
Tekijä

Aloita

AAC-ohjelmisto 
symboli- ja 

tekstipohjaiseen 
kommunikointiin



Grid-ohjelmiston 
turvallinen käyttö

Grid ja omat tietosi

Grid 3 ei tallenna 
käyttäjätietoja verkkoon ilman 
lupaasi. Kaikki yhteisötilejä 
ja sähköpostitilejä koskevat 
tiedot tallennetaan 
paikallisesti, eikä niitä jaeta 
koskaan. 

Grid ei saa olla käyttäjän ainoa keino 
soittaa hätäpuhelu tai tehdä hälytys.

Gridiä ei ole suunniteltu käyttäjän 
lääkinnälliseen arviointiin.

thinksmartbox.com/safety

Grid-ohjelmiston käyt-
täminen lääketieteelli-

sessä ympäristössä

Kun luot tilin Grid 3 -ohjelmistossa, 
näet useita tietosuoja-asetuksia. 
Luvallasi Grid 3 voi tallentaa 
keskusteluhistorian ja käyttää 
sijaintitietoja ennakoinnin 
parantamiseen ajan mittaan. 
Nämä tiedot tallennetaan aina 
paikallisesti, eikä niitä lähetetä 
Smartboxille.

thinksmartbox.com/privacy



Kenelle Grid on 
tarkoitettu?

AAC-käyttäjä AAC-käyttäjän tukihenkilö

• Kommunikointiin
• Käytettävissä olevat 

sovellukset
• Muiden ohjelmistojen 

vaihtoehtoinen käyttö
• Muiden kodin 

laitteiden hallinta

• Asetusten 
muuttaminen

• Grid-käyttäjäprofiilien 
tekeminen

• Ruudukkoryhmien  
lisääminen

• Ruudukkoryhmien  
muokkaaminen tai 
luominen

• Etämuokkaus

Grid 3 on Windows-laitteiden ohjelmisto

Varmista, että olet lukenut käyttöoppaan ja perehtynyt 
laitteen ja Windows-käyttöjärjestelmän käyttöön.
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Ensimmäinen käyttökerta

Aloita valitsemalla 
työpöydän Grid-kuvake

Luo käyttäjäprofiili

Valitse 
äänesi

Yhdistä Dropboxiin 
varmuuskopiointia 
varten

Tee Smartbox-tili 
etämuokkausta ja muita 
verkkopalveluja varten  

Valitse ruudukkoryhmät
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Sähköposti

Puhelin

Hallitse muita lait-
teen sovelluksia

Tutki ja opi

...ja paljon muuta!

Määritä valintatapa ja 
henkilökohtaiset tilit

Avaa kommunikointiin 
ruudukkoryhmä ja aloita 

puhuminen!

@@

“Hei!”
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Lisätietoja

Opi muokkaamaan ja 
yksilöimään sisältöä

Tässä oppaassa on Gridin käytön aloittamisen 
perusteet. Lisätietoja on sivustossamme 
osoitteessa thinksmartbox.com

Vaihtoehtoisen käytön 
ja muiden asetusten 
mukauttaminen

Muokkauksen 
lisätoiminnot ja muut 
lisäominaisuudet

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

Spotify
Getting started

Super Core
Getting started

A

Ruudukkoryhmien oppaat ja 
resurssit
Erilaisten oppaidemme ja 
resurssiemme avulla voit tutustua 
ruudukkoryhmiimme.

thinksmartbox.com/learning-resources

Verkkoseminaarit ja 
opasohjelmat
Jaamme säännöllisiä 
verkkoseminaareja ympäri 
vuoden. Voit katsoa myös 
lyhyempiä videoita YouTube-
kanavalta.

thinksmartbox.com/youtube

Liity yhteisöön
Paikka, jossa Grid-käyttäjät, 
-ammattilaiset ja -perheet 
jakavat ideoita, esittävät 
kysymyksiä ja tukevat toisiaan.

thinksmartbox.com/facebook
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AAC on lyhenne sanoista Augmentive and Alternative 
Communication (puhetta tukeva ja korvaava kommuni-
kaatiomenetelmä). AAC:n avulla ihmiset voivat kommuni-
koida, kun puhekyky on rajoittunut osittain tai kokonaan.

