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1 - Inledning
Allora är ett mycket lättanvänt textbaserat kommunikationshjälpmedel.
Meddelanden skrivna på Alloras tangentbord läses upp av en talsyntes med hög
kvalitet. Intelligent ord- eller meningsprediktion, förlagrade meddelanden och
förkortningsexpansion ökar avsevärt kommunikationshastigheten.
En bortkopplingsbar skärm 2 med hög kontrast gör det möjligt för
kommunikationspartnern att visuellt följa det som skrivs.
Allora har en inbyggd mikrofon som möjliggör röstinspelning. Dessa
inspelningar går att länka till enskilda tangenter på tangentbordet.
Allora går att utrusta med en valfri GSM-modul som gör det möjligt att skicka
och ta emot SMS-meddelanden.
Allora är avsedd för kommunikation och ska inte användas i kliniskt, terapeutiskt
eller i diagnostiskt syfte.
Allora går även att utrusta med en IR-omgivningskontroll (GEWA) som går att
lära att sända IR-koder som startar andra enheter. Den är utformad för allmän
användning med audiovisuella apparater och tillämpningar för automatisering i
hemmet. Detta tillägg får inte användas i kliniska, terapeutiska eller i
diagnostiska applikationer.
Allora är portabel, men går även att fästa vid rullstolar.
Allora är enkel att använda med tilläggsfunktioner som stöder
kommunikationen. Vi rekommenderar att du läser den här guiden innan du
använder enheten.

1.1 Rengöringsanvisningar
Vi rekommenderar att rengöra Allora regelbundet för att minimera
bakteriespridning. Tangentbordet kräver särskild uppmärksamhet, eftersom
detta är en samlingsplats för bakterier.
Vi rekommenderar rengöringsmedel särskilt avsedda för utrustning, t.ex. eller
ett antiseptiskt desinfektionsmedel som (läs anvisningarna). Använd alltid en
fuktig trasa.
Ta bort damm med en torr, mjuk trasa. Ta bort fläckar på höljet med en fuktig
trasa. Undvik att fukt tränger in i högtalaröppningarna, mikrofonöppningen och i
anslutningarna. Smuts på anslutningarna går att ta bort med en bomullspinne.
Rengör skärmen med en torr trasa. Använd inte pappershanddukar eftersom de
kan orsaka små repor på skärmen. Ta bort fettfläckar på skärmen med
rengöringsmedel särskilt avsedda för rengöring av bildskärmar (spray eller
dukar) eller med ett antiseptiskt desinfektionsmedel. Tryck inte hårt mot
skärmen när du rengör.

1.2 Bärväskan
Allora går att använda säkert i bärväskan. Lägg enheten i bärväskan och bär
den i remmen så att den inte faller till marken. Om du fäster bärremmen i
motsatta hörn på bärväskan går det att bära enheten samtidigt som den är
välplacerad. Kontrollera alltid att bärväskan är stängd så att Allora inte faller ut.
Rengör bärväskan med en torr eller lätt fuktad trasa. Det går även att använda
en mjuk handborste.
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2 - Säkerhetsåtgärder
Tack vare sin låga vikt är Allora bärbar och lämplig att använda mobilt. Vi
rekommenderar dock att alltid bära Allora i både väskan och bärremmen. På
detta sätt undviker du att enheten faller till marken och kanske skadas.
Kontrollera att Allora är korrekt monterad och fäst när den används på en
rullstol.
Enheten använder ett Li-ion-batteri. Kasta inte det gamla batteriet när du byter
ut det, utan följ de lokala reglerna för avfallshantering. Det går även att skicka
tillbaka batteriet till Alloras leverantör.
Förvara Allora avstängd med laddat batteri om du inte ska använda enheten
under en längre tidsperiod. (Tryck på strömbrytaren i fem sekunder.)
Undvik att förvara enheten nära värmekällor eller på platser som blir mycket
varma. På sommaren kan det bli mycket varmt i till exempel en bil. Höga
temperaturer kan påverka Alloras drift och batteritid negativt.
Allora är inte vattenbeständig, men är stänkskyddad på tangentbordssidan.
Högtalaröppningarna genom vilka fukt och smuts kan tränga in finns på
enhetens undersida. Kommer vatten in i högtalarutrymmet kan detta påverka
högtalarnas funktion och sänka ljudkvaliteten. Var försiktig när du rengör Allora
och följ rengöringsanvisningarna.
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3 - Stänga av/slå på Allora
3.1 Återställ
Tryck på strömbrytaren
för att stänga av Allora. Strömbrytaren finns
uppe till höger på tangentbordet. Det tar ungefär 25 sekunder att starta datorn.
Under start blinkar strömindikatorn långsamt. När strömindikatorn lyser grönt är
enheten startad och klar att använda när markören visas på skärmen.
Det går nu att skriva ett meddelande med tangentbordet. Tryck på Returtangenten

för att höra meddelandet.

