
Introduktion to ChatAble 
ChatAble er en ny ap fra Therapy Box, som har både den traditionelle gitteropbygning med felter 

og mapper og såkaldte scener, hvor siden udgæres af et foto med hotspots. Disse to kendte 

brugerflader er blevet bragt sammen i såkaldte hybrider, for derved at skabe endnu en nem 

navigation, så samspillet med andre kan ske på en morsom og meningsfuld måde. 

ChatAble er designet forpersoner med eksempelvis autisme, cerebral parese, afasi og mange 

andre, der kan profiterer af kompenserende kommunikationsredskaber. 

ChatAble er designet for at være så enkelt at bruge som muligt samtidig med, at der er plads til 

maksimal personlig tilpasning, og det har kapacitet til alle størrelser af ordforråd.  



Startside 
Når du starter ChatAble første gang, er dette, hvad du vil se. 

 

Bjælken i toppen er Beskedfeltet, som samler al kommunikation og, når man tapper på feltet, 

udtaler alt det, der er i feltet. 

 Tapper man på “X”i højre side, vil man slette det sidst indsatte element. Tapper man to gange, 

vil hele feltet blive ryddet (også selv om man benytter sig af funktionerne forsinkelse på 

gentaget tastetryk, tid før accept og auditiv feedback) 

Under dette "X" er der en "pil ud af kassen" knap. Trykker man på den, vil man kunne sende 

indholdet af beskedfeltet som en e-mail, til en printer, eller man kan kopiere/indsætte indholdet 

af beskedfeltet. 

 Startsiden kan skiftes under indstillinger. Flere oplysninger om dette kan findes i afsnittet 

"Indstillinger”. 

  



Navigation 
I nederste højre hjørne finder du en pil. Denne pil kaldes for navigationsknappen.Trykker du på 

den, vil du se en ikon-menu, der ser således ud. 

 

 

Når du er  på andre sider end startsiden, vil du se et lilla ikon af et hus. Tapper du på det ikon, vil 

du blive vist tilbage til din startside. Dette er knappen:  

 

Det gule ikon med to pile er en “valg-knap”. Den vil lede dig til en valgside. Dette er valg-

knappen: 

 

Det røde ikon viser et tandhjul, og det vil lede dig til siden for indstillinger. Dette er 

indstillingsknappen: 

Det grønne ikon viser en blyat og et papir. Tapper du på det, vil du se knapperne for redigering. 

Dette er redigeringsknappen: 

 

Ikoner for redigeringmuligheder 

Tapper du på den grønne redigeringsknap vil du få præsentere flere ikoner. 



 

Den kule eksort-knap åbner mulighed for, at du kan foretage backup til Dropbox, iTunes eller ti 

en e-mail addresse. Du kan altså eksportere gennem iTunes, Dropbox eller e-mail.  

 

For at importere via iTunes eller Dropbox, skal du gå til valgskærmen  og dernæst til oversigten i 

biblioteket ved at tappe på en af de tre store ikoner i bunden  (rødt ikon for scener, gult for gitre 

eller grønt for hybrider). Dette vil leder dig til et af sidebibliotekerne. Tap på menu-knappen, 

dernæst den grønne redigeringsknap, så på den gule import-knap. Vælg om du importerer via 

iTunes eller Dropbox og dernæst den side, du vil importere. 

Den røde slet-knap sletter den side, du er på. 

 

Den lysserøde kopier og indsæt-knap giver dig mulighed for at kopiere og indsætte felter og 

mapper til andre sider. Tap på copier og vælg det element, du vil kopiere. Forlad funktionen, gå 

til den ønskede side, gå igen ind i redigeringen og vælg indsæt. 

 

Den lilla tilføj side-knap åbner muligheden for at indsætte en ny scene-, gitter- eller hybridside. 

For flere informationer skal du se under afsnittet "Oprette en ny side"  

Tilbage-knappen 

Når du for første gang kommer ind på en ny side, vil du se en lille pil pegende mod venstre i det 

nederste venstre hjørne. Det er tilbage-knappen, der vil lede dig tilbage til den side, du kom fra.  

Hvis du er i søg eller håndskrifttilstand vil tilbageknappen optræde i det øverste venstre hjørne. 