AAC on käytettävissä monin eri tavoin: voit ilmaista asi-
asi valitsemalla symboleja tai tekstiä. AAC-ratkaisut 
vaihtelevat kommu-nikointitauluista ja kirjoista aina 
korkean teknologiankommunikointivälineisiin kuten esim. 
Grid Padiin.

Gridin käyttäminen osana AAC:tä

Grid tukee monenlaisia tarpeita, esimerkiksi kielen oppi-
mista tutkimuspohjaisen ydinsanaston, kuten Super 
Coren, avulla ja lyhyiden lauseiden luomista esteettöm-
ällä näppäimistöllä.

Valitse ja mukauta useita ääniä ja sanastoja ja sano 
haluamallasi tavalla se, minkä haluat sanoa.

Mikä on AAC?1
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AAC on lyhenne sanoista Augmentive and Alternative 
Communication (puhetta tukeva ja korvaava kommuni-
kaatiomenetelmä). AAC:n avulla ihmiset voivat kommuni-
koida, kun puhekyky on rajoittunut osittain tai kokonaan.

AAC on käytettävissä monin eri tavoin: voit ilmaista asi-
asi valitsemalla symboleja tai tekstiä. AAC-ratkaisut 
vaihtelevat kommu-nikointitauluista ja kirjoista aina 
korkean teknologiankommunikointivälineisiin kuten esim. 
Grid Padiin.

Gridin käyttäminen osana AAC:tä

Grid tukee monenlaisia tarpeita, esimerkiksi kielen oppi-
mista tutkimuspohjaisen ydinsanaston, kuten Super 
Coren, avulla ja lyhyiden lauseiden luomista esteettöm-
ällä näppäimistöllä.

Valitse ja mukauta useita ääniä ja sanastoja ja sano 
haluamallasi tavalla se, minkä haluat sanoa.

Symbol Talker content needed

Fast Talker on tekstipohjainen 
ruudukkoryhmä, jonka  avulla viestejä 

voidaan kirjoittaa nopeasti
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Tutustuminen 
Grid-ohjelmistoon

2

Käyttäjäprofiilit
Kaikki ruudukkoryhmät, itsellesi muokattu 

sisältö ja muut  asetukset ovat tallessa 
käyttäjäprofiilissasi.

Grid Selain
Grid Selain on aloitusnäyttö, jossa käytössä 

olevat ruudukkoryhmät sijaitsevat.
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Ruudukkoryhmät
Ruudukkoryhmä on Grid-ohjelmiston 
sovellus. Näitä resursseja käytetään 

kommunikoinnissa ja muissa toiminnoissa.

Muokkaustila
Jokaista ruudukkoryhmää voi yksilöidä ja 

muokata tai oman ruudukkoryhmän voi 
tehdä aloittaen tyhjästä ruudukosta.
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Tervetuloa Grid Selaimen  
näyttöön3

Grid Selain näyttää kaikki ruudukkoryhmät. Kun valitset 
ruudukkoryhmän, se avautuu.

Grid Selain on käytettävissä täysin esteettömästi. Voit 
valita ruudukkoryhmiä tai siirtyä sivulta toiselle oman 
ohjaustapasi avulla.

Vasemmasta ylänurkasta saa avattua valikon ohjelman  
lisävaihtoehtoja varten.
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Voit palata Grid Selaimen näyttöön ruudukkoryhmästä 
valitsemalla Valikko – Grid Selain.

Vihje: Voit piilottaa Grid Selain - valikon kohdassa Ase-
tukset – Tietokone, mikä on hyvä vaihtoehto, jos käytät 
näppäinkehikkoa.

