
Udarbejdet af

Kom godt fra start med

ASK-software til 
kommunikation med 

symboler og tekst



Sikker brug af Grid

Grid og dine data

Grid 3 gemmer ikke brugerdata 
online uden din tilladelse. Alle 
data vedrørende dine sociale 
konti og e-mailkonti gemmes 
lokalt og deles aldrig. 

Grid må ikke være brugerens eneste 
metode til at foretage et nødopkald eller 

en alarm.

Grid er ikke beregnet til at foretage en 
medicinsk vurdering af en bruger.

thinksmartbox.com/safety

Brug af Grid i et 
medicinsk miljø

Når du opretter en konto i Grid 
3, får du vist flere indstillinger til 
beskyttelse af personoplysninger. 
Med din tilladelse kan Grid 3 
optage chat-historik og bruge 
placeringsdata til at forbedre 
forudsigelse over tid. Disse data 
gemmes altid lokalt og sendes ikke 
til Smartbox.

thinksmartbox.com/privacy



Hvem er Grid til?

ASK-brugere Support til ASK-brugere

• Kommunikation
• Tilgængelighedsapps
• Alternativ betjening af 

anden software
• Styring af andre 

enheder i dit hjem

• Ændre indstillinger
• Oprette Grid-

brugerprofiler
• Tilføje Grid Layouts
• Redigere eller oprette 

Grid Layouts
• Fjernredigering

Grid 3 er software til Windows-enheder

Det er vigtigt, at du læser brugervejledningen og 
sætter dig ind i brugen af din enhed samt Windows-
operativsystemet.
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Kom godt fra start første gang

Vælg Grid-ikonet på 
skrivebordet for at starte

Opret en brugerprofil

Vælg din 
stemme

Opret forbindelse 
til Dropbox for at 
sikkerhedskopiere

Opret din Smartbox-
konto for at bruge 

fjernredigering m.m. 

Vælg dine Grid Layouts
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E-mail

Telefon

Betjen andre apps 
på din enhed

Udforsk og lær

... og meget mere!

Konfigurer din 
betjeningsmetode og 
dine personlige konti

Åbn dit Grid Layout 
til kommunikation, og 

begynd at tale!

@@

“Hej”
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Få mere at vide

Få mere at vide om, 
hvordan du redigerer og 
tilpasser dit indhold

I denne vejledning finder du de grundlæggende 
oplysninger om, hvordan du kommer godt fra 
start med Grid. Du kan få mere at vide på vores 
websted på thinksmartbox.com

Tilpasning af alternativ 
betjening og andre 
indstillinger

Avanceret redigering og 
funktioner

thinksmartbox.com/learn-at-home
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Fast Talker
Getting started

Spotify
Getting started

Super Core
Getting started

A

Vejledninger og ressourcer til 
Grid Layouts
Vi har forskellige vejledninger og 
ressourcer, der kan hjælpe dig 
med at lære og udforske vores Grid 
Layouts.

thinksmartbox.com/learning-resources

Webinarer og selvstudier
Vi tilbyder flere webinarer i løbet 
af året. Du kan også holde dig 
opdateret på vores YouTube-
kanal og se korte videoer.

thinksmartbox.com/youtube

Kom med i fællesskabet
Et sted, hvor Grid-brugere, 
talepædagoger og andet 
fagpersonale samt familier deler 
ideer, stiller spørgsmål og støtter 
hinanden.

thinksmartbox.com/facebook
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ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikation. 
Mange bruger ASK til at hjælpe dem med at 
kommunikere, når de har lidt eller ingen tale. 

ASK findes i mange former og udgaver, hvor du kan 
bruge symboler eller tekst til at vælge, hvad du vil sige. 
ASK-løsninger spænder fra ikke tekniske metoder, 
hvor man bruger kort og bøger, til højteknologiske 
kommunikationshjælpemidler, f.eks. Grid Pad.

Brug af Grid som en del af ASK

Grid understøtter en lang række behov lige fra at for-
bedre  det talte sprog ved hjælp af et forskningsbaseret 
ordforråd som Super Core til hurtig sætningsbygning 
med et lettilgængeligt teksttastatur.

