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Komme i gang med Grid 
for iPad

1
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 • Engelsk (Storbritannia, USA, CA, ZA, Aus, NZ)
 • Spansk
 • Portugisisk
 • Italiensk
 • Hebraisk
 • Svensk
 • Tsjekkisk
 • Afrikaan
 • Nederlandsk
 • Flamsk
 • Fransk
 • Tysk 
 • Polsk
 • Gresk
 • Slovakisk
 • Finsk og norsk

Hvilke språk støtter Grid for iPad? 1.1
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 •i OS
 • Acapela
 •Nuance

Hvilke stemmer støttes av Grid 
for iPad? 1.2
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Et grid oppsett er som en app i Grid 3. 

Et grid oppsett kan være et fullstendig oppsett med 
symboler. Vi har symbol oppsett som er bygget opp 
med tanke på effektiv kommunikasjon og oppsett 
som er bygget opp fra det enkle til mer avansert 
kommunikasjon.  

Du kan bygge dine egne grid oppsett fra grunnen av, 
eller tilpasse grid oppsettene som følger med grid for 
iPad.

Hva er et grid oppsett? 1.3
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En side er det du ser på skjermen når du er inne i et grid 
oppsett.  

Et Grid oppsett kan bestå av mange sider, eller de kan 
bare inneholde en side. 

Hver side består av kolonner, rader og felter med 
forskjellige kommandoer/funksjoner.

1.4Hva er et grid?

Kommandoer

Rad

Felt

Kolonner
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Grid utforsker er startsiden.

Grid utforsker er Grid sin startskjerm. Herfra kan du bla 
gjennom og ordne gridoppsettene dine, legge til nye 
Grid oppsett og få tilgang til innstillingene.

Hva er Grid utforsker? 1.5
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Merknader
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Konto og abonnementer

2
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Trykk på redigeringsikonet

Trykk på innstillingshjulet

Trykk Innstillinger og deretter Fjern bruker. Dette fjerner 
alle grid oppsett fra enheten. Hvis du ikke er logget på 
Dropbox, slettes grid oppsettene permanent.

Hvordan logger jeg av Grid for 
iPad? 2.1
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Benytte Grid for iPad

Innstillinger – Kontoer: Trykk på Smartbox og deretter 
Tilbakestill passord. Du vil motta en e-postmelding 
med en lenke for tilbakestilling av passord. Følg denne 
koblingen og velg det nye passordet.

Bruke Online Grids

Logg deg på kontoen din på  grids.thinksmartbox.com

Trykk på Rediger, og bla deretter til bunnen der du kan 
endre passordet.

2.2Hvordan kan jeg endre passordet 
for Smartbox kontoen? 
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Abonnementet på Grid for iPad leveres med en 
30-dagers gratis prøveversjon. 

Når du åpner Grid for iPad for første gang, blir du bedt 
om å starte prøveperioden eller logge inn med deres 
Smartbox konto. 

vis du velger abonnementet, vises et App Store-vindu 
der du kan bekrefte prøveperioden. Hvis du vil avbryte 
abonnementet, åpner du <Innstillinger - abonnementer 
osv.> 

Hvor lenge har du prøveversjonen 
av Grid for iPad? 2.3
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Legge til og håndtere grid 
oppsett

3
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Når du starter Grid for iPad for første gang, eller vil 
legge til mer innhold i Grid Utforsker, trykker du på 
‘+’-ikonet øverst til høyre.

Dette åpner vinduet Legg til grid oppsett, der du 
finner ferdige grid oppsett ordnet etter kategori og 
alternativer for å opprette nye oppsett.

Velg kategorien du vil legge til et grid oppsett fra, 
og bla deretter til grid oppsettet du ser etter. Til slutt 
trykker du på ‘Legg til’ for å laste ned oppsettet til Grid 
utforsker.

Hvordan legger jeg til et grid 
oppsett?3.1
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Velg legge til oppsett

• Smartbox-Grid oppsett - Dette er offisielle Smartbox-  
 oppsett for Grid for iPad. Hvert oppsett er laget  
 for berøringstilgang og har en rekke alternativer.  
 Du kan velge mellom symbolkommunikasjon,   
 tekstkommunikasjon, interaktiv læring og
 tilgjengelige apper.