Jos haluat palata Grid Selain - näyttöön, etsi 
Grid Selaimen kuvake. Se on monissa valmiina 

useimmissa ruudukkoryhmissä.
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Grid Selaimen valikko4

Lisää ruudukkoryhmiä
Avaa Lisää ruudukkoryhmiä  -ikkuna

Järjestä ruudukkoryhmiä
Järjestä ja poista ruudukkoryhmiä sekä luo 
kansioita Grid Explorer näytössä

Jaa ruudukkoryhmiä
Avaa Jaa ruudukkoryhmiä  -ikkuna

Etämuokkaus
Kirjaudu sisään Smartbox-tilillesi ja käytä 
 ja muokkaa sinut etämuokkaajaksi 
hyväksyneiden käyttäjien ruudukkoryhmiä

Käyttäjät
Avaa Grid-käyttäjien näyttö

Asetukset
Avaa Grid-asetukset

Ohje
Avaa Grid-ohjeen ikkuna, jossa on lisätietoja 
Grid- ja Smartbox-tuen käyttämisestä
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5

Grid tukee useita eri valintatapoja, jotka voidaan it-
määrittää kohdassa Asetukset – Valintatapa.

Grid on oletusarvoisesti käytettävissä koskettamalla, kun 
laitteessa Osoitin on myös oletusarvona jolloin Grid toimii 
hiiriohjauksella.

Kaikkiin valintatapoihin liittyy laaja valikoima asetuksia 
ja vaihtoehtoja, jotka voidaan optimoida tarpeidesi 
mukaan.

Avaa Grid-asetukset
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Kosketuskäyttö
Käytä Grid-ohjelmistoa suoraan apuvälineen oman
kosketusnäytön avulla. Voit myös käyttää näppäinsuo-
justa tarkkuuden varmistamiseen. Asetusten avulla voit 
säätää, miten Grid reagoi kosketukseen.

Kytkinkäyttö
Kytke kytkimet 3,5 mm kytkinportteihin, USB-portteihin 
tai langattomasti. Grid voidaan määrittää askeltamaan  
aan ruudukkoryhmiä monella tavalla, ja käytössä voi olla 
useita kytkimiä.

Katse
Gridiä voi ohjata useilla eri katseohjaimilla.  
Valitse kamera ja säädä asetukset tarpeidesi mukaan.

Osoittimen käyttö
Osoittimen käyttö kattaa laajan valikoiman laitteita, 
kuten erilaiset hiiriohjaimet (päähiiri, huulihiiri, joystick, 
erikoishiiret ym.), jotka siirtävät hiiren osoitinta näytöllä. 
Voit säätää vuorovaikutusta ja aktivointitapaa näytöllä
Grid-asetusten avulla.
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6Äänen valitseminen

Grid tarjoaa yli 200 ääntä 32 kielellä. Löydät ne koh-
dasta Asetukset – Puhe. Valitse haluamasi ääni puheelle 
ja puheopasteille Asetukset -valikosta. 

Voit esikuunnella mitä tahansa ääntä painamalla Kuun-
tele-painiketta.

Jos ääni näkyy harmaana, se pitää ensin ladata ja 
asentaa laitteeseen.

Voit säätää kunkin äänen äänenkorkeutta ja nopeutta
itsellesi sopivaksi.

Vihje: Grid tukee myös monien toimittajien yksilöllisiä 
ääniä. Ne tehdään usein todellisten äänien tallennusten 
avulla.

”Mielikuvitus on tärkeämpää 
kuin tieto!”
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Ruudukkoryhmät7

Ruudukkoryhmä
Ruudukkoryhmä on joukko 
ruudukoita, jotka on liitetty 
yhteen. Jokainen ruudukko on 
suunniteltu tiettyä tehtävää, 
kuten symboliviestintää tai 
sähköpostia varten.

Ruudukot
Ruudukko koostuu soluja 
sisältävistä riveistä ja 
sarakkeista. Mitä tahansa 
ruudukkoa voidaan ohjata millä 
tahansa valintatavalla.

Solut
Solut voivat sisältää sanoja, 
viestejä, symboleja ja monia 
muita toimintoja.

A
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Monissa ruudukkoryhmissä on oppaita ja käyttöohjeita, 
joiden avulla pääset alkuun.

Löydät ne web-sivuiltamme  
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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Ensimmäisten 
ruudukkoryhmien valitseminen8

Ruudukkoryhmien näkymässä ruudukot on jaettu luokkiin. 
Voit valita, mitkä niistä haluat lisätä profiiliisi.