Vælg og tilpas mange forskellige stemmer og ordforråd 
for at sige, hvad du vil sige, præcis på den måde, du 
ønsker at sige det.

Hvad er ASK?1
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Super Core er et af Grid Layoutene til 
symbolkommunikation, som findes i Grid

Fast Talker er et tekstbaseret Grid Layout 
med en masse værktøjer til hurtig skrivning 

af meddelelser
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Lær Grid at kende2

Brugerprofiler
I din brugerprofil gemmes alle dine Grid 

Layouts, præferencer og andre indstillinger.

Grid Explorer
Grid Explorer er din startskærm – og det er 

her, du finder dine Grid Layouts.
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Grid Layouts
Et Grid Layout er en app i Grid. Det er dine 

ressourcer til kommunikation og meget 
mere.

Redigeringstilstand
Hvert Grid Layout kan tilpasses og redigeres 

– eller du kan oprette et Grid Layout fra 
bunden.
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Velkommen til Grid Explorer3

I Grid Explorer kan du se alle dine Grid Layouts. Hvis du 
vælger et, åbnes det.

Grid Explorer er fuldt tilgængeligt. Du kan bruge din 
betjeningsmetode til at vælge Grid Layouts, eller 
navigere mellem sider.

Menuen kan åbnes, hvis du ønsker flere indstillinger.



15

For at vende tilbage til Grid Explorer fra et Grid Layout 
skal du vælge Menu - Grid Explorer.

Tip: Du kan skjule menuen Grid Explorer i Indstillinger - 
Computer, hvilket er godt, hvis du bruger touchbetjening 
med en fingerguide.

Hvis du vil vende tilbage til Grid Explorer, skal du 
se efter ikonet Grid Explorer. Du kan finde det i 

mange Grid Layouts.
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Menuen Grid Explorer4

Tilføj Grid Layout
Åbn vinduet Tilføj Grid Layout

Arranger Grid Layouts
Arranger, lav mapper, og fjern Grid Layouts 
fra Grid Explorer

Del Grid Layouts
Åbn vinduet Del Grid Layouts

Fjernredigering
Log på din Smartbox-konto, og få adgang til 
godkendte Grid Layouts fra andre brugere

Brugere
Åbn skærmbilledet Grid bruger

Indstillinger
Få adgang til Grid-indstillingerne

Hjælp
Åbn vinduet Hjælp i Grid, hvor du kan finde 
oplysninger om, hvordan du får yderligere 
support til Grid og Smartbox
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5

Grid understøtter en række betjeningsmetoder, og de 
kan konfigureres under Indstillinger – Betjening.

Som standard betjenes Grid med touch, hvis din enhed 
har en touchskærm og med en mus.  

Hver betjeningsmetode har mange forskellige 
indstillinger og tilgængelige muligheder, der kan 
optimeres, så de passer til dine behov.

Touchbetjening
Interager med Grid direkte ved hjælp af touchskærmen 
på din Grid til kommunikationshjælp. Du kan også bruge 

Betjeningsindstillinger i Grid
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en fingerguide til at forbedre nøjagtigheden. Brug 
indstillingerne til at justere, hvordan Grid skal reagere på 
din berøring.

Betjening med kontakt
Tilslut kontakter via 3,5 mm kontaktporte, USB-porte 
eller trådløst. Grid kan konfigureres til at scanne dine 
Grid Layouts på mange måder, og du kan tilslutte flere 
kontakter.

Øjenstyring
Grid understøtter en række populære 
øjenstyringsenheder. Vælg dit kamera, og tilpas 
indstillingerne, så de passer til dine behov.

Betjening med pegeredskab
Betjening med pegeredskab dækker et bredt udvalg 
af enheder, fra kuglemus til hovedstyrede mus, som alle 
styrer musemarkøren på skærmen. I Grids indstillinger 
kan du tilpasse, hvordan du vil interagere og klikke på 
skærmen.