Tryck kort på strömbrytaren för att ställa i Allora i vänteläge. Strömindikatorn
tänds nu var fjärde sekund. I detta läge är Alloras strömförbrukning minimal.
Tryck på valfri tangent för att starta Allora från vänteläget.
Tryck på strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av Allora helt och hållet.

Om Allora är inaktiv (t.ex. på grund av en elektrostatisk urladdning på en
anslutning), går det att återställa enheten med återställningsknappen. När
enheten stängs av, tryck på strömbrytaren en gång till för att starta om Allora.
Återställningsknappen finns på enhetens undersida.

Allora 2
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4 - Skärm 1 och skärm 2
Allora har två grafiska bildskärmar som visar tecken med olika storlek.
Den första och största skärmen, ovanför tangentbordet, visar meddelanden som
skrivs in. Denna skärm visar även ord- eller meningsprediktion. Till höger om
skärmen visas lägesindikatorer. På Alloras framsida finns en andra och mindre
bildskärm som visar meddelandet som du skriver in.

skärmen till meddelanden. Växla mellan ordprediktion, meningsprediktion eller
ingen prediktion genom att trycka på tangentkombinationen
Skärmens tredje del till höger visar Alloras viktigaste lägesindikatorer.
Batteristatus

Aktivera/inaktivera ljud

Den första skärmen är indelad i tre delar. Den största delen används till att
skriva meddelanden. Ett meddelande kan innehålla flera rader. Vid tryck på
returtangenten läses meddelandet upp. Du behöver inte ta bort meddelandet för
att skriva ett nytt meddelande, vilket innebär att det är enkelt att gå tillbaka till

Status för Fn- eller Skift-tangent

Nytt meddelande
tidigare meddelanden. Använd piltangenten

eller

för att navigera

till meddelandet du vill använda igen och läsa upp det valda meddelandet
genom att trycka på "bekräftelsetangenten"

.

Skärmens andra del längst ned på skärmen är avskild från den första delen med
en vågrät linje. I den här delen av skärmen visas ord- eller
meningsprediktionerna. Det går även att välja bort prediktion och använda hela

GSM-mottagning

SMS-läge

.

Allora 2
Den andra och mindre skärmen på Alloras framsida visar meddelandet du
skriver, Det går dock att endast visa hela meddelande när det läses upp.
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Vi rekommenderar inte att ta bort den andra bildskärmen från Allora eller att
sätta tillbaka den när Allora startar. Du bör vänta med detta tills enheten är helt
startad.

På den här skärmen går det att visa en, två eller tre textrader. Detta bestämmer
även tecknens storlek. Väljer du en textrad blir tecknen större, men färre tecken
visas samtidigt. Fler textrader ger mindre tecken.
Den andra skärmen är normalt fäst vid Allora, men det går att ta bort den från
enheten och placera den bättre så att fler personer kan se skärmen.
Det går även att bära den andra skärmen eller ge den till din
kommunikationspartner. Detta är särskilt praktiskt om du befinner dig i en
bullrig miljö eller om du vill ha ett privat samtal.
Koppla bort den andra bildskärmen från Allora genom att trycka på spaken
bakom skärmen och ta ut skärmen ur sitt fack.

När den andra bildskärmen kopplas bort från Allora, upprättas en trådlös
anslutning mellan Allora och den andra bildskärmen. Du hör ett kort pipljud när
anslutningen är upprättad och klar att använda. Den andra skärmen har både
text och ljud.
Den andra skärmen går att bära med en rem eller ställas på de båda benen på
ett bord. Benen ser även till att den andra skärmen lutar något bakåt och att
ljudet strålar direkt mot lyssnaren.