Symbolikommunikointi
Symbolipohjaisia ruudukkoryhmiä, joita voi-
daan käyttää ydinsanaston tutkimiseen 
tai lauseiden muodostamiseen aiheiden 
perusteella. Näitä ovat esimerkiksi 
Symbolikirjoitus A ja B 

Tekstikommunikointi
Tekstipohjaisia ruudukkoryhmiä, joissa on 
useita näppäimistöasetteluja ja lisäominai-
suuksia, kuten viestipankki. Näitä ovat 
muun muassa Fast Talker ja Tekstikirjoitus.

Vuorovaikutteinen oppiminen
Hauskoja toimintoja, joita voidaan käyttää 
syyn ja seurauksen esittelemiseen, valinto-
jen tekemiseen ja käyttömahdollisuuksien 
tutkimiseen animaatioiden ja pelien avulla.
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Käytettävissä olevat sovellukset
Käytä yhteisöpalveluita Twitter- ja Face-
book-sovelluksissa, kuuntele musiikkia 
Spotifyn kautta, katso videoita You
Tubessa, selaa internetiä ja paljon 
muuta. 

Servus ympäristönhallinta
Jos apuvälineessäsi on sisäänrakennettu 
infrapuna- tai radio-ohjain, voit ohjata 
televisiota, hifilaitetta, pistorasioita ja 
paljon muuta Grid-ohjelmiston kautta.

Tietokoneohjaus
Grid-ohjelmiston avulla voit hallita Win-
dowsia ja käyttää muita sovelluksia, 
kuten Microsoft Officea, verkkoselaimia 
ja pelejä.

Jos haluat aloittaa tyhjästä profiilista, valitse Älä valitse 
mitään.

Voit aina lisätä ja poistaa ruudukkoryhmiä myöhemmin 
sekä tuoda Ruudukkoryhmiä verkosta ja toisilta 
käyttäjiltä. 
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Valmiit ruudukkoryhmät9

Symbolikommunikointi
        
     Symbolikirjoitus A ja B

Tekstiviestintä

     Fast Talker
     Tekstikirjoitus

Vuorovaikutteinen oppiminen

Syy ja seuraus
Valintoja
Haasteita
Kuvat ja taustat
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Käytettävissä olevat sovellukset
     Facebook
     Twitter
     YouTube
     YouTube Kids
     Musiikki ja video
     Spotify
Kamera
Kello
Verkkoselain
Tekstiviesti
Yksinkertainen tekstiviesti

Puhelin
Sähköposti
Yksinkertainen sähköposti
Muistiinpanot

Ohjaus
     Servus-     
     ympäristönhallinta 
     Helppo ympäristönhallinta
     Tietokoneen hallinta
     Tietokoneen hallinta   
     kytkimillä   
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10

Lisää ruudukkoryhmiä Grid Selaimen näyttöön valitse-
malla valikosta Lisää ruudukkoryhmä.

Ruudukkoryhmät on järjestetty luokkiin, ja jokaisesta 
ruudukkoryhmästä löytyy lisätietoa, ennen kuin lisäät 
sen Grid Selaimen näyttöön.

 Ruudukkoryhmien lisääminen
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11Ruudukkoryhmien 
vaihtoehtoiset versiot

Monissa ruudukkoryhmissä on vaihtoehtoisia versioita.
Näitä ovat esimerkiksi versiot, joissa on erilaisia symboli-
sarjoja, säätöjä tietyille valintatavoille, kuten 
kosketukselle tai kytkinaskellukselle, vaihtoehtoisia 
näppäimistöjä erilaisilla kirjainasetteluilla ym.

Voit etsiä vaihtoehtoisia versioita Lisää ruudukkoryhmä -
ikkunasta.

Muut kielet

Monet ruudukkoryhmät on käännetty muille kielille. Voit 
vaihtaa Lisää ruudukkoryhmä -ikkunan kielen 
avattavasta valikosta.
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Online Grids

Online Grids on paikka, josta voit etsiä ruudukkoryhmiä
monenlaisiin tehtäviin. Saatavilla on satoja  ruudukko-
ryhmiä, jotka on suunnitellut maailmanlaajuinen Grid-
käyttäjäyhteisömme.

Kun valitset Lisää ruudukkoryhmä -ikkunasta Online Grids, 
näkyviin tulevat esitellyt ja juuri jaetut ruudukkoryhmät. 
Voit hakea suurennuslasikuvakkeen avulla ja etsiä halua-
masi kohteen luokkien ja suodattimien avulla.