Tip: Grid kan også styres med din stemme, hvis du har 
tale. Konfigurer og sig f.eks. “Hej, Grid 3!” for at starte.



19

6Vælg din stemme

Grid har over 200 stemmer på 32 sprog. Du finder dem 
under Indstillinger - Tale. Brug rullelisten med lande til at 
finde den ønskede stemme og accent.

Tryk på Lyt for at høre et eksempel på stemmerne.

Hvis en stemme er nedtonet, kan du downloade den til 
din enhed.

Du kan justere toneleje og tempo for hver stemme for at 
tilpasse, hvordan den lyder, så den passer præcis til dig.

Tip: Grid understøtter også personlige stemmer fra 
mange udbydere. Disse stemmer laves ofte ved hjælp af 
optagelser af rigtige stemmer.

“Fantasi er vigtigere end viden!”
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Grid Layouts7

Grid Layouts
Et Grid Layout er en samling 
Grids eller “sider”, der er 
sammenkædet. Hvert Grid 
Layout er designet til en 
bestemt opgave, f.eks. 
symbolkommunikation eller 
e-mail.

Grids
Et Grid består af rækker og 
kolonner, der indeholder celler. 
De enkelte Grids kan styres 
med en hvilken som helst 
betjeningsmetode.

Celler
Celler kan indeholde ord, 
meddelelser, symboler og mange 
andre funktioner.

A
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Mange af vores Grid Layouts har vejledninger og 
håndbøger, der kan hjælpe dig godt fra start med tips 
til, hvordan de fungerer.

Du finder vejledningerne på vores hjemmeside
thinksmartbox.com

Fast Talker

Getting started

Super Core
Getting started

SpotifyGetting started

Text TalkerGetting started

Facebook

Getting started
Alpha Core

Getting started
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Vælg dine første Grid Layouts8

På skærmbilledet Grid Layouts har vi opdelt de 
forskellige Grids i kategorier. Du kan vælge, hvilke af 
dem du vil føje til din profil.

Symbolkommunikation
Symbolbaserede Grid Layouts, der kan 
bruges til at udforske fundamentale 
ordforråd eller til at bygge sætninger 
indenfor emner. F.eks. Super Core

Tekstkommunikation
Tekstbaserede Grid Layouts, der 
indeholder en række tastaturlayouts 
og yderligere funktioner, f.eks. 
meddelelsesbank. Det omfatter Fast Talker 
og Text Talker   

Interaktiv læring
Sjove aktiviteter, der kan bruges som 
introduktion til årsag og virkning og at 
træffe valg. Aktiviteterne er desuden en 
fantastisk måde at udforske betjening på; 
med animationer og spil.
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Tilgængelighedsapps
Brug sociale medier med apps til Twitter 
og Facebook, lyt til musik med Spotify, 
se videoer med YouTube, surf på 
internettet og meget mere. 

Servus omverdenskontrol
Hvis din kommunikationshjælpemiddel 
har indbygget infrarød teknologi eller 
radiofrekvens, kan du betjene dit tv, 
dit hi-fi-anlæg, dine stikkontakter og 
meget mere fra Grid.

Computerstyring
Brug Grid til at styre Windows og få 
adgang til andre programmer, f.eks. 
Microsoft Office, internetbrowsere, spil 
og meget mere.

Hvis du vil starte med en tom profil, skal du vælge Vælg 
ingen.

Du kan altid tilføje og fjerne Grid Layouts senere, så det 
er ikke noget problem, hvis du ikke er sikker på dette 
tidspunkt.
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Medfølgende Grid Layouts9

Symbolkommunikation

Super Core 50
Super Core 30
Super Core-læringsgrids
Vocabulary for Life
Symbol Talker A, B, C og D

Tekstkommunikation

Fast Talker
TextTalker

Interaktiv læring

Årsag og virkning
Træffe Valg
Udfordringer
Visuelle scener

Tilgængelighedsapps

Facebook
Twitter
YouTube
YouTube Kids

Super Core 30

Vocabulary for Life

Fast Talker
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Musik og video
Spotify
Kamera
Ur
Internetbrowser
SMS
Simple SMS
Telefon
E-mail
Simple Email
Noter
Instagram
Disney +
Skype
Whatsapp

Styring

Servus omverdenskontrol
Simpel Servus
Computerstyring
Computerstyring til kontakter

Facebook

Web browser

Spotify
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10

Tilføj flere Grid Layouts til Grid Explorer ved at vælge 
Tilføj Grid Layout i menuen.