 At bruge en scene 
En scene kan for eksempel se sådan ud this: 



 

Hotspots er de blå rektangler eller grønne markeringer som, når man tapper på dem, vil afføde 

en eller flere handlinger.  Det kan være handlinger som sige et ord/en sætning (og indsætte det i 

beskedfeltet); Vise et symbol i beskedfeltet; Afspille en lydoptagelse; afspille en video, linke til 

en anden side, linke til en side på internettet. For flere oplysninger om hvordan man opretter og 

redigerer hotspots kan du si i afsnitttet “Oprette en Scene”. Måden hotspots fremtræder kan 

ændres under indstillinger.  

Hvis hotspottet indeholder tekst, vil teksten blive indsat i beskedfeltet. Hvis tekst til tale er 

aktiveret, vil teksten samtidigt udtales. Tap på beskedfeltet for at høre ordet/sætningen blive 

udtalt i en sammenhæng med de andre ord, der eventuelt er samlet i beskedfeltet. 

At bruge et gitter 
Et gitter kan for eksempel se sådan ud: 

 

Et gitter kan indeholde felter og mapper.  

 

 

 

Felt Mappe 



Et felt vil, når du tapper på det, sige indholdet og placere ord/sætning i beskedfeltet sammen 

med det symbol, der benyttes. 

En mappe vil, når der tappes på den, åbne en ny side med en gitteropsætning, en scene eller 

hybridside. En mappe kan, som et felt, programmeres til at afspille mediefiler. 

Flere oplysninger om at tilføje eller redigere felter finder du under afsnittet “At oprette et nyt 

gitter”, og kik under and look under the “Tilføj felter/Mapper” 

En gitterside kan indeholde op til 64 felter o mapper. 

At bruge en hybrid 
Hybrid scener indeholder en scene samt fire felter/mapper. Det kan eksempelvis se sådan ud: 

 

Scenen indeholder et billede (importeret fra iPad'en eller taget med kameraet) og det antal 

hotspots, man har brug for. Hotspottets indhold kan sendes til beskedfeltet og siges højt. Når 

man tapper på beskedfeltet, vil hotspottets indhold blive udtalt i sammenhæng med de ord, der 

eventuelt allerede står der. 

Hotspot medier omfatter: udtale af ord og sætninger (og visning i beskedfeltet); visning af 

symboler i beskedfeltet; afspilning af lydoptagelser; afspilning af video, linke til andre sider i 

programmet; links til sider på Internettet. For yderligere informationer om hvordan man 

opretter og redigerer scener se afsnittet "Ar oprette nye scener". 

På samme måde kan et felt, når der tappes på det, placere et symbol og en tekst i beskedfeltet, 

og om ønsket samtidig afspille de medier, der er programmeret sammen med symbolet og 

teksten. 



Oprette en ny side 

Tilføj en ny scene 

 

Tap på navigations-knappen og dernæst på rediger-knappen button. Tap på tilføj side-knappen 

hvorved du vil se yderlgere tre muligheder. Tap på "tilføj scene-knappen (rødt ikon).  

Redigere en scene 
Hvis du lige har tilføjet en side, vil vinduet "rediger scene" automatisk fremkomme. Hvis du har 

en eksisterende scene, du gerne vil edigere, skal du tappe på navigationsknappen. Til sidst skal 

du tappe på scenen for at gå til redigering. Vinduet for rediger scene er det samme som vinduet 

for tilføj en scene, men indeholder også alle de eksisterende indstillinger i den pågældende 

scene.  

Tilføj/Rediger en scene  

Den første mulighed du får, er at vælge billede til dit hotspot. Tryk på "Billede fra kamera" for at 

tage et billede med din iPad. Tryk på "Vælg fra galleriet" hvis du allerede har det billede du vil 

bruge liggende på din iPad. Tryk på "Vælg fra symbolbiblioteket" for at søge i biblioteket med 

mere end 12.000 Widgit symbols.  