12
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Soundbox
Soundbox-ruudukkoryhmä 
antaa kaikille Grid 3:n 
käyttäjille mahdollisuuden 
aloittaa musiikin luominen.

My Communication 
Passport
Käytännöllinen väline, jonka 
avulla voidaan välittää 
avaintietoja henkilöistä, 
joilla on monitahoisia 
viestintävaikeuksia ja 
jotka eivät pysty helposti 
puhumaan omasta 
puolestaan.

Positioning Guide
Hyödyllinen 
ruudukkoryhmä, joka 
auttaa 
katseohjaimen
kohdistamisessa.

Smartbox-tiimimme tarjoaa käyttöösi esimerkiksi nämä 
kolme ruudukkoryhmääx (Englanninkielisinä):
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Kun olet avannut ruudukkoryhmän, Grid-valikko muuttuu 
niin, että saat lisää vaihtoehtoja.

Ruudukkoryhmä  -valikko13

Kotiruudukko
Palaa ruudukkoryhmän aloitusruudukkoon

Takaisin
Siirry yksi ruudukko taaksepäin 

Grid Selain
Sulje ruudukkoryhmä ja palaa Grid Selaimen 
näyttöön

Muokkaa ruudukkoa
Avaa muokkaustila ja aloita ruudukkoryhmän
muokkaaminen

Muokkaa sanaluetteloa
Muokkaa ruudukon sanaluetteloa, jos sellainen 
on olemassa

Asetukset
Avaa Grid-asetukset
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Etsi sana
Avaa Etsi sana -työkalu, joka auttaa etsimään 
sanoja ruudukkoryhmästä ja näyttää, miten 
niihin pääsee

Tulosta
Tulosta ruudukko tai ruudukkoryhmä

Ruudukkoryhmän käyttöohje
Lataa ruudukkoryhmän asiakirjat avaamalla 
verkkoselain
 
Ohje
Avaa Grid-ohjeen ikkuna, josta löydät 
lisätietoa ohjelmasta ja ohjeita miten saa 
tukea.
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Symbolikirjoitus A on ruudukkoryhmä kommunikointiin 
ja lauseiden kirjoittamiseen soluissa olevien symbolien 
avulla.  
 

Ylimmän rivin soluilla on myös erilaisia toimintoja ja sivun 
yläosassa on kirjoitusalue. 

Symbolikommunikoinnin 
ruudukkoryhmän käyttäminen14
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Lausetta kirjoitettaessa sanat näkyvät kirjoitusalueella. 
 
 
 

Sanasto on jaettu aihealueisiin. Valitse aihealue 
ja muodosta lause sivuilla olevien solujen avulla. 
Vasemmalla puolella on aloitussanoja ja eri aihealueiden 
sanat ovat oikealla puolella. 
 
Aihealueet on tehty sanalistojen avulla, joten sivuja 
on helppo päivittää ja lisätä sisältöä omien tarpeiden 
mukaisesti. 
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Tekstikirjoitus-
ruudukkoryhmän käyttäminen

15

Tämä on tekstipohjainen Fast Talker ruudukkoryhmä, 
jonka monien tehokkaiden toimintojen avulla viestien 
kirjoittaminen on sujuvampaa.

Viestisi näkyy ruudukon yläreunassa olevan keskustelu-
osion kirjoitusalueella ja näet puhekomennon oikealla 
puolella.

Ennakointi ja keskusteluhistoria

Voit vaihtaa ennakoinnin ja keskusteluhistorian välillä 
Historiasolun avulla.
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Ennakoinnin tai keskusteluhistorian solut näkyvät kes-
kusteluosion kirjoitusalueen alapuolella. Grid käyttää 
SwiftKey-ennakointia, joka ehdottaa kirjoittamaasi sa-
naa ja seuraavaa mahdollista sanaa.

Keskusteluhistoria muistaa kaiken, mitä sanot ja auttaa 
sinua löytämään sen uudelleen nopeasti. Kirjoita avain-
sana lauseeseen, esimerkiksi ”kahvi”, jotta näet joukon 
siihen liittyviä lauseita.