• Online Grids - Du kan også få tilgang til Online grids,  
 der du finner oppsett som lastes opp og deles av  
 andre Smartbox-brukere

• Ny - Opprett et nytt tomt grid oppsett som er klart for  
 ditt eget innhold og egne kommandoer.

• Kopier grid oppsett -  Dette alternativet åpner et
 skjermbilde der du kan velge et hvilket som helst
 grid oppsett i utforskeren, og lage en kopi av
 det. Du kan bruke dette hvis du vil gjøre
 betydelige endringer i et oppsett, men likevel vil
 beholde en kopi av originalen, eller hvis du vil lage
 en alternativ høykontrastversjon av et grid   
 oppsett.

3.1
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Hvis du vil åpne et grid oppsett, trykker du på det i Grid. 
Når et grid oppsett er lastet inn, kan du gå tilbake til 
Grid utforsker på to måter. 

• Du kan trykke på ikonet for Grid utforskerøverst til   
   venstre på skjermen.

• Du kan legge til et Grid utforsker felt i oppsettet
   for å gå tilbake til Grid utforsker. Noen grid
   oppsettinneholder allerede et Grid utforsker felte.

Noen oppsett har allerede et Grid Utforsker felt.

Hvordan åpner og lukker jeg et 
grid oppsett?3.2
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Hvis du vil fjerne et grid oppsett, går du til Grid utforsker 
og trykker på ‘Rediger’ øverst til høyre. Dette gjør at du 
kan organisere og fjerne oppsett.  

Hvis du vil fjerne et grid oppsett, trykker du på X øverst 
til høyre. Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen, siden 
dette er permanent, vil den også fjerne oppsettet fra 
alle andre synkroniserte enheter.  

Når du er ferdig med å slette grid oppsett, trykker du 
Ferdig øverst til høyre for å gå tilbake til Grid utforsker.

3.3Hvordan fjerner jeg et grid 
oppsett? 
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Du kan redigere Grid for iPad eksternt fra en Windows-
enhet med Grid 3 installert. Det kreves ingen lisens for å 
benytte fjernredigering. .

Kan jeg bruke fjernredigering 
med Grid for iPad?3.4
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Gå til Innstillinger, Kontoer i Grid for iPad.

Kontroller at du er logget på Smartbox og Dropbox 
konto, velg deretter fjernredigerere. 

Trykk på pluss symbolet for å legge til en ny f angi 
e-postadressen deres og trykk på lagre.

3.5Hvordan inviterer jeg noen til å 
fjernredigere oppsettet mitt?
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Gå til Innstillinger, Kontoer i Grid for iPad. Kontroller 
at du er logget på Smartbox og Dropbox konto, velg 
deretter fjernredigerere. 

Trykk på pluss symbolet for å legge til en ny f angi 
e-postadressen deres og trykk på lagre.

Hvordan inviterer jeg noen til å 
fjernredigere oppsettet mitt?3.6
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Redigering

4
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Hvis du vil redigere et grid oppsett, må du være i 
redigeringsmodus.  

Velg Rediger sider fra menylinjen. Hvis du redigerer et 
oppsett med en ordliste, får du muligheten til å Redigere 
siden eller Rediger ordliste. Med mindre du vil redigere 
ordlisten, må du velge Rediger sider.

Hvordan går jeg til 
redigeringsmodus?4.1
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• Fullfør redigering - 
 velg Fullfør redigering for å lagre endringene og  
 gå ut av redigeringsmodus

• Angre -  
 angrer den siste handlingen du kan trykke     
 flere ganger for å reversere flere handlinger

• Velg -  
 brukes til å merke flere felt.  En hake vises i   
 hjørnet på hvert felt som er valgt

• Navn på Grid oppsett -
  vises i midten av menylinjen slik at du vet hvilket  
 oppsett du redigerer i

• Ikon for grid oppsett - 
 viser miniatyrbilder av alle sidene i grid oppsettet.  
 Her kan du finne, gi nytt navn til, kopiere, slette og  
 legge til sider.

•  Malerpensel-ikon - 
 verktøy for å endre utseende på felter og sider.

