Kom i gang

For support, video tutorials, webinars and
further information visit us at
www.thinksmartbox.com

Oversettelse til Norsk av Cognita.

Velkommen til

Grid 3 gir deg muligheten til å kommunisere,
lære og kontrollere omgivelsene.
Dette heftet vil hjelpe deg å komme i gang med Grid 3, slik at du
raskt kan begynne å kommunisere med ulike oppsett. Så snart
du er i gang, bør du ta en nærmere kikk på våre treningskort og
opplæringsvideoer. Dette vil gi deg et godt innblikk i hvordan
programvaren fungerer.
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Opprette en bruker
Det første du gjør i Grid 3, er å opprette en bruker. Brukeren tilpasses etter
behov. Her kan du velge innstillinger, oppsett, betjening, tale og mye mer.

Du vil bli bedt om å
opprette en bruker
første gang du åpner
programvaren:

Gi brukeren et navn, velg
språk og tale. Du kan
også legge til et bilde
hvis du ønsker det.

Tips

Du kan bruke
kamerafunksjon under
Endre bilde, for å
aktivere webkamera på
maskinen din.
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Velg hvilke type oppsett
brukeren trenger. Du har
seks forskjellige valg i
Grid 3.
Du kan legge til og
fjerne oppsett senere,
så du trenger ikke
bekymre deg hvis du er
usikker i denne fasen.

Grid 3 har veldig gode prediksjons funksjoner, for å effektivisere
kommunikasjonen til bruker.
Grid 3 må ha tillatelse
for å ta i bruk disse
funksjonene: Lære
ord og setninger som
brukeren produserer, og
registrere hvor brukeren
anvender denne
kommunikasjonen.
Disse innstillingene kan
endres i ettertid.
Velg opprett bruker for å
komme i gang.

Tips

Ved å aktivere Privat modus, kan brukeren selv,
midlertidig forhindre at ord setninger og posisjon
blir lagret.
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Grid oppsett
Det følger med en rekke ulike oppsett i Grid3. Disse kan enten brukes slik de
er, eller være et utgangspunkt som man tilpasser og jobber videre med.

Symbol kommunikasjon
Symbol Prat A er utviklet for de som skal komme
i gang med alternativ kommunikasjon. Dette er
tamabasert kommunikasjon. Du kan bygge enkle
setninger ved hjelp av 1-2 tastetrykk.
Symbol Prat B bygger videre på språk- og
navigeringsferdighetene som bruker har tilegnet
seg. Her kan man bygge mer avanserte setninger
ved hjelp av 3 tastetrykk.
Symbol Prat C blir en overgang og et skritt videre,
for brukere som allerede har mestret temabasert
kommunikasjon. Symbol Prat C gir deg et større
og mer sammensatt språk. Kjærneord eller
kjærnevokabular er en betegnelse på de ordene
vi bruker mest i dagligtalen. I Symbol Prat C har
du tilgang til et kjernevokabular under hvert tema.
Dette gir brukeren mulighet til å bygge mange ﬂere
setninger.
Symbol Prat D gir deg tilgang til kjernevokabular
fra startsiden. Dette betyr at du kan bygge
lengre setninger enda raskere. Temasidene
besøkes når du skal finne ord som er mindre
brukt. Verbmorfologien i Grid3 hjelper deg å
bygge grammatisk korekte setninger, med færre
tastetrykk.
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Tekst kommunikasjon
Rask Prat 3 er et oppsett for tekstbrukere.
Fra startsiden kan bruker velge mellom ulike
funksjoner som: tastatur for nærkommunikasjon,
SMS, telefon, epost, sosiale medier,
omgivelseskontroll, musikk, film og mye mer.

Rask Prat 3 bruker Grid 3 sine nye prediksjons
funksjoner. Effektiv ord- og setningsprediksjon
fremmer rask kommunikasjon for en avansert
tekstbruker.

Tekst Prat er et tekstbasert oppsett. Ordprediksjon
og en bank med ferdig oppbygde setninger er
inkludert.
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Grid oppsett
Interaktiv læring
Interaktiv læring er en helt ny måte for personer å lære og utforske på. Hver
enkelt aktivitet er laget for å lære gjennom å bruke spill, og bidra i prosessen
mot og bruke alternativ kommunikasjon, hver aktivitet har sider som gjør
det mulig og snakke om hva man har gjort i aktiviteten. Du kan velge fra 25
forskjellige aktiviteter, som er delt inn i fire forskjellige læringsområder.
Årsak og effekt aktivitetene inkluderer aktiviteter
med Hunden Fant, spille på et magisk piano og
muligheten for å lage ditt eget fyrverkeri.