Vaihtoehtoiset näppäimistöt
Monissa tekstipohjaisissa ruudukkoryhmissä on vaihto-
ehtoinen näppäimistöasettelu, kuten suuret solut, kyt-
kintaajuus, AEIOU ja paljon muuta.

Ne näkyvät joko ruudukkoryhmän asetuksissa tai vaihto-
ehtoisina versioina Lisää ruudukkoryhmä  -ikkunassa.



36

Ruudukkoryhmien jakaminen16

Voit jakaa ruudukkoryhmiä muiden kanssa ja siirtää niitä 
laitteiden välillä.  

Online Grids

Voit jakaa ruudukkoryhmän muiden Grid-käyttäjien 
kanssa Online Grids -yhteyden kautta. Tähän tarvitaan 
Smartbox-tili. Valitse Grid Explorer näytöstä Valikko – 
Jaa ruudukkoryhmiä.

Näet kaikki tällä hetkellä jaetut ruudukkoryhmät.

Kun valitset Lisää, näkyviin tulee luettelo kaikista jaetta-
vissa olevista ruudukoista.

Valitse ruudukkoryhmä, anna sille kuvaus ja lisää siihen 
oikea merkintä.

Online Grids -palvelimeen ladattuja ruudukkoryhmiä voi 
päivittää ja poistaa myöhemmin.

Ruudukkoryhmätiedoston tallentaminen

Ruudukkoryhmät voidaan tallentaa ruudukk-oryhmä-
tiedostoina. Avaa Valikko – Jaa ruudukkoryhmiä, valitse 
sen jälkeen Ruudukkoryhmätiedosto, niin voit valita 
haluamasi ruudukkoryhmän. Lopuksi valitse Tallenna ja 
määritä tallennuspaikka.
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Voit valita, mihin haluat tallentaa ruudukkoryhmän. 
Tallenna USB-muistitikulle, ulkoiseen asemaan tai 
muuhun jaettuun kansioon.

Avaa ruudukkoryhmätiedosto kaksoisnapsauttamalla 
sitä. Tiedosto lisätään Grid Selaimen näyttöön.

Useiden laitteiden käyttäminen

Jos kirjaudut Smartbox- ja Dropbox-tiliisi toisella lait-
teella tai Grid for iPad -laitteella, ruudukkoryhmät ja 
asetukset synkronoidaan automaattisesti. Voit muokata 
ja päivittää ruudukkoryhmiä kummalla tahansa laitteella 
ja muutokset näkyvät molemmissa laitteissa.
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Asetukset17

Voit avata Grid-asetukset valitsemalla Valikko – 
Asetukset. 

Käyttäjä
Tässä voit muuttaa profiilisi nimeä, kuvaa ja käynnistys-
vaihtoehtoja. Voit myös määrittää itsesi ensisijaiseksi 
käyttäjäksi, joka voi avautua automaattisesti 
käynnistyksen yhteydessä.

Puhe
Tässä voit säätää kaikkia ääni- ja puheasetuksia sekä 
äänipalautetta, jos se on käytössä.

Kirjoitus
Voit hallita, mitä tapahtuu, kun kirjoitat viestiä, mukaan 
lukien sanojen ja lauseiden automaattinen korjaus, 
keskusteluhistoria ja onko symbolit käytössä?
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Tilit
Hallitse Smartbox-, Dropbox- ja sähköpostitilejä.

Yhteystiedot
Lisää ja hallitse puhelimesi ja sähköpostisi ruuduk-
koryhmien yhteystietoja.

WWW
Hallitse suosikkien ja sisällön suodatusasetuksia.

Puhelin
Yhdistä älypuhelin Grid-ohjelmistoon, niin voit soittaa ja 
vastaanottaa puheluita ja tekstiviestejä.

Tietokone
Määritä valikkorivin näkymisen asetukset ja valitse 
Gridin käytettävissä olevat verkkokamerat ja tulostimet.

Ympäristönhallinta
Määritä ympäristönhallinnassa käytettävät laitteet.