4.2Hvordan bruker jeg menylinjen for 
redigeringsmodus? 
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•  Grid ikon 
 verktøy for å endre layout (f.eks. legge til rader  
 eller kolonner), bakgrunner og kommandoer.

•  Innstillinger
 juster innstillinger for tilgang, tale, skriving,   
 kontoer, grid oppsett osv.e

4.2
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Et skrive felt er feltet du bruker til å si et ord, et uttrykk 
eller en setning.

4.3Hva er et skrivefelt?
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I redigeringsmodus trykker du på et tomt felt og velger 
Skriv og Les opp. 

Skriv inn teksten for feltet, og velg Ferdig. Hvis du vil 
velge et annet symbol, trykker du på det gjeldende 
symbolet og velger et av alternativene som tilbys.  

Du kan også velge Finn bilde for flere alternativer.

Hvordan lager jeg et nytt skrive 
felt?4.4



39

I redigeringsmodus merker du feltet og deretter Rediger 
felt. 

Trykk på felt teksten til høyre på skjermen, gjør 
endringene, og velg Ferdig. Velg deretter redigering 
fullført.

4.5Hvordan endrer jeg teksten i et 
skrivefelt?
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I redigeringsmodus trykker du på feltet og velger Skriv 
og Les opp.  

På kommandolinjen slå av Samme som etikettnavnet. 

Nå kan etiketten redigeres separat fra teksten som 
sendes til skrivområdet.

Hvordan lager jeg skrive felt der 
teksten er forskjellig fra etiketten 
på feltet?

4.6
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I redigeringsmodus merker du feltet og deretter Rediger 
felt og trykker på symbolet. 

Du kan velge et nytt symbol fra de foreslåtte symbolene, 
eller du kan velge Finn bilde for å gå til bildelisten.

4.7Hvordan endrer jeg symbolet på 
et felt?
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I redigeringsmodus trykker du på og holder nede et 
felt til du ser en hake i hjørnet, eller velger Velg på 
menylinjen. 

Trykk deretter på feltene du vil merke, gjør endringene, 
og velg deretter Ferdig.

Hvordan merker jeg mer enn ét 
felt når jeg redigerer?4.8
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I redigeringsmodus trykker du på og holder nede feltet 
og drar den deretter til ønsket posisjon.

4.9Hvordan flytter jeg et felt?
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I redigeringsmodus trykker du på og holder nede det 
første feltet, deretter drar du den til plasseringen for det 
andre feltet

Hvordan bytter jeg plasseringen 
av to felt?4.10
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I redigeringsmodus merker du feltet og drar et av de blå 
hjørnehåndtakene til ønsket størrelse.

4.11Hvordan gjør jeg et felt større 
eller mindre?
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I redigeringsmodus trykker du på Velg på menylinjen, 
merker feltet du vil kopiere, og deretter trykker du på 
Kopier

Deretter trykker du på mål feltet og velger Lim inn på 
menylinjen.

Hvordan kopierer og limer jeg inn 
felt?4.12
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En ordliste er en dynamisk liste over ord som fyller 
ordlistefelt. 

En ordliste kan brukes til å legge til en stor mengde ord i 
en side. 

Ordlisten er en smart måte å la brukere legge til, eller 
fjerne ord i et grid oppsett.

4.13Hva er en ordliste?
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Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger ordliste, 
og velg plusstegnet.

Skriv inn det nye ordet og velg et symbol, og deretter 
Ferdig.

Hvordan legger jeg til et ord i en 
ordliste?4.14
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Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger -liste og 
deretter Rediger. 

Finn ordet du vil fjerne, trykk på den røde sirkelen på 
venstre side og Fjern. 

4.15Hvordan fjerner jeg et ord fra en 
ordliste?
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Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger liste og 
deretter Rediger. 

Finn ordet du vil flytte, og dra deretter ordet opp eller 
ned i listen ved hjelp av de tre linjene på høyre side. 

(I redigeringsmodus kan du også trykke på og holde 
nede ordliste feltet og dra den til ønsket plassering.)

Hvordan endrer jeg hvor et ord 
vises i en ordliste?4.16
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Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger ordliste, 
og trykk Rediger. 

På venstre side av linjen nederst i ordlisten vises 
gjeldende sorteringsrekkefølge (standard er Ingen 
sorteringsrekkefølge). 

Trykk på denne for å velge en ny sorteringsrekkefølge 
fra de tre alternativene.

4.17
Hvordan endrer jeg 
sorteringsrekkefølgen for en 
ordliste? (gjør det f.eks. alfabetisk)
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Gå til menylinjen, trykk Rediger og deretter Rediger 
ordliste.  

Velg søkeikonet, og skriv inn ordet du vil finne.

Hvordan finner jeg et ord i en 
ordliste? 4.18
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Trykk på Velg på menylinjen i redigeringsmodus, 
og trykk deretter på de tomme feltene der du vil at 
ordlisten skal vises. 

Velg Opprett felt på menylinjen, velg ord-listen, og trykk 
på Ferdig. 

Trykk på en av de nye feltene i ordlisten, og rediger felt. 
Trykk Rediger i ordlisten på kommandolinjen, og velg 
plusstegnet for å begynne å legge til nye ord i listen.

4.19Hvordan legger jeg til en ny 
ordliste i en side?
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I redigeringsmodus merker du feltet, trykker Rediger og 
velger deretter Legg til kommando på linjen til høyre på 
skjermen. 

Du kan bla gjennom de forskjellige kommandoene etter 
kategori, eller du kan søke etter en bestemt kommando 
ved hjelp av forstørrelsesglassikonet.

Hvordan legger jeg til en 
kommando i et felt?4.20
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I redigeringsmodus velger du grid ikonet ved siden av 
innstillinger, trykker på kommandoer og legger til en 
kommando.

4.21
Hvordan legger jeg til en 
kommando som skjer hver gang 
et sideåpnes?

Setninger
& skriving

Lenker Opptak

Kamera
& bilder

Kalkulator
Klokke
& timer

Nettleser Notater
Interaktiv
læring

PC
kontroll

Tale
innstillinger

Grid 
innstillinger
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Velg et tomt felt i redigeringsmodus, og trykk på Gå til 
en annen side. 

Velg siden du vil hoppe til. Du kan velge Hjem, tilbake 
eller en side fra miniatyrbildene.  

Du kan også velge å hoppe til en ny side eller en kopi av 
en eksisterende.

Hvordan lager jeg et felt som 
hopper til et annen side?4.22
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Velg feltet, og trykk deretter Følg lenke.

4.23
Hvordan hopper jeg fra en 
side til en annen mens jeg er i 
redigeringsmodus?
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I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av 
raster på menylinjen og trykker deretter på Rediger i 
innstillingslinjen for raster til høyre for skjermen. 

Trykk på siden du vil endre, og velg gi nytt navn.

Hvordan gir jeg nytt navn til en 
side?4.24
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I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av 
raster på menylinjen og trykker deretter på Rediger i 
innstillingslinjen for raster til høyre for skjermen. 

Trykk på siden du vil fjerne, og velg Slett.
    

4.25Hvordan sletter jeg en side?
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I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av 
rutenett på menylinjen og trykker deretter på Rediger i 
innstillingslinjen for rutenettet til høyre for skjermen.

Velg en side, og deretter Kopier og gi den nye siden et 
navn.

Hvordan lager jeg en kopi av en 
side?4.26
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I redigeringsmodus velger du ikonet for grid oppsettet 
på menylinjen og deretter Rediger. 

Velg plusstegnet på menylinjen, gi den nye siden et 
navn, og velg ønsket antall rader og kolonner.

4.27Hvordan legger jeg til en ny side?
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I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av 
oppsett på menylinjen og trykker deretter på Rediger i 
innstillingsfeltet for oppsettet til høyre for skjermen. 

Velg plusstegnet på menylinjen. Minimer tastaturet, og 
velg Legg til fra et annet oppsett nederst på skjermen.  

Velg grid oppsettet som inneholder siden du vil legge til, 
velg ønsket side, og trykk på Ferdig.

Hvordan legger jeg til en side fra 
et annet grid oppsett?4.28
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Velg feltet du vil skjule, i redigeringsmodus, og trykk på 
stil-ikonet på menylinjen (bilde). 