Valg, lar deg være kreativ med et utvalg av
aktiviteter – fra å være en motedesigner og vise
frem klær på catwalken, til å bake en stilig kake
eller bygge deg en ny sportsbil.
Utfordringer, bruker det du har lært i de andre
aktivitetene. Du kan kjøre en bil på en racerbane,
spille fire – på – rad og gå på en spennende tur
med sneglen Robo!
Interaktive visuelle scener gir motivasjon, og har
et dynamisk innhold som hjelper deg med å lære
språk og trene lese/skrive ferdigheter.
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Tilgjengelige apper

Grid 3 leveres med ferdige oppsett for musikk, bilder, SMS, nettleser, sosiale
medier, epost, telefon og mye mer!

Sosiale medier og nettleser
Publiser, del og utforsk i sosiale medier som
Twitter og Facebook. Send dine oppdateringer og
tweets raskt og enkelt.
Den spesialtilpassede nettleseren er intuitiv og
enkel i bruk. Nettleseren er oppdatert med det siste
innen webteknologi. Felt inneholder alle funksjoner
du trenger for å administrere en nettside.
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Grid oppsett
Epost og SMS
Grid 3 leveres med oppsett som gjør det mulig å
ringe og sende SMS via din androide smarttelefon.
Grid 3 kan også oversette meldingene med
symboler.
Send og motta epost for å holde kontakt med
venner og familie. Et brukervennlig oppsett hvor du
kan bla i innboksen og sende nye meldinger.

Musikk, foto og video
Naviger enkelt i dine media filer, ved hjelp av Grid 3
sine musikk, foto og video oppsett.
Enkel navigering i musikk, hvor du kan velge
mellom album, artist og sanger. Film kan enkelt
kategoriseres og spilles av. Et eget Youtube
oppsett gjør det enkelt å navigere og spille av
filmer.
Oppsett for kamera og foto, lar deg fange og dele
favorittbildene dine med hele verden.

Tips

Du kan enkelt legge til tilgjengelige Grid apper I et eksisterende
Grid oppsett, I redigeringsmodus, trykk på Grid oppsettet go deretter
Legg til fra et annet oppsett.
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Servus omgivelseskontroll
Grid 3 sin omgivelseskontroll gjør det mulig og kontrollere alt fra lamper til
utgangsdøren ved hjelp av din GridPad. Dette inkluderer bl.a alt som er IRstyrt, som TV, musikkanlegg og radio.

To Grid oppsett er inkludert – ett med alle
funksjoner, og en enklere versjon for de som
akkurat har startet med å kontrollere omgivelsene
via GridPad.
Det enkle oppsettet i Servus, gjør navigasjon og
valg enkelt og intuitivt.
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Grid oppsett
PC kontroll
PC kontroll i Grid 3 setter deg i førersetet. Du har alt du trenger for å styre din
PC via øyestyring, pekere eller brytere. Oppsettet kan kontrollere program som
du bruker på jobb, skolen eller hjemme.
To typer oppsett for PC kontroll er
tilgjengelig.
–
en for pekere (optimalisert for
øyestyring eller hodemus),
–
og en for bryter betjening.
Brukere som benytter peke betjening,
kan velge ett felt og zoome for å
trykke, med stor nøyaktighet. Brukere
som benytter bryter betjening, har en
rekke kommandoer de kan benytte for
å få full kontroll over programmene
sine.
Skjermtastatur kan brukes i ulike Windows program, inkludert internett søk,
Microsoft Office osv.

Tips

Ikke glem Online Grids, hvor du kan laste ned ﬂere oppsett.
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Grid Utforsker
Grid Utforsker er startsiden hvor du kan administrere og laste opp forskjellige
oppsett. Grid utforsker kan også brukes med alternativ betjening.
Trykk på menylinjen
i toppen av Grid
Utforsker, for å se alle
Mulighetene.

Organisere Grid oppsett

Du kan omorganisere rekkefølgen på Grid oppsett og slette oppsett, ved å
trykke på Rediger fra menyen i Grid Utforsker.