Lisenssit
Tarkista, onko sinulla äänitiedostojen, symbolikirjastojen 
tai ruudukkoryhmien aktiivisia lisenssejä. 
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Käyttäjäprofiilit18

Grid tukee useita käyttäjäprofiileja:

• Ruudukkoryhmät
• Tilitiedot
• Asetukset
• Viestipankin tiedostot
• Grid Selaimen asettelu
• Ennakointi
• Sanakirja
• Yhteystiedot
• Muistiinpanot
• Sähköposti- ja tekstiviestit

Voit määrittää yhden käyttäjän ensisijaiseksi 
käyttäjäksi, joka avautuu automaattisesti, kun Grid 
käynnistetään.  

Vihje: Voit myös valita, mikä ruudukkoryhmä avataan, 
kun Grid käynnistyy, jotta voit aloittaa puhumisen
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Käyttäjäprofiilin 
varmuuskopiointi 19

Jos haluat varmuuskopioida koko käyttäjäprofiilin 
pitääksesi sen turvassa tai siirtääksesi sen toiseen 
laitteeseen, voit kopioida Grid-käyttäjän kokonaan 
valitsemalla Valikko – Asetukset – “Käyttäjä n nimi”.

Käyttäjäasetusten ikkunan alaosassa näkyy Var-
muuskopioi käyttäjä -painike. Napauttamalla tätä voit 
valita varmuuskopion tallennuspaikan.

Varmuuskopion palauttaminen

Voit palauttaa käyttäjän varmuuskopion valitsemalla 
Valikko - Käyttäjät. Etsi varmuuskopiotiedosto 
laitteesta valitsemalla Palauta varmuuskopio ja valitse 
Avaa.



42

Muokkaustila20

Muokkaustilassa voit muokata ja yksilöidä mitä tahansa 
ruudukkoa tai luoda uuden ruudukkoryhmän aloittaen 
tyhjästä ruudukosta.

Muokkaustilassa voit määrittää täysin, miltä ruudukko 
näyttää ja voit muuttaa jokaisen solun toimintoja.

Tämä voi olla yhtä yksinkertaista kuin sanan lisääminen 
ruudukkoon luomalla uusi kirjoitussolu tai lisäämällä 
monimutkaisempia komentoja soluihin, kuten valokuvan 
ottaminen kameraruudukossa.



43

Ulkoasu
Kunkin solun koon, värin ja 
muodon hallinta.

Symboli
Voit muuttaa tai muokata kunkin 
solun symbolia. Voit jopa valita 
valokuvan.

Merkintä
Säädä merkinnän kokoa ja 
fonttia.

Lue lisää Grid-koulutuskeskuksessamme
thinksmartbox.com/training-centre
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Etämuokkaus21

Etämuokkauksen avulla voit antaa ruudukkoryhmien  
käyttöoikeuden muille, jotta he voivat tehdä muutoksia 
puolestasi toisella laitteella. Voit jatkaa Grid 3:n käyttöä 
sillä välin, kun he muokkaavat sisältöäsi. 

Etämuokkauksen ottaminen käyttöön edellyttää, että 
olet kirjautunut Smartbox- ja Dropbox-tilille.

Anna muille ruudukkoryhmien käyttöoikeus 

Voit antaa muiden käyttäjien kirjautua sisään toisella 
laitteella ja muokata ruudukkoryhmiäsi.

Valitse Valikko – Asetukset – Tilit ja sitten 
Etämuokkaajat.
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Kirjoita nimetyn muokkaajan sähköpostiosoite ja valitse 
Lisää.

Hän saa sähköpostiviestin, jossa häntä pyydetään 
luomaan Smartbox-tili ja asentamaan Grid.

Vihje: Et tarvitse Grid-lisenssiä toisen käyttäjän Grid-
ohjelmiston etämuokkaukseen!

Toisen käyttäjän ruudukkoryhmien muokkaaminen

Jos olet saanut käyttöoikeuden toisen käyttäjän 
ruudukkoryhmien etämuokkaukseen, Kirjaudu sisään 
Grid-aloitusnäytöstä. Valitse Etämuokkaus ja Kirjaudu 
sisään Smartbox-tilillesi.

Näkyviin tulee luettelo käyttäjistä, jotka ovat kutsuneet 
sinut muokkaajaksi. Valitse käyttäjä ja sinut ohjataan 
hänen Grid Selaimeensa. Nyt voit avata hänen 
ruudukkoryhmiään ja siirtyä muokkaustilaan muutosten 
tekemistä varten.
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Grid-ohjelmiston 
päivittäminen22

Grid-ohjelmistoon lisätään jatkuvasti uusia 
ominaisuuksia, sisältöä ja virheenkorjauksia, joten 
suosittelemme aina, että pidät Grid-ohjelmiston ajan 
tasalla.

