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Välkommen till

Grid Player är en Alternativ och 
Kompletterande Kommunications (AKK) App 
för iOS som hjälper personer som inte kan tala 
eller har otydligt tal för att kommunicera. 
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Du kan skapa eller redigera sidor i Grid 3 och The Grid 2 för att användas med 
Grid Player. Du kan också använda sidorna som följer med Grid Player utan 
någon programvara, men då kan du inte göra några ändringar.



Installera Grid Player

För att installera Grid Player på din iOS enhet öppnar du App Store.
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I sökrutan skriver du ‘Grid Player’.

Klicka på ‘Hämta’ för att ladda ner Grid Player till din enhet.

Grid Player appen läggs till på startskärmen. Tryck på Grid Player ikonen  för 
att öppna den.
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Logga in till Grid Player

När Grid Player öppnas för första gången kommer du till Välkomstskärmen. 
Din enhet måste var ansluten till Internet för att logga in och ladda ner dina 
anpassningar.

Om du redan har ett Smartbox konto, klickar 
du på Logga in och skriver in 
din e- postadress och lösenord.

För nya användare måste du klicka på Skapa nytt konto.

Ge ditt konto ett namn, ange språk. 
Ange sedan e-postadress och 
lösenord.

När du har loggat in kommer Grid 
Player att ladda ner och synkronisera 
dina anpassningar. Det kan ta några 
minuter att slutföra beroende på din 
Internetanslutning. 



Utforskaren

När du har loggat in och laddat ner dina anpassningar öppnas utforskaren. 
Det är din startsida, där du har alla dina anpassningar. Härifrån kan du starta 
en anpassning, uppdatera dina anpassningar, öppna Inställningar och lära dig 
mera om Grid Player och AKK. 
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Grid Player har fyra anpassningar att utforska och använda, tillsammans med 
de anpassningar du har skapat i Grid 3 eller The Grid 2.
Öppna en anpassning bara genom att klicka på den. 

Grid Playergp
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För att stänga en anpassning, tryck på Klar längst upp till vänster på skärmen. 
Du kommer då tillbaka till Utforskaren.

Gå tillbaka till Utforskaren



Anpassningar

Grid Player innehåller fyra anpassningar för kommunikation.
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Symbol Talker A

Symbol Talker B

Symbol Talker A är för någon som ska börja med alternativ kommunikation. 
Orden är ordnade efter ämnen. Från varje ämne kan du skapa enkla meningar 
med ett eller två val.

Symbol Talker B bygger på de språk och färdigheter du har tillägnat dig och 
innehåller ordförråd för att skapa meningar med upp till tre val.
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Talande Fotografier

Text Talker Frasbok

Talande Fotografier är en uppsättning bilder som täcker ett brett urval av 
ämnen. Dessa kan användas för att prata om sakerna, spela spel mm..

Text Talker Frasbok innehåller färdiga fraser för snabb kommunikation för 
personer som är litterära men inte kan prata. Det finns också svarsrutor på 
varje sida för att snabbt kunna svara på frågor..



Lägga till och ändra sidor

För att lägga till eller ändra sidor i Grid Player behöver du Grid 3 eller The Grid 
2 på din PC.
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Tip
Du kan läsa mer om Grid 3 på www.thinksmartbox.com/grid3

Genom att logga in på ditt Smartbox konto i Grid 3 eller The Grid 2 kan du 
komma åt Online Grids där du kan ladda ner ett stort antal anpassningar som 
kan skickas till Grid Player.

Grid 3
För att lägga till en anpassning från Grid 3, öppnar du menyn (F10) och klickar 
på Dela.

Välj Grid Player. Du kommer att se alla anpassningar som du för tillfället har 
installerat. Klicka på Lägg till.
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Välj den anpassning som du vill skicka till Grid Player och klicka på Nästa

Anpassningen kommer nu att laddas ner. För att se din anpassning i Grid 
Player klickar du på ikonen uppdatera längst upp till vänster på din iOS enhet.

Grid Playergp



The Grid 2
För att skicka en anpassning till Grid Player i The Grid 2 måste du logga in på 
Online Grids. Klicka på Logga in till Online Grids på verktygsraden.
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Lägga till och ändra sidor

Välj en anpassning och därefter klickar du på skicka till Grid Player från 
sidofältet.

Ett fönster öppnas och du ser förloppet av överföringen. När det är klart, 
uppdaterar du Grid Player och dina anpassningar laddas ner till din iOS enhet.
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Inställningar

För att komma åt Inställningarna för Grid Player, tryck på kugghjulet längst 
upp till höger på skärmen i Utforskaren på din enhet.

Välj röst
Beroende på ditt språk har du en eller två röster att 
välja mellan. Du kan bara ha en röst installerad.

Om Grid Player
Under Om Grid Player kan du se versions 
information och skicka feedback till Smartbox.

Support
Här kan du se vilket konto som är inloggat, iPad information och datum för 
senaste uppdateringen. Uppdatera - uppdaterar dina senaste ändringar och 
sidor. Uppdatera allt - laddar ner alla dina anpassningar och röster. Email 
Support är en direkt adress till Smartbox support team. Rapportera ett 
problem är ett snabbt verktyg för rapportering av buggar och frågor. 