 

Tilpasse en scene (inklusiv tilføj hotspot) 

Klik på knappen næste og dernæst på "tilføj hotspot-knappen" for at oprette et hotspot. En 

tonet firkant vi fremkomme billedet. Det er hotspottet. Det kan flyttes hvis du trykker på midten 

af det og holder. Flyt det der hen hvor du ønsker det skal være. Hvis du trykker på det og slipper 

igen med det samme, vi du se en lille cirkel i hvert hjørne. Ved at trykke og holde på en af disse 

cirkler, kan du bestemme størrelsen af hotspottet.  



 

Tap på the “Starttidspunkt for handling"knappen for at tiføje en påmindelse. Vælg det tidspunkt 

hvor du ønsker alarmen skal aktiveres. 

Tap på “Slet hotspot” for at komme til slet-menuen. Tap på slet-ikonet (lille rød cirkel med 

kryds), og bekræft for at fjerne hotspottet. Tap på færdig for at vende tilbage til 

redigeringstilstand. 

Lav en geografisk stedbestemmelse for scenen (GPS lokation). App'en genkender derved hvor du 

er, og den scene, der er tilknyttet den pågældende lokation, vil automatisk blive vist, når du 

befinder dig der. Hvis du for eksempel har lavet en scene for legepladsen i parken, kan du, når 

du er der, "faslåse" lokationen således at det altid er den scene, der startes med når man tager i 

parken.  

*Bemærk venligst at GPS lokalisering kun er mulig på iPad Air og iPad Air Mini med 

lokalitetstjenesten aktiveret under anonymitet i Indstillinger på iPad'en. 

 

Hotspot Medier 

Når du tapper på et hotspot, vil det medie, der er tilknyttet hotspottet, blive afspillet. Mediet 

tilknyttes via et Hotspot Medie pop-up. Tap på det hotspot du vil redigere og dernæst på ikonet 

for medie hotspot. 

 



 Skriv den tekst der skal udtales og som vil blive skrevet i tekstfeltet. Hvis du skriver en tekst der 

skal udtales, kan du også vælge et symbol, der skal vises i beskedfeltet over teksten. Tryk på 

"Vælg billede", og vælg dernæst fra kamera, fra galleriet eller vælg et af symbolerne fra 

biblioteket med Widget symboler. 

Tryk på  "Vælg musik fra iTunes”  og du vil se et nyt vindue, hvor du kan vælge fra den musik du 

har liggende på din iTunes. Vælg dernæst den sang der skal spilles, når du aktiverer feltet. 

Du kan optage lyd ved a trykke på “Optag Lyd” og bruge iPad'ens indbyggede mikrofon. Når du 

er færdig, trykker du på "Stop". Du kan høre din indtaling ved at trykke på det lille højtalerikon, 

hvor der står "Optaget lyd". Når du har optaget en lyd, vil der fremkomme en grøn hak ved siden 

af den knap, der viser et symbol for musik. 

Du kan indsætte en video ved at trykke på den gule videoknap i det pop-up vindue der hænger 

sammen med hotspottet medier. Du kan vise video på tre måder: Hvis du er tilsluttet  

internettet, kan du sætte links direkte til outubevideoer, som du kan søge fra app'en. Hvis du 

allerede har en video liggende på din iPad, kan du vælge den fra dit "Galleri". Endelig kan du ved 

at trykke på "Optag video" optage en video på stedet. Når du har optaget en video, kan du 

gennemse den og om ønsket optage den om. 

 

Den blå knap i medie pop-upvinduet er hyperlinkknappen. Skriv den internetside, der skal vises 

ved, og når du siden dobbeltklikker på hotspotetts billede i beskedfeltet. Du kan også lave et link 

til en anden side ved at trykke på "Link til anden side"knappen. 

 



Udseende  

Hotspot rammer giver dig mulighed for at bestemme hvilken farve rammen om den enkelte 

hotspot skal være. 

 

Scene rammer Border giver dig mulighed for at bestemme hvilken farve rammen om det enkelte 

scene skal være. 