Da drar du Grid oppsettene rundt på skjermen for å endre rekkefølgen på
dem. Du kan også lage mapper å legge dem i. Hvis du har ﬂere sider med
Grid oppsett, kan du veksle mellom sidene ved å dra, eller trykke på pilene
på kanten av hver side. Når du er ferdig med å redigere Grid oppsett, velg
Redigering fullført i menylinjen.
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Grid Utforsker
Legge til ﬂere Grid oppsett
Du kan enkelt legge til ﬂere Grid oppsett i Grid Utforsker ved å velge Legg til
fra menylinjen.

Innstillinger
Trykk på menylinjen, deretter innstillinger. Her
kan du utforske og gjøre endringer i innstillingene
for nåværende bruker, inkludert betjening, tale og
omgivelseskontroll (se kapittel 3 i treningskortene
for mer informasjon).

Tips

De innstillingene vil gjelde for alle Grid oppsett nåværende bruker åpner. Det
betyr at du bare trenger og gjøre endringer engang for alle Grid oppsettene.
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Brukere
Du kan bytte bruker og
legge til nye brukere
ved å velge Brukere
I menylinjen i Grid
Utforsker.

Fjernredigering
Fjernredigering gjør det
mulig for en annen Grid
3 bruker å få tilgang
og redigere i ditt Grid
oppsett, online.
Du kan logge på
for og redigere en
annen brukers Grid
oppsett, ved å velge
Fjernredigering fra
menylinjen. Se kapittel
2.8 for mer informasjon.
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Bruke et Grid oppsett
Det er enkelt og intuitivt å bruke et Grid oppsett. De ulike oppsettene ser litt
forskjellig, men vi bruker denne siden fra Symbolprat A, for å vise deg det
grunnleggende.
Det store feltet
på toppen er
Skriveområdet. Det er
her setninger skrives.
Trykker du i dette feltet,
vil enten setningen bli
lest opp, eller markøren
ﬂyttes. Det kommer an
på innstillingene som
er valgt.

De grønne feltene er setningsstartere. De hvite feltene er ordlister. Både
grønne og hvite felt sender tekst til skriveområdet for å bygge en setning.
I ordlisten er det ﬂere ord enn man får plass til på en side – trykk Mer for å få
tilgang til ﬂere ord.
Røde felt har ulike funksjoner. I høyre hjørne finner du et Pause felt. Dette vil
pause siden for de som bruker øyestyring eller hodemus.
Link felt er brukt til å navigere seg til andre sider i Grid oppsettet. I dette tilfelle
kan du gå til Hjem siden, eller program siden.

Tips

For å finne hvilken side et ord er på, trykk på menylinjen og deretter Finn ord.
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Rask redigering
Det er raskt og enkelt å gjøre endringer på et felt eller side. Nå vil vi vise deg
hvordan du gjør noen enkle endringer på et felt og hvordan du raskt kan legge
inn et ord på en side.

Endre tekst eller blide
Trykk på menylinjen, deretter Rediger (eller trykk F11 på tastaturet), trykk på
det feltet du ønsker å redigere.

Da kan du endre teksten som står på feltet, ved å trykke på Endre felt tekst. Du
kan også velge et annet bilde. Trykk på Fullfør redigering og lagre endringer
når du er ferdig.
For mer informasjon om rediger felt, se kapittel 1.1 og 1.2.

Legge til i ordliste
Hvis ditt Grid oppsett bruker ordlister, kan du raskt
legge til ord ved å trykke på menylinjen og deretter
Ordliste. Velg Legg til, tast inn nytt ord, velg et bilde,
og trykk OK. For mer informasjon om Ordliste, se
kapittel 2.1.

Tips

Du kan hente frem skjermtastaturet ved og trykke på ikonet nederst i venstre
hjørne.
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Grid 3 ved oppstart
Vil du at Grid 3 skal åpnes automatisk når du starter maskinen?
Gå til Innstillinger,
trykk på Datamaskin,
deretter Start Grid 3 når
Windows starter.

Tips

Her kan du også sette opp Grid 3 til å bruke kamera og skriver.

Innstillinger på start oppsettet
For å velge hvilket Grid oppsett som skal
åpnes når Grid 3 starter, må du være sikker på
at hovedbrukeren er valgt. Trykk deretter på
menylinjen og Innstillinger. Under hovedbruker,
trykk på ”rullgardienen” under Oppstart og velg fra
de tilgjengelige Grid oppsettene eller Grid Utforsker.
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