Grid Layouts er organiseret i kategorier, og du kan læse 
flere oplysninger om hvert Grid Layout, før du tilføjer det 
til Grid Explorer.

 Tilføj flere Grid Layouts
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11Alternative versioner af Grid 
Layouts

Mange Grid Layouts har alternative versioner. Det 
er versioner med andre symbolsæt, små justeringer 
til specifikke betjeningsmetoder, f.eks. touch- eller 
kontaktbetjening, alternative tastaturer og meget mere.

Du kan søge efter alternative versioner i vinduet Tilføj 
Grid Layout.

Andre sprog

Mange Grid Layouts er blevet oversat til flere sprog. 
Du kan skifte sprog i vinduet Tilføj Grid Layout, på 
rullemenuen.
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Online Grid Layouts

Online Grids er stedet, hvor du finder Grid Layouts til en 
lang række opgaver. Der er hundredvis af tilgængelige 
Grid Layouts, som er designet af vores globale 
fællesskab af Grid-brugere.

Når du vælger Online Grids i vinduet Tilføj Grid Layout, 
kan du se udvalgte og nyligt delte Grid Layouts. Du kan 
søge med forstørrelsesglasikonet og bruge kategorierne 
samt filtrene for at finde det, du søger.

12



29

Soundbox by Jim
Grid Layoutet Soundbox 
gør det muligt for alle, der 
bruger Grid 3, at begynde 
at lave musik.

My Communication 
Passport by Jess
Et praktisk redskab, så 
personer med komplekse 
kommunikationsvanske-
ligheder, som ikke har 
let ved at tale selv, 
kan videregive vigtige 
oplysninger.

Positioning Guide by Neil
Et nyttigt Grid Layout, 
der kan bruges til at 
hjælpe med at placere en 
øjenstyringsenhed.

Her ser du blot tre Grid Layouts delt af vores Smartbox 
Team.
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Når du befinder dig i et Grid Layout, ændres Grid-
menuen for at give dig flere valgmuligheder.

Menuen Grid Layouts13

Hjem-grid
Vend tilbage til Grid Layoutets Hjem-grid

Tilbage
Gå et Grid tilbage  

Grid Explorer
Luk Grid Layoutet, og vend tilbage til Grid 
Explorer

Rediger Grid Layout
Åbn redigeringstilstand for at begynde at 
redigere dit Grid Layout

Rediger ordliste
Rediger ordlisten i dit Grid Layout, hvis der en

Indstillinger
Åbn Grid-indstillingerne

Find ord
Åbn værktøjet Find ord, så du kan finde 
forekomster af ord i Grid Layoutet og se, 
hvordan du kommer hen til dem
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Udskriv
Udskriv et Grid eller et Grid Layout

Vejledning til Grid Layout
Åbn en internetbrowser for at downloade 
dokumentationen til Grid Layoutet
 
Hjælp
Åbn vinduet Hjælp for at se, hvor du kan få 
yderligere support
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Dette er Super Core 30, et symbolbaseret Grid Layout 
med fundamentalt ordforråd. Dette Grid Layout er 
opdelt i celler, og hver celle indeholder et ord og et 
symbol. 

Cellerne i den øverste række i dette Grid Layout 
har forskellige kommandoer samt et felt til at skrive 
chatbeskder. 

Brug af et Grid Layout til 
symbolkommunikation14
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Når du er i gang med at bygge din sætning, vises 
ordene her. 

Grid Layoutene i Super Core er designet med 
fundamentale ord på hjem-gridet. Når du er i gang med 
at bygge din sætning, vil du bemærke, at vores Smart 
Grammar-teknologi opdaterer celler for at gøre det 
nemmere at bygge sætninger.  

Nogle af cellerne er markeret med en lille trekant i 
hjørnet, disse er gå til-celler. Med dem kan du springe 
til et nyt Grid, hvor der er flere ord, nogle gange med 
et bestemt emne eller tema. Hvis du bruger knappen 
Tilbage eller vælger Tilbage i menuen, springer du til det 
forrige Grid.
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Brug af et Grid Layout til 
tekstkommunikation15

Her ser du Fast Talker, et tekstbaseret Grid Layout 
med mange effektive funktioner, så du kan skrive dine 
beskeder lettere og hurtigere.

Din meddelelse vises i chatfeltet øverst i Grid Layoutet, 
og i højre side har du kommandoen tale.

Ordforslag og chat-historik

Du kan skifte mellem ordforslag og chat-historik med 
cellen Historik.
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Cellerne til ordforslag og chat-historik vises under 
feltet til at skrive chatbeskeder. Grid bruger SwiftKey-
ordforslag, der foreslår det ord, du skriver, og det næste 
mulige ord.

Chat-historikken husker alt, hvad du siger, og hjælper 
dig med at finde det igen hurtigt. Indtast søgeordet i 
en sætning, f.eks. “kaffe” for at se en række relaterede 
sætninger

Alternative tastaturer

Mange tekstbaserede Grid Layouts har et alternativt 
tastaturlayout, f.eks. store celler, kontaktfrekvens, 
AEIOU og meget mere.

Du finder dem enten i Grid Layoutets indstillinger eller 
som alternative versioner fra vinduet Tilføj Grid Layout.
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Deling af dine Grid Layouts16

Du kan dele Grid Layouts med andre og flytte dem 
mellem enheder.  

Online Grid Layouts

Du kan dele et Grid Layout med andre Grid-brugere via 
Online Grids. For at gøre det skal du have en Smartbox-
konto. I Grid Explorer skal du vælge Menu – Del Grid 
Layout.

Her kan du se alle aktuelt delte Grid Layouts.

Hvis du vælger Tilføj, ser du en liste over alle dine Grids, 
der kan deles.

Vælg dit Grid Layout, og giv det en beskrivelse, og giv 
dit Grid Layout den korrekte label.

Grid Layouts, du uploader til Online Grids, kan altid 
opdateres og fjernes på et senere tidspunkt.

Gem en Grid Layout-fil

Grid Layouts kan gemmes som Grid Layout-filer. Fra 
Menu – Del Grid Layouts – Grid Layout-fil du kan vælge 
et af dine Grid Layouts og derefter Gem.  
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Du kan vælge, hvor på din enhed, du vil gemme dit Grid 
Layout, herunder USB-stik, eksterne drev eller andre 
delte mapper.

Hvis du vil åbne en Grid Layout-fil, skal du dobbeltklikke 
på den, hvorefter den føjes til Grid Explorer.

Brug af flere enheder

Hvis du logger på din Smartbox- og Dropbox-konto på 
en anden enhed eller Grid til iPad, synkroniseres dine 
Grid Layouts og indstillinger automatisk. Du kan redigere 
og opdatere dine Grid Layouts på begge enheder, og 
dine ændringer afspejles begge steder.
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Indstillinger17

For at få adgang til dine Grid-indstillinger skal du vælge 
Menu – Indstillinger.  

Din brugerprofil
Her kan du ændre dit profilnavn, billede og dine 
opstartsindstillinger. Du kan også vælge at gøre dig selv 
til en primær bruger, som automatisk kan indlæse ved 
opstart.

Betjening
Konfigurer din betjeningsmetode. Vælg mellem kontakt, 
touch, pegeredskab, øjenstyring eller stemme.

Tale
Juster alle dine stemme- og talefunktioner her samt 
lydfeedback, hvis du har det aktiveret.

Skrive
Bestem, hvad der skal ske, når du skriver en meddelelse, 
herunder automatiske erstatninger, chat-historik og 
symboler.
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Konti
Administrer dine Smartbox-, Dropbox- og e-mailkonti.

Kontakter
Tilføj og administrer kontakter til din telefon og dine Grid 
Layouts til mail

Internet
Administrer dine bogmærker og indstillinger for filtrering 
af indhold.

Telefon
Tilslut en smartphone til Grid for at foretage og modtage 
opkald og sende og modtage tekstmeddelelser.

Computer
Bestem, hvordan menulinjen skal vises, og vælg web-
kameraer og printere til Grid.

Omverdenskontrol
Konfigurer enheder til omverdenskontrol på kompatibel 
hardware.

Licenser
Se, om du har aktive licenser til stemmer, symbol-
biblioteker eller Grid Layouts.  
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Brugerprofiler18

Grid understøtter flere brugerprofiler med:

• Grid Layouts
• Kontooplysninger
• Indstillinger
• Filer med meddelelser
• Dit Grid Explorer-layout
• Ordforslag
• Ordbog
• Kontakter
• Noter
• E-mail- og tekstmeddelelser

Du kan gøre én bruger til den primære bruger, som kan 
indstilles til at åbne, når Grid starter.  

Tip: Du kan også vælge, hvilket Grid der skal åbnes, når 
Grid starter, så du kan begynde at tale med det samme!
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Sikkerhedskopiering af din 
brugerprofil 19

Hvis du vil sikkerhedskopiere hele din brugerprofil, 
beskytte eller flytte den til en anden enhed, kan du tage 
en komplet kopi af Grid-brugeren ved at vælge Menu – 
Indstillinger – Bruger.

Nederst i vinduet brugerindstillinger finder du knappen 
Sikkerhedskopier bruger. Tryk på den, og vælg, hvor du 
vil gemme din sikkerhedskopi.

Gendannelse af en sikkerhedskopi

Du kan gendanne en sikkerhedskopiering af en 
brugerprofil ved at gå til Menu - Brugere. Vælg Gendan 
sikkerhedskopi for at finde sikkerhedskopifilen på din 
enhed, og vælg Åbn.



42

Redigeringstilstand20

Redigeringstilstand giver dig mulighed for at redigere 
og tilpasse ethvert Grid Layout eller oprette et nyt Grid 
Layout fra bunden. 

I redigeringstilstand har du fuld kontrol over, hvordan dit 
Grid Layout skal se ud, og du kan ændre, hvordan hver 
celle skal opføre sig.

Det kan være lige så enkelt som at føje et ord til et Grid 
ved at oprette en ny skrivecelle eller tilføje en mere 
kompleks kommando til celler, f.eks. at tage et billede på 
et kameragrid.
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Udseende
Bestem størrelsen, farven og 
formen på hver celle.

Symbol
Du kan ændre eller redigere 
symbolet i hver celle. Du kan også 
vælge et billede.

Label
Juster labelens størrelse og 
skrifttype.

Hello
Hello

Hello
Hello

Hello
Hello

Få mere at vide i vores Grid Training Center
thinksmartbox.com/training-centre
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Fjernredigering21

Fjernredigering giver dig mulighed for at give en anden 
person adgang til dine Grid Layouts, så han eller hun 
kan foretage ændringer for dig fra en anden enhed. 
Du kan fortsætte med at bruge Grid 3, mens personen 
redigerer dit indhold. 

For at aktivere fjernredigering skal du være logget ind 
på en Smartbox- og Dropbox-konto.

Giv en person adgang til dine Grid Layouts  

Du kan give andre brugere tilladelse til at logge på en 
anden enhed for at redigere dine Grid Layouts.

Vælg Menu – Indstillinger – Konti, og derefter 
Fjerneditorer. 
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Fjerneditorer

Indtast e-mailadressen på den valgte redigerings-
person, og vælg Tilføj.

Han/hun modtager herefter en e-mail med en invitation 
til at oprette en Smartbox-konto og installere Grid.

Tip: Du behøver ikke en Grid-licens for at fjernredigere 
en anden brugers Grid!