Velg skjult eller ikke tilgjengelig under tilgang. Hvis feltet 
er skjult, er den usynlig utenfor redigeringsmodus, men 
hvis den ikke er tilgjengelig, vil den være nedtonet og 
kan ikke velges

Du kan også gjøre et felttilgjengelig bare ved hjelp av 
berøring

4.29Hvordan skjuler jeg et felt eller 
hindrer den i å bli merket?
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I redigeringsmodus trykker du to ganger på et tomt felt 
og velger Spill av et opptak. Du kan nå velge å ta opp 
en ny lyd eller bla gjennom eksisterende lyder.

Du finner en kategorisert liste over lydeffekter som er 
klar til bruk, eller du kan bla gjennom opptakene du har 
gjort tidligere.

Du vil kanskje bruke kommandoen Spill av lyd i tillegg 
til andre kommandoer, for eksempel for å spille av en 
lyd og hoppe til et annet rutenett samtidig. Du kan 
gjøre dette ved å trykke på Legg til kommando når du 
redigerer et felt.

Hvordan legger jeg til en lydeffekt 
i et felt?4.30
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Gå til Innstillinger, tale, Meldingsbank og velg 
plusstegnet. 

Gå til Innstillinger, tale, Meldingsbank og velg 
plusstegnet. 

Du får nå muligheten til å skrive inn hele teksten på 
opptaket, legge til etiketten du vil skal vises på feltet, 
og velge kategorien eller kategoriene du vil at frasen 
skal vises i.

4.31Hvordan legger jeg til ord i 
Meldingsbanken?
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Styler, utseende og layout
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I redigeringsmodus merker du feltet du vil endre, 
redigerer felt og endrer kommandokommandoene til stil 
til høyre på skjermen. 

Her kan du gjøre endringer i hvordan felte ser ut, ved å 
justere form, farge, skrift og mer. 

 

Hvordan endrer jeg utseendet på 
et felt?5.1
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Stiler gjør at du raskt kan endre utseendet til ulike typer 
felt i et helt grid oppsett

Du kan for eksempel fargekode et grid oppsett slik 
at ulike typer ordforråd er enkle å identifisere og 
konsekvente.  

Du kan oppdatere en stil, og alle endringer du har gjort, 
kan brukes på alle felt som deler denne stilen. 
 

5.2Hva brukes stiler til?
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I redigeringsmodus merker du feltet og trykker på 
stillinjen til høyre på skjermen. 

Navnet på stilen som for øyeblikket er tilordnet feltet, 
vises. 

Trykk på gjeldende stil for å velge en annen fra listen, 
eller trykk på plusstegnet for å opprette en ny stil.

Hvordan tilordner jeg en stil til et 
felt?5.3
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I redigeringsmodus merker du feltet du vil redigere, og 
trykker på stillinjen til høyre på skjermen. 

Gjør de ønskede endringene i feltet, og trykk deretter 
Oppdater stil for å bruke disse endringene på andre felt 
i grid oppsettet som deler samme stil. 

5.4
Hvordan redigerer jeg en stil og 
bruker den på alle feltene som er 
tilordnet den?



72

I redigeringsmodus merker du et felt og gjør ønskede 
stilendringer for den nye stilen. 

Trykk på navnet på den gjeldende stilen, velg pluss, gi 
den nye stilen et navn, og velg Ferdig.

Hvordan lager jeg en ny stil?5.5
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Det finnes tre forhåndsinnstilte temaer som du kan 
bruke på hele grid oppsettet. 

Når du er i redigeringsmodus og ingen felter er merket, 
trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen. 

Velg Tema, velg enten Moderne, Boble eller Klumpete.

5.6Kan jeg raskt endre utseendet på 
et helt grid oppsett?
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Når du er i redigeringsmodus og ingen felter er merket, 
trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen. 

Trykk på felt avstand, og velg blant seks 
avstandsalternativer. Denne endringen gjelder for alle 
sider i oppsettet.

Hvordan endrer jeg hvor mye 
mellomrom det skal være mellom 
feltene?

5.7

Small cell 
spacing

Extra large cell 
spacing
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Når du er i redigeringsmodus og ingen felter er merket, 
trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen. 

Trykk på felt utseende, og velg etikett over bildet. 
Denne endringen gjelder for alle feltene i grid 
oppsettet.)

5.8Hvordan får jeg vist etiketten 
over symbolene?
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I redigeringsmodus trykker du på firkanten ved siden av 
malerpensel. 

Merk et felt ved siden av der du vil ha den nye raden 
eller kolonnen, og sett inn. 

Hvordan legger jeg til en ekstra 
rad eller kolonne?5.9
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I redigeringsmodus trykker du på grid ikonet ved siden 
av innstillingsvalgene og velger Grid Bakgrunn. Her kan 
du velge en farge eller et bilde for bakgrunnen i grid 
oppsettet. 

Du kan endre bakgrunnen for alle sidene grid oppsettet 
ved å velge Aktiver for alle sider.

5.10Hvordan endrer jeg 
bakgrunnsfargen i en side?
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Innstillinger og tilgang

6
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Hvis du vil endre stemmen du bruker, går du til 
Innstillinger, Tale og velger fra listen over tilgjengelige 
stemmer. Du kan også kjøpe og laste ned nye stemmer 
fra App Store på denne skjermen og finne stemmer på 
andre språk

Hvis du vil endre hastigheten og toneleie på stemmen, 
går du til Innstillinger, Tale og velger Konfigurer. Trykk 
på Les opp for å høre en forhåndsvisning av stemmen 
mens du justerer hastigheten, toneleie og volum. 

Hvordan kan jeg endre min 
stemme?6.1
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Gå til Innstillinger, Tale, Uttale og velg plusstegnet for å 
legge til en ny uttale. 

Skriv inn ordet slik det vanligvis blir stavet ved siden 
av Ord, og skriv deretter inn hvordan du vil at det skal 
høres ved siden av uttale. 

Trykk på Test, og når du er fornøyd med resultatet, 
trykker du på Lagre øverst i skjermbildet.

6.2Hvordan retter jeg uttalen til et 
ord?
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Gå til Innstillinger, oppsett, Språk

Hvordan endrer jeg språket i et 
grid oppsett?6.3
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Gå til Innstillinger, Oppsett, Skriveområde aktivering. 

Her kan du angi skriveområdet som skal snakke når det 
er merket, eller flytte markøren slik at du kan redigere 
meldingen

6.4Hvordan velger jeg hva som skjer 
når skriveområdet er valgt?
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Du kan velge om symboler skal vises i skriveområdet 
ved å gå til Innstillinger, grid Oppsett, Vis symboler.

Hvordan slår jeg symboler i 
skrivefelt av og på?6.5
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For å legge til et ekstra symbolbibliotek (f.eks. 
SymbolStix eller Snaps-bilder), gå til Innstillinger, grid 
oppsett, Symbolbiblioteker og velg plusstegnet.

6.6Hvordan legger jeg til et 
symbolbibliotek?
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Du kan endre rekkefølgen som symboler foreslås i, ved 
å gå til Innstillinger, grid Oppsett, Symbolbiblioteker og 
Rediger. 

Dra symbolbiblioteket opp eller ned på listen ved hjelp 
av de tre linjene til høyre på skjermen. 

Symboler fra biblioteket øverst på listen foreslås først.  
Et symbolbibliotek kan fjernes ved å trykke på den røde 
sirkelen ved siden av. 

Hvordan velger jeg hvilket 
symbolbibliotek som foreslås som 
standard?

6.7
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I Innstillinger velger du brukeren fra menyen til venstre. 

Trykk oppstart, og velg grid oppsettet du vil åpne når 
Grid for iPad startes.

6.8
Hvordan velger jeg et oppsett 
som standard når programmet 
startes?
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Gå til Innstillinger, Tale. 

Under Les opp mens du skriver kan du velge om teksten 
skal uttales etter hver setning, ord og tegn.  

Hvordan kontrollerer jeg når det 
leses opp tekst mens jeg skriver?6.9
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Gå til iPad-innstillingene - Generelt - tilgjengelighet 
VoiceOver for å slå på VoiceOver, og velg hvordan du vil 
at voiceover skal høres.  

6.10Hvordan konfigurerer jeg 
VoiceOver på iPad?
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