Kun laite on yhteydessä internetiin, Grid etsii päivityksiä 
käynnistyksen yhteydessä. Jos päivitys on saatavilla, 
tämä ilmoitus näkyy ikkunan oikeassa yläkulmassa. 
Aloita päivitys napauttamalla kuvaketta.

Smartbox-Updaten käyttäminen

Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti Smartbox-
päivitystoiminnon avulla. Smartbox-päivitysohjelma on 
Käynnistä-valikossa nimellä Smartbox Update.
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23Tuki

Tukitiimimme auttaa sinua.

Verkkokeskustelu
Thinksmartbox.com

Sähköposti
support@thinksmartbox.com
info@kajo.fi

Puhelin
UK: 01684 578868
US: (878) 302-3674
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Turvallisuusilmoitukset24

Käyttötarkoitus
• Grid 3 ohjelmistoa käytetään äänen viestin-  
 täapuvälineenä (VOCA) 
• Grid 3 -ohjelmistoa käytetään Windows-   
 tietokoneen hallintaan
• Grid 3 ohjelmistolla voidaan ohjata ympäristön  
 laitteita (EC)

Tarkoitettu käyttäjä
Grid 3 on suunniteltu henkilöille, joilla on monitahoisia 
viestintä- ja/tai käyttötarpeita.

Tarkoitettu ympäristö
Grid 3 ohjelmistoa voidaan käyttää useissa käyttö-
ympäristöissä, joita ovat esimerkiksi

• yksityiset kodit 
• palveluasunnot
• hoitolaitokset
• koulut, korkeakoulut, yliopistot, kirjastot
• ja ravintolat
• sairaalat (tehohoito, ensiapu, osastot ja    
 poliklinikat)

Merkittävät vasta-aiheet, varoitukset ja varotoimet

Grid 3 on suunniteltu helpottamaan ilmaisuvoimaista 
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viestintää. Grid 3 ohjelmistoa on käytettävä 
yhdessä puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikaatiomenetelmien (AAC) kanssa, eikä sitä 
sen vuoksi saa käyttää erillään muista laitteista, jotta 
henkilö voi kommunikoida ilmaisuvoimaisesti. Muita AAC-
menetelmiä voivat olla paperipohjaisten järjestelmien 
käyttö, viittomakieli tai kommunikointitaulut. 

Vaikka laite on suunniteltu ja valmistettu erittäin 
kestäväksi ja luotettavaksi, se voi menettää 
toimintakykynsä sähkökatkon tai muiden teknisten 
ongelmien vuoksi. Tästä syystä Grid 3 ohjelmistoa ei saa 
käyttää

• elämää ylläpitävänä laitteena
• laitteena, jonka varaan hyvinvointi jätetään
• käyttäjän ainoana tapana soittaa hätäpuhelu tai  
 tehdä hälytys
• lääkkeiden annosteluun
• ainoana tapana toimia ympäristöhallintalaitteiden  
 kanssa

Grid 3 ohjelmiston tarkoituksena ei myöskään ole antaa 
tietoja, joita käytetään diagnoosien tai hoitotarkoituksiin 
tehtävien päätösten tekemiseen.
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Järjestelmävaatimukset25

Suoritin   Vähintään 1,33 GHz:n    
    neliytiminen suoritin
Muisti   Vähintään 2 Gt RAM-muistia
Kiintolevy   3 Gt:n kiintolevytila
Käyttöjärjestelmä Windows 8, 8.1, 10 Home ja Pro
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Liity Smartbox-yhteisöön
Yhteisö on  paikka, jossa Grid-käyttäjät 
jakavat ideoita, esittävät kysymyksiä ja 

paljon muuta.

thinksmartbox.com/facebook
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Ota enemmän irti 
Grid-ohjelmistosta 

Lue lisää muokkausvinkeistä 
ja lisäasetuksista online-

koulutuskeskuksessamme

thinksmartbox.com/learn-at-home
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