Redigering af en anden brugers Grid Layouts

Hvis du har fået adgang til at fjernredigere en anden 
brugers Grid Layout, skal du logge på fra Grids 
startskærm. Vælg Fjernredigering, og log på med din 
Smartbox-konto.

Du ser nu en liste over brugere, som har inviteret dig til 
at redigere. Vælg en bruger, hvorefter du kommer videre 
til vedkommendes Grid Explorer. Herfra kan du frit åbne 
Grid Layouts og springe til redigeringstilstand for at 
foretage ændringer.
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Opdater Grid22

Grid udvikles løbende for at levere nye funktioner, 
indhold og fejlrettelser, så vi anbefaler, at du altid holder 
Grid opdateret.

Når din enhed har forbindelse til internettet, søger Grid 
efter eventuelle opdateringer, når det starter op. Hvis en 
opdatering er tilgængelig, vil du se denne meddelelse 
øverst til højre i vinduet. Tryk på ikonet for at starte 
opdateringen.

Sådan bruges Smartbox-opdatering

Du kan søge manuelt efter opdateringer ved hjælp 
af Smartbox Update. Programmet Smartbox Update 
findes i menuen Start.
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23Support

Vores supportteam står klar til at hjælpe.

Online chat
Thinksmartbox.com

E-mail
support@thinksmartbox.com
info@aabentoft.dk

Telefon
UK: (+44) 1684 578868
DK: (+45) 86 97 53 00
US: (878) 302-3674
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Sikkerhedsanvisninger24

Tilsigtet brug
• Grid 3 bruges som kommunikationshjælp med   
 talegengivelse (VOCA) 
• Grid 3 bruges til at styre en Windows-computer
• Grid 3 bruges til at betjene eksterne enheder via  
 omverdensstyring

Tilsigtet bruger
Grid 3 er designet til personer med komplekse 
kommunikations- og/eller betjeningsbehov.

Tilsigtet miljø
Grid 3 kan bruges i en række forskellige miljøer, 
herunder:

• private hjem  
• boliger med støtte
• plejecentre
• skoler, gymnasier, universiteter
• i lokalområdet, f.eks. butikker, spisesteder
• hospitaler (akut, rehabilitering og lokalt)

Vigtige kontraindikationer, advarsler og 
forholdsregler

Grid 3 er designet til at hjælpe med udtryksfuld 
kommunikation. Grid 3 bør anvendes i kombination 
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med forskellige alternative og supplerende 
kommunikationsmetoder (ASK), og man bør derfor ikke 
stole på, at en person kan kommunikere ekspressivt 
udelukkende ved hjælp af enheden. Andre ASK-metoder 
kan omfatte brug af papirbaserede systemer, tegnsprog 
eller øjenstyringsrammer. 

Enheden er designet og fremstillet til at være ekstremt 
robust og pålidelig, men kan stoppe med at fungere 
optimalt pga. strømsvigt eller andre tekniske problemer. 
Derfor bør Grid 3 ikke:

• bruges som et livsnødvendigt udstyr
• udgøre en nødvendighed for dit helbred
• være brugerens eneste metode til at foretage et  
 nødopkald eller en alarm
• bruges til administration af medicin
• være den eneste metode, brugeren har til at   
 interagere med enheder til omverdenskontrol

Grid 3 er heller ikke beregnet til at give oplysninger, der 
anvendes til at træffe beslutninger med diagnostiske 
eller terapeutiske formål.
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Systemkrav25

Processor   1,33 GHz Quad Core eller   
    hurtigere
Hukommelse  2 GB RAM eller mere
Harddisk   3 GB + HDD-plads
Operativsystem  Windows 8, 8.1, 10 Home og Pro
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Kom med i Smartbox-
fællesskabet

Et imødekommende sted, hvor brugere 
af Grid deler ideer, stiller spørgsmål og 

meget mere.

thinksmartbox.com/facebook
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Få mere ud af Grid

Få mere at vide om tip til redigering og 
avancerede indstillinger i vores Grid 

Training Center

thinksmartbox.com/learn-at-home
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