Avregistrera
Avregistrera tar bort all kontoinformation från din iPad och tar bort den från 
ditt Smartbox konto. Du kan när som helst logga in igen för att återregistrera 
din enhet.



iOS Inställningar

Det finns ytterligare säkerhetsinställningar för Grid Player som finns i appen 
Inställningar på din iOS enhet.

Öppna Inställningarna från din Startskärm på din iOS enhet och bläddra ner i 
vänstra menyn tills du ser Grid Player.
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Det finns två alternativ tillgängliga.

Inställningsknapp

Välj läge På eller Av för att förhindra att Grid Player inställningarna kan ändras 
från appen.

Stängbara sidor

Välj om sidor kan stängas för att förhindra att användaren återvänder till 
Utforskaren.
OBS!  Du måste använda iOS hem knappen på din enhet för att avsluta Grid 
Player och återaktivera självstängande sidor för åtkomst av utforskaren.
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VoiceOver and Kontakter

När VoiceOver är på, kommer Grid Player att läsa upp meny objekt när du 
väljer dem.

Öppna Inställningarna från din startskärm på din iOS enhet och välj Allmänt 
och därefter Hjälpmedel.

Du kan du slå på VoiceOver och justera de egenskaper som passer ditt behov.

När du är aktiv måste du dubbelklicka var som helst på skärmen för att 
aktivera det senast talade objektet.

Aktivera kontaktstyrning från Inställningarna på din iOS enhet. Allmänt/
Hjälpmedel/Reglagestyrning. Detta möjliggör skanning av både Grid Player 
och iOS i allmänhet.



Vissa funktioner i Grid 3 och The Grid 2 är inte tillgängliga i Grid Player.

Tillgängliga kommandon
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Kompatibilitet

Kommandon i Grid Player:

• Text – lägg till en bokstav, ord eller mening i skrivytan
• Rensa – rensar skrivytan
• Tala – läser upp texten i skrivytan
• Gå till – öppnar en annan sida
• Gå tillbaka – går tillbaka till föregående sida
• Gå till Start – går till startsidan
• Fler Autorutor – visar fler ord i ordlistan
• Kopiera till klippbord – kopierar texten i skrivytan
• Ta bort ord – tar bort ord i skrivytan

Tillgängliga funktioner
Funktioner I Grid Player:

• Ordlista automatiskt innehåll – för sidor med massor av ord
• Ordprediktion automatiskt innehåll – föreslår ord när du skriver
• Självstängande sidor – sidor som hoppar tillbaka när du har valt en   
 ruta
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Användare av The Grid 2 kan ställa in kompatibilitetsläget för att vara säker på 
att anpassningen fungerar med Grid Player.

Välk Kompatibilitet från Utforskaren i The Grid 2, och välj vilken enhet du vill 
använda för kompatibilitet. Om du vill ställa in fönstret i samma storlek som 
enheten, välj fliken Bildskärmar.

I kompatibilitetsläget får du bara tillgång till funktioner som fungerar med Grid 
Player. När du redigerar i en anpassning ser du bara de kommandon som är 
tillgängliga för Grid Player.

Kompatibilitet rapport
Kompatibilitet rapport listar alla funktioner i en anpassning som inte är 
kompatibla med Grid Player. Från menyraden väljer du Analyser/Rapporter/
Kompatibilitet för att se rapporten.



Online Grids

The Online Grids websida grids.sensorysoftware.com tillåter dig att hantera 
ditt Smartbox konto.

Skriv in ditt användarnamn (email adress) och lösenord för att logga in på 
Online Grids.
Du kan se dina enheter som är anslutna till ditt konto på din Profil sida.

Välj en enhet för att se dina anpassningar. Du kan också ta bort anpassningar 
från ditt konto.

Det går även att ta bort en enhet, men det måste ha gått 30 dagar efter 
senaste uppdateringen. 

Du kan ha max 3 enheter på ditt konto.
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Kan jag använda tillbehör som jag betalar för?

• Du kan inte använda symbol baser som du betalar för med Grid Player  
 (Bliss och PCS). Du kan använda Widgit, Symbolstix, Snaps foton och  
 egna foton.

Hur tar jag bort en anpassning som jag har skickat till Grid Player?

• Logga in tilll Online Grids med ditt användarnamn och lösenord. Välj  
 den anpassning du vill ta bort, och klicka på Ta bort.

Hur kan jag ta bort en enhet från mitt konto?

• För att ta bort en enhet måste du avregistrera Grid Player på den   
 enheten och logga in med ett annat användarnamn.

Vad är begränsningen på mitt Online Grids konto?

• Du kan ansluta upp till 3 enheter till ditt konto.
• Du kan ladda upp max 10 anpassningar till ditt konto.
• Varje anpassning kan innehålla upp till 350 sidor. Den totala storleken  
 får inte överstiga 100mb, och varje fil får inte vara större än 10mb.

Ljud problem

Kontrollera att inte ljudet är avstängt. Det är den lilla skjutomkopplaren 
bredvid volym knapparna på enheten. Om du kan se den orange punkten på 
skjutomkopplaren då är ljudet avstängt.
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