Allora 2

För att få en pålitlig trådlös anslutning bör du hålla ett avstånd på omkring tre
meter mellan den andra skärmen och Allora.
Sätt tillbaka den andra skärmen på Allora: för in skärmen med stöden uppåt i
Alloras fack enligt bilden. Anslutningen till Allora är endast fullständig om du hör
ett klick.
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5 - Tangentbordet
Allora har ett vattenbeständigt tangentbord i gummi med tangenter i samma storlek som ett vanligt tangentbord. Tangentbordet har ett fullständigt alfabet, siffror, ofta
använda specialtecken (visade med blått), funktionstangenten Fn, en skifttangent, en returtangent och ett antal kontrolltangenter.
Skriv ett tecken på skärmen genom att trycka med motsvarande tangent. Tangentnedtryckningens fördröjningstid är justerbar för att undvika oönskad upprepning eller
oavsiktliga tangentnedtryckningar. Observera att användning av fördröjningstider ställs in enligt användarens behov. Placeras enheten hos en ny användare är det
viktigt att säkerställa att inställningarna uppfyller användarens behov annars verkar det som om tangentbordet är långsamt eller inte fungerar ordentligt.
Välj en siffra genom att trycka ned siffertangenten något längre tills siffran visas på skärmen. Tryck kort på siffertangenterna 1 till 5 för att välja motsvarande ord från
ordprediktionslistan som visas längst ned på skärmen.
Tecknen intill siffrorna 6, 7, 8, 9, 0 skrivs in genom att trycka kort på motsvarande tangenten, precis som de övriga tecknen på tangentbordet.
Följande beskriver ett antal viktiga tangenter på Alloras tangentbord.

Allora 2
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Table 1: Funktionstangentkombination

5.1 Funktionstangent
Funktionstangenten Fn används alltid tillsammans med en annan tangent. Tryck
till exempel på funktionstangenten och tryck sedan på tangent 1 för att skriva ett
utropstecken. Du behöver inte hålla ned funktionstangenten för att göra en
kombination, det går att först trycka ned Fn, släppa den och sedan trycka på 1
om du vill skriva ett utropstecken. På samma sätt går det att välja alla
specialtecken i blått i det övre vänstra hörnet på siffertangenterna.

Lägg till meddelandet på listan med
meningsprediktioner.
Ta bort meningsprediktionen som visas från
listan med meningsprediktioner.
Läs upp datum.

De blå symbolerna på en del tangenter visar en funktion som går att aktivera när
tangenten används i kombination med Fn-tangenten. Kombinationer med andra
tangenter som inte har en blå symbol är också möjliga.
Följande lista ger en översikt av de övriga kombinationerna med
funktionstangenten.

Table 1: Funktionstangentkombination
Öka volymen.

Minska volymen.

Öppna Alloras inställningsmeny.

Stäng av/slå på ljudet.

Läs upp tid.

Öka teckenstorleken. När största
teckenstorlek uppnåtts, börjar nästa steg
om från den minsta teckenstorleken och
ökar sedan igen.
Minska teckenstorleken. När minsta
teckenstorlek uppnåtts, börjar nästa steg
om från den största teckenstorleken och
minskar sedan igen.
Stäng av eller slå på den andra
bildskärmen. Den här inställningen sparas
tills den ändras på nytt.
Växla mellan ljud från den andra
bildskärmen eller från Allora (endast när
den andra bildskärmen är bortkopplad).
Den här inställningen sparas tills den
ändras på nytt.
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Table 1: Funktionstangentkombination
Växla mellan ordprediktion, meningsprediktion och

eller ignorera
. Det går även att använda följande kombinationer som
platser för att spara ett meddelande:

ingen prediktion. Den här inställningen sparas tills
den ändras på nytt.
Visa Alloras batteristatus, den andra skärmens
status och den inbyggda programvarans version.
Visa kommunikationsleverantör, telefonoperatörens
signalstyrka (endast SMS) och ledigt minne till
textmeddelanden.

5.2 Ljudtangent
Stoppa ljuduppspelning. Detta är praktiskt om du gör ett misstag.

5.3 Meddelandetangent
Meddelandetangenten används till att öppna ett sparat meddelande. Tryck först
på meddelandetangenten och sedan på en siffra eller bokstav. Meddelandet
som är kopplat till den tangenten visas. Detta gäller även kombinationen:
• meddelandetangent + Fn + siffra eller tecken,
• meddelandetangent + Skift + siffra eller tecken,
• meddelandetangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.
Spara ett meddelande på en tangent genom att först skriva meddelandet, sedan
trycka på meddelandetangenten

två gånger följt av den siffra eller

bokstav under vilken du vill spara meddelandet. Tryck sedan på bekräfta

• Fn + siffra eller tecken,
• Skift + Fn + siffra eller tecken,
• Fn + Skift + siffra eller tecken.

