stänga av Writepad, Favoriter och alarmets skärmtangenter. 

 

Användaren har tre olika typer av tangentbord att välja mellan; QWERTY, ABC och högfrekvenstangentbord.  

 

 

Denna valmöjlighet låter dig stänga av/slå på tangentbordets Caps Lock.  

 

Användare kan ändra tangentbordets rutnätstext från listan av tillgängliga färger(som visas nedan). 

Opaciteten kan även ändras för att passa användaren genom att använda ”Bakgrund Opacitet”-stickan. 

 



 

 

Denna valmöjlighet låter dig stänga av/slå på visning av tangentbordstexten i fet text. 

 

Back up  
Om din iDevice skulle bli skadad, slutar fungera eller blir stulen, så kan du säkerhetskopiera all din 

information som din Predictableapp innehåller. 

 



Skriv först in ett namn som du sparar din backupfil i. Tryck sedan på den blåa pilen för att spara filen. 

Du kan också se alla backupfiler som du tidigare har sparat genom att välja ”Hantera backups.  

 

För att återställa datan i Predictable från en tidigare backupfil, tryck på pilen som går mot klockans riktning. 

 

För att sända en kopia på backupfilen via email, tryck på mailikonen(filen måste vara under 20 MB).  

 

För att spara backupfilen till ditt Dropboxkonto(du måste redan ha ett Dropbox-konto och ha Dropbox 

installerat på din iDevice) rör vid Dropboxikonen. 

 

För att redera e backupfil, tryck på skräpikonen. 

 

 

För att återställa en backupfil som du har sparat i Dropbox, tryck på ”Backup till Dropbox”. 

 

 



Du kan också importera och exportera backupfiler mellan din iDevice och PC genom att trycka på ”Backup 

från iDevice till PC”. 

 

Försäkra dig först om att din iDevice och PC är anslutna till samma WiFi-nätverk, och anslut sedan din iDevice 

till din PC. 

Vänta sedan i 2-5 minuter för IP-adressen att dyka upp på din iDevice. 

Skriv sedan in denna IP-adress i din datorns webbläsare, och följ vidare instruktioner på din dator. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För mer information och feedback 

 

Om Predictable 
Användarguide – Genom att trycka på ikonen “användarguide” så öppnas en pdf-fil med användarguiden I 

din webbläsare, som visar dig en simple genomgång på Predictables olika funktioner.  

Ge oss 5 stjärnor I betyg – Genom att röra vid “ge oss 5 stjärnor I betyg “ så öppnas predictableappen i 

iTunes. Använd denna function för att hjälpa andra människor att ta ett beslut genom att betygsätta och 

kommentera vår app på iTunes.  

Maila oss om supportfrågor – Genom att trycka på “Maila oss” så öppnas automatiskt ett mailfönster med 

en direktlänk till Therapy Box support. Om du har några problem, eller skulle vilja ha hjälp med något, 

använd denna funktionalitet för att kontakta Therapy Box direkt så hör någon I supportteamet av sig snarast. 

Rapportera ett buggproblem – Genom att trycka på “Rapportera ett buggproblem” så öppnas automatiskt 

ett emailfönster med en direktlänk till Therapy Box support. Om du upplever ett problem, oberoende vilket, 

maila oss gärna. Så fort vi har gått igenom problemet så hör vi av oss med en lösning. 

 

Om Therapy Box 
Vilka vi är – Genom att trycka på länken “besök vår hemsida” så kommer du till vår webbsida www.therapy-

box.co.uk . 

Våra andra appar – Visar vilka andra Therapy Box-appar som finns tillgängliga. Genom att röra vid någon av 

apparna så tas du till iTunes för mer information. 

Vår apputveckling – För att hitta mer information om våra apputvecklingstjänster som vi erbjuder. 

 

Följ oss 
För mer information om Predictable eller andra appar från Therapy Box, följ oss på Facebook, Twitter, 

Youtube och prenumerera på våra nyhetsbrev för att få uppdateringar via email. 

 

http://www.therapy-box.co.uk/
http://www.therapy-box.co.uk/