Gem en Scene 

Du kan altid lave flere ændringer ved at trykke på ikonet for redigering. For at gemme en scene, 

skal du trykke på Gem og navngive din scene. Din scene vil se ud noget i retning af dette: 

 

Lave en ny gitterside 
Tryk på navigationsknappen og dernæst på ikonet for redigering. Tryk dernæst på ikonet for 

"tilføj side" (lilla ikon med et plus tegn i en cirkel) hvorved du vil få yderligere tre 

muligheder.Tryk på ikonet for "Tilføj gitterside" (gult ikon med billere af 9 kasser 3X3).Du vil blive 

bedt om at skrive et navn på siden. Vælg dernæst antallet af felter (du kan vælge mellemn 1, 4, 

9, 16 og 64 felter).  I ovenstående eksempel er navnet på siden “Chatable” og antallet af felter er 

2 X ". 



 

 

Når du først har gjort disse ting, vil en side, der ser sådan her ud, blive vist: 

 

Redigere en gitterside 
Du skal starte med at åbne den gitterside du vil redigere og dernæst skal du trykke på 

navigationsknappen. Derved vil du være i redigeringstilstand, og den næste ledige plads i gitteret 

vil have et ikon, der ser således ud:  

 



 

Tilføj/rediger et felt 

Tryk på knappen "Tilføj Felt/Mappe". Du vil nu se et Pop-up vindue, der ser således ud: 

Tryk på "Tilføj felt" hvorefter du får denne side at se: 

 

Hvis du i stedet ønsker at redigere et eksisterende felt, skal du i stedet trykke på det felt, du 

ønsker at redigere. Du vil dernæst se det samme vindue. 

Hvis du redigerer et eksisterende felt, vil du få muligheden at lave den om til en mappe i stedet. 

På samme måde kan en mappe ændres til at være et felt. Bemærk at man derved automatisk 

mister alle links til andre sider. 

Vælg billede 

Den første mulighed er at vælge billedet, der skal hænge sammen med dit hotspot. Vælg “Tag 

med Kamera” for at tage et billede med din iPad. Brug “Vælg fra Galleriet" hvis du allerede har 

fotografiet liggende i din kamerarulle. Tryk på “Vælg fra Symbolbiblioteket” for at søge i 

biblioteket med mere end 12.000 Widgit symboler.  

Vist tekst 

Hvis du vil ændre den tekst der optræder i bunden af mappen, skal du indtaste den i 
tekstboksen.  

 



Felttekst er den tekst der vises i selve feltet. Det er automatisk udfyldt med navnet på det 
symbol du har valgt fra symbolbiblioteket. Du kan også vælge ikke at indsætte nogen tekst på 
feltet. 
Tekst til tale er den besked der siges når feltet vælges. Som standard er det det samme som der 
står i feltteksten. Men den tekst der skal siges, kan også være en anden, altså en tekst der siger 
noget andet eller mere end der står i feltteksten. Ønsker du ikke, at der skal siges noget når 
feltet vælges, eferlader du det bare tomt. 
Trykker du på knappen for skrifttype vil du kunne gennemse en liste over tilgængelige skrifttyper 
og vælge den, du bedst kan lide.  Tryk på farveknappen for at vælge en anden farve til din skrift 
Tekst til Beskedfeltet er en mulighed for at vælge om teksten skal indsættes i beskedfeltet og 
udtales, eller om den blot skal udtales uden at skrives i beskedfeltet. Som standard indsættes og 
udtales teksten. 

l Medier på et felt 

Når man klikker på et felt vil det afspille en hver form for medie, der er tilknyttet. Du kan 

programmere et felt til at afspille lydfiler, videoer eller linke til andre sider i programmet eller 

sider på internettet. 

 

Du kan også afspille tekst-til-tale eller vælge sange fra iTunes. 

Du kan lave egne indtalinger ved at klikke på "Optag lyd”, og lave optagelsen ved hjælp af 

iPadens indbyggede mikrrofon. Du kan efterfølgende lytte til indtalingen inden du gemmer ved 

at trykke på højtalersymbolet i den boks, hvor der står "Optaget Lyd".  

Du kan indsætte en video ved at trykke på den gule videoknap i det pop-up vindue, der hænger 

sammen med medie hotspots. Du kan vise video på tre forskellige måder. Hvis du er på 

internettet, kan du søge på Youtube efter de videoer, du ønsker. Hvis det er en video, der ligger 

gemt på din iPad, skal du trykke på "Vælg fra Galleri". Du kan også vælge at optage videoen ved 

at trykke på “Optag Video”. Når du har lavet optagelsen, kan du vælge at gennemse og dernæst 

om du vil bruge optagelsen eller lave en ny. 



 

Den blå knap giver dig mulighed for at indsætte et link til en side på internettet eller til en 

eksisterende side i ChatAble. 

 

Udseende 

Feltrammer kan tilbasses individuelt fra en farvepalette. Trykker du på feltbaggrund kan du 

bestemme hvilken farve der skal være i cellens baggrund bag det symbol, der findes i feltet. 

 

Gem et felt 

Tryk på gem og du vil samtidig forlade redigeringstilstanden. Felter behøver ikke at blive 

navngivet, da de allerede indeholder tekst. I et gitter vil dit felt se nogenlunde sådan her ud: 



 

 

Tilføj/Rediger en Mappe Folder 

Når du har fundet frem til den gitterside, du vil redigere, skal du trykke på navigationsknappen i 

højre nederste hjørne og dernæst den grønne redigerknap. Derved kommer du til 

redigeringstilstanden, og det næste ledige felt i gitteret vil have et ikon. 

Tryk på knappen og dernæst på "Tilføj Mappe" fra pop-uo menuen. Du kan også trykke på et 

eksisterende felt for at redigere det. 

Vælg Billede 

Den første mulighed er at vælge det billede, du vil have på mappen. Tryk på “Tag med Kamera” 

for at tage et billede med din iPad. Brug "Vælg fra Galleri" for at bruge et billede, der ligger gemt 

på din iPad, eller tryk på "Vælg fra Symbolbibliotek" for at søge i de mere end 12.000 Widgit 

symboler. 

 

Vist tekst 

Hvis du vil ændre i den tekst, der optræder i bunden af mappen, skal du indsætte den nye tekst 

ved at trykke på tekstknappen og dernæst skrive den nye tekst der, hvor der står Tekst.  



 

Etikettetekst er den tekst, der optræder på mappen. Hvis du bruger et symbol fra vores Widget 
symboler, vil symbolnavnet blive indsat. Hvis du ikke vil have nogen tekst, skal du slette den. 
Tekst der skal siges er den tekst, der siges højt når mappen vælges. Som standard der det den 
samme tekst som etiketteteksten, men ønsker du, at der skal siges noge andet, skriver du det i 
feltet "Tekst der udtales". Lader du dette felt være tomt, vil der ikke blive sagt noget. 

 

Hvis du trykker på knappen for skrifttyper, kan du fra en lang liste vælge den skrifttype, du 

ønsker. Du kan også trykke på "Farve" knappen og skifte farve på skriften. 

Tekst til Beskedfeltet er en mulighed for at vælge mellem at få teksten, der optræder på mappen 
sat op i beskedfeltet eller ej. Som standard er det sat til ikke at ske. 

 

Link mappen til.. 

Når man trykker på en mappe, vil det atid lede en til en side i programmet. Tryk på "Link" 

knappen og vælg om du vil gå tilen sceneside, en hybrid eller en gitterside. Scroll gennem listen 

af eksisterende sider og tryk på den, du ønsker skal benyttes. 

 



 

Udseende 

Du kan vælge hvilken farve, mappen skal have som baggrund for det billede, du har på mappen, 

lige som du kan ændre farve for rammen. 

 

Gem en mappe 

Tryk på gem hvorved du forlader redogeringssiden. Mpper skal ikke have et navn, da de allerede 

indeholder tekst.  

I et gitter vil din mappe se nogenlunde sådan her ud: 

 

 

Gem GPS Lokation 

For a gemme en sides GPS lokation* skal du trykke på navigationsknappen og dernæst på den 

grønne redigerknap. I det nederste venstre hjørne af  skærmen er der en lile rød markør. Tryk på 

denne markør. Du vi se en bekræftelse på at lokationen er gemt. Der vil nu optræde et grønt 

flueben ved lokationssymbolet. 

*Vær opmærksom på, at GPS kun er tilgængeligt på iPad Air og iPad Mini Air, pg at 

lokalitetstjenesten skal være aktiveret i iPadens  indstillinger. 



At opsætte en ny Hybrid 
Tryk på navigationsknappen og dernæst det grønne redigerknap. Dernæst skal du trykke på 

ikonet for "tilføj" (lilla ikon med et plustegn i en cirkel). Derved føår du adgang til yderligere tre 

ikoner. Tryk på det lilla "tilføj hybrid" ikon.  

 

Du vil nu se en side, der ser sådan ud: 

 

 

Tilføj/rediger scenebilledet for en hybrid 

Når du har fundet frem til den hybridside, du vil redigere, skal du trykke på navigationsknappen 

og dernæst redigeringsknappen. Tryk dernæst midt i hybridens scenebillede. Se under 

Tilføj/Rediger et scenebillede for flere informationer om redigering. 

Tilføj/Rediger et felt eller en mapper 

Når du har fundet den hybridside, du vil redigere, skal du trykke på navigationsknappen og 

dernæst redigerknappen. Nu kan du enten trykke på knappe “Tilføj Felt/Mappe” eller trykke på 

et eksisterende felt/mappe. Se under  “Tilføj/Rediger en gitterside" for flere informationer om 

redigering. 

Gemme en GPS Lokation 

For a gemme en giitersides GPS lokation* skal du trykke på navigationsknappen og dernæst på 

den grønne redigerknap. I det nederste venstre hjørne af  skærmen er der en lile rød markør. 

Tryk på denne markør. Du vi se en bekræftelse på at lokationen er gemt. Der vil nu optræde et 

grønt flueben ved lokationssymbolet. 

*Vær opmærksom på, at GPS kun er tilgængeligt på iPad Air og iPad Mini Air, pg at 

lokalitetstjenesten skal være aktiveret i iPadens  indstillinger. 



Valgsiden 
Valgsiden kan åbnes ved at trykke på navigationsknappen eferfulgt af et tryk på valgknappen 

(gult ikon med to pile). Valgskærmen ser således ud:

 

Lede efter en Scene/Gitterside/Hybrid 

Tryk på “Søg” ikonet på valgsiden, hvor efter du ser en ny side: 

 

 

Hvis du kender navnet på den side, du gerne vil gå til, kan du blot indtaste navnet i søgefeltet 

øverst på siden.  Hvis du ikke ved, hvad siden hedder, eller du bare vil genemse siderne, skal du 

trykke på ét af de tre ikoner neden for. Du kan også scrolle gennem valgmulighederne som vist 

på det forrige billede. 

Tryk på sceneknappen (rød med et billede af et hus & træ) for st gennemse eksisterende sider. 

Tryk på højre/venstrepilene for at fortsætte med at gennemse. 



 

 

Tryk på gitterknappen (gul, med et billede af celler) for at gennemse eksisterende gittersider. 

Tryk på højre/venstrepilene for at fortsætte med at gennemse. 

 

Tryk på hybridknappen (grøn knap) for at genneme eksisterende hybridsider. Tryk på 

højre/venstrepilene for at fortsætte med at gennemse. 

 

 



Seneste 

Siden “Seneste” ser således ud. Den vil vise dig alle de schene-, hybrid- og gittersider du har 

besøgt i med de senest besøgte først. Siden indeholder også informationer om hvornår du sidst 

har besøgt siden, hvor mange gange du har besøgt den enkelte side og om, hvilken slags side der 

er tale om. EA small screenshot of lille billede af hver side kan ses i venstre side af skærmen.  

 

For at vælge en side, skal du blot trykke på den række, der indeholder informationerne om den 

ønskede side. 

Tastatur 

Tastaturet ser således ud: 

 

Det kan bruges til at skrive ord og sætninger, som vil optræde i beskedfeltet, og som vil blive 

udtalt når der trykkes i beskedfeltet. 

Tasterne i det nederste højre hjørne er (fra højre til venstre): tegnsætning, tal, store/små 

bogstaver og slet baglæns. 

Tegnsætningstasten bringer dig til et nyt tastatur, hvor du finder de forskellige tegn.  

Taltasten bringer dig til et nyt tastatur med tal.  



Slet baglæns-tasten sletter tekst skrevet i med tastaturet et tegn af gangen. (NB: Slet baglæns-

tasten sletter kun tekst, der er indsat ved hjælp af tastaturet. Andre ord/sætninger slettes ved at 

trykke på “X” knappen i beskedfeltet) 

Træk og slip taster 

Du kan ændre tastaturet ved at bytte rundt på tasterne ved hjælp af træk og slip.Start med at gå 

til redigeringstilstand med tastaturet åbent. Tryk i et sekund på den tast Bliv ved med at trykke 

på tasten, og ræk den så til den placering du ønsker. Derved vil de to taster bytte placering.  

Håndskrift  

Håndskrift kan kun benyttes ved betjeningsformen Direkte Berøring og ser således ud: 

 

Brug din finger eller stylus pen til at skrive beskeden i det gule felt. Der er et mindre felt over det 

gule område, hvor du kan se programmets opfattelse af, hvad det er, du har skrevet. Du kan se 

alternative forslag ved at trykke på det enkelte ord. 

På højre side er der fire knapepr. 

Den tomme grå knap (længst til venstre) vil indsætte der, du har skrevet i beskedfeltet og 

indsætte et mellemrum.  

Knappen med et punktum (mummer to fra venstre) vil indsætte det, du har skrevet i 

beskedfeltet og indsætte et punktum efterfulgt af et mellemrum. 

Pilen der peger mod venstre (nummer to fra højret) vil slette den sidste streg du har skrevet 

(hver streg starter, når du sætter fingeren eler en stylus pen i skriveområdet og stopper igen når 

du løfter fingeren). 

Pilen længst til højre vil indsætte din tekst i beskedfeltet. 

Skype 

Dette er Skuýpe skærmen. Du kan indsætte op til 16 kontakter, som du ka lave direkte opkald til. 

Skype appen skal være installeret på din iPad for at bruge denne mulighed (funktionen er 



nemmere at brue, hvis du forbliver logget ind på Skype).

 

At tilføje en Skype kontakt 

Gå til redigeringstilstand ved at trykke på navigationsknappen, og dernæst redigeringsknappen. 

Tryk på et tomt felt (felter vil automatisk blive tilføjet fra det øverste venstre hjørne). Det vil 

bringe dig til redigeringen. 

 

Du kan tilføje et foto eller et symbol, der repræsenterer din kontaktperson.  

Tryk på Vis Tekst knappen for at skrive din skypekontakts navn. Du skla indtaste deres Skype 

navn i den første række. Deres viste navn vil være den tekst, du indsætter som tekst på cellen, 

og dette navn behøver ikke have noget med Skype navnet at gøre. Du kan ændre på skriftype, 

farve og størrelse ved at bruge indstillingerne for felttekst. 

Du kan ikke føje medier til et felt, der bruges til at ringe op til en kontakt. Du kan ændre ramme 

og baggrund for dit felt. 

Tryk på gem, og når du går ud af redigeringssiden, vil din skypekontakt kunne ses på siden. 



 

At foretage et opkald med Skype 

Tryk på det felt der viser dig den kontaktperson, du ønsker at foretage et opkald til. Det vil føre 

dig over til Skypes egen app (ChatAble lukker ikke ned, men kører fortsat i baggrunden). Når du 

er i Skypes app, skal du trykke på den knap, hvor der står Taleopkald. Når taleopkaldet er 

igennem, kan du om ønsket trykke på knappen for videopkald. Du kan, ved at trykke på hjem-

knappen på din ipad, forlade Skype uden at lukke for opkaldet. Du kan så gå ind i ChatAble igen 

og bruge talen her fra til at før samtalen over Skype. 

Indstillinger 
Du får adgang til indstillinger ved at vælge navigationsknappen i nederste højre hjørne og 

dernæst tryke på knappen for indstillinger (knappen med et billede af et tandhjul). Man kan kun 

få adgang til indstillinger med betjeningsformen Direkte Berøring. 

Betjeningsmetoder 

 

Vælg mellem: 

Direkte Berøring – betjen app'en med finger eller stylus pen. 

Tryk hvor som helst – app'en autoscanner over de valgbare områder - du trykker et vilkårlig sted 

på skærmen når det ønskede område er fremhævet. 

Enkeltkontakter – lad app'en scanne over de valgbare områder på en side, aktiver din kontakt 

når det ønskede område er fremhævet. I indstillinger kan du vælge, om der skal autoscanens (én 

kontakt) eller brugerstyret scanning (to kontakter). 

 