5.4 Ljudtangent
Ljudtangenten används till att spela upp sparade ljud eller inspelningar. Tryck
först på ljudtangenten och tryck sedan på en siffra eller bokstav för att spela upp
den associerade inspelningen. Detta gäller även kombinationen:
• ljudtangent + Fn + siffra eller tecken,
• ljudtangent + Skift + siffra eller tecken,
• ljudtangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.
Tryck på ljudtangenten två gånger för att spela upp "uppmärksamhetsljudet".
Mer information om ljudinspelning finns i Spela in på sidan 28.

5.5 Piltangent (upp)
Flyttar upp markören en rad eller ökar volymen i kombination med Fntangenten.

5.6 Piltangent (ned)
Flyttar ned markören en rad eller sänker volymen i kombination med Fntangenten.

Allora 2
5.7 Piltangent (vänster)
Flyttar markören ett steg åt vänster.

5.8 Piltangent (höger)
Flyttar markören ett steg åt höger.
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•
•
•
•
•

Spela in: att göra en ljudinspelning
IR-omgivningskontroll (tillägg)
Adressbok (tillägg)
Anteckningar: att göra anteckningar
Kommunikation: grundprogram, att skriva och få uppläst

När du inte är i favoritprogrammet för kommunikation (du använder ett annat
alternativ eller ändrar inställningarna), tar dig
-tangenten alltid tillbaka till
användningsalternativet Kommunikation. (se Stjärna på sidan 52.)

5.9 Bekräftelsetangent
Tryck på bekräftelsetangenten för att läsa upp eller upprepa meddelandet där
markören befinner sig. Godkänn ett val (i inställningarna eller i programmen).

Tryck på Skift +
för att läsa upp alla meddelanden som skrivits sedan den
senaste skärmrensningen.

5.10 Rensa eller ignorera
Rensa skärmen eller ignorera en åtgärd (i inställningarna eller i programmen).

Tryck på Fn +

för att öppna Alloras inställningsmeny.

5.12 Favorittangent
Tryck på favorittangenten om det valda användningsalternativet ska starta
omedelbart. Den här tangenten går även att kombinera med funktionstangenten
Fn och med Skift-tangenten för att starta två andra favoritalternativ.

5.13 Strömbrytare
Mer information om hur du stänger av eller slår på Allora finns i Stänga av/slå på
Allora på sidan 8.

5.11 Tangent för användningsalternativ
Tryck på programtangenten för att visa en lista med tillgängliga program i Allora.
Beroende på tillgängliga alternativ och användarbehörigheter kan programmen
vara:
• Nytt meddelande (tillägg): att skriva ett nytt SMS
• Läs meddelanden (tillägg): att läsa ett SMS

5.14 Korrigeringstangent
Tryck på korrigeringstangenten för att ta bort det senast inskrivna.

Allora 2
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5.15 Returtangent
Tryck på returtangenten för att börja på ny rad eller skriva ett nytt meddelande.
När talparametern Ange eko är på (standardinställning) läses även meddelandet
upp.

5.16 Skifttangent
Tryck på skifttangenten om du vill skriva stora bokstäver. Du behöver inte hålla
ned skifttangenten.
Skrifttangenten används även till vissa kombinationer.
Andra användbara kombinationer är:
+ siffra 1-5 för att läsa upp motsvarande ordprediktioner.

återställa senast borttagna meddelande.

Läs alla meddelanden som skrivits sedan den sista
skärmrensningen.

Allora 2

20

6 - Anslutningar och indikatorer

6.1 Framsida

6.1.3 Strömindikator

6.1.1 Mikrofon

Strömindikatorn visar Alloras driftstatus. Indikatorn är inte tänd när Allora är helt
avstängd.
Allora kan dock vara i strömsparläge (vänteläge). I detta fall tänds
strömindikatorn var fjärde sekund för att indikera att enheten är redo för
kommunikation när du behöver.

Den inbyggda mikrofonen används till högkvalitativa inspelningar. Du behöver
inte vara nära mikrofonen under inspelning. Håll ett avstånd på ungefär 20 cm
och tala i normal samtalston.

6.1.2 Batteriladdningsindikator
Batteriladdningsindikatorn tänds när Alloras nätadapter ansluts till vägguttaget.
Indikatorn lyser orange under laddning. Den blir grön när batteriet är fulladdat.
Använd inte andra nätadaptrar än den som medföljde Allora.

Strömindikatorn blinkar när enheten är på och under start. Detta kan ta omkring
25 sekunder. Strömindikatorn är tänd när startförloppet är avslutat och Allora är
klