
Snabbguide till Alloras kortkommandon

Öka volymen.

Sänk volymen.

Gå till Allora inställningar.

Ljud AV/PÅ.

Lägg till meddelandet i listan 
med meningsprediktioner.

Läs datum.

Läs tid.

Öka teckenstorlek.
Så snart den största teckenstorleken  
uppnåtts leder nästa tryck till den 
minsta storleken för att därefter 
gradvis öka igen.

Minska teckenstorlek.
Så snart den minsta teckenstorleken  
uppnåtts leder nästa tryck till den 
största storleken för att därefter 
gradvis minska igen.

Aktivera/Avaktivera skärm 2.
Denna inställning lagras tills den 
ändras igen. 

Växla mellan ljud från Allora 
eller skärm 2 (gäller endast när 
Skärm 2 är frånkopplad).
Denna inställning lagras tills  den 
ändras igen. 

Växla mellan ordprediktion, 
meningsprediktion eller ingen 
prediktion.
Denna inställning lagras tills den 
ändras igen. 

Visa Alloras batteristatus, 
status för Skärm 2 samt 
hårdvaruversion.

Visa telefonoperatör, 
signalstyrka (endast text) och 
ledigt minnesutrymmer för 
textmeddelanden.
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Stoppa all uppspelning av ljud. (Detta kan vara 
användbart närman begår ett misstag). 

"Meddelandeknappen" används för att hämta 

Tryck först på "Meddelandeknappen" och sedan på en bokstav eller siffra.
Meddelandet som har lagrats under denna tangent kommer då att läsas 
upp och visas. Detta gäller även för kombinationen:

• meddelandetangent + Fn + bokstav eller siffra

 meddelandetangent + Shift + bokstav eller siffra

 meddelandetangent + Fn + Shift + bokstav eller siffra

För att spara ett meddelande under en tangent, skriv först meddelandet, 
tryck sedan två gånger på "Meddelandeknappen" och därefter på
bokstaven eller siffran under vilken meddelandet ska lagras. Tryck sedan 
på "Bekräfta" . Det går även att använda följande 
kombinationer som platser för att spara meddelanden:

 Fn + bokstav eller siffra

 Shift + bokstav eller siffra

•

 Fn + Shift + bokstav eller siffra

"Ljudknappen" används för att spela upp lagrade ljud 
eller meddelanden.

Tryck först på "Ljudknappen" och därefter på en bokstav eller siffra
för att spela upp den associerade inspelningen. Detta gäller även för: 

 Ljudknapp + Fn + bokstav eller siffra

 Ljudknapp + Shift  + bokstav eller siffra

 Ljudknapp + Fn + Shift + bokstav eller siffra

Genom att trycka två gånger på "Ljudknappen" aktiveras 
uppmärksamhetssignalen

ett lagrat meddelande. 

eller "Avbryt"

Följande lista visar en översikt över de olika kombinationerna av 
funktionstangenter:

•
•

•
•

•
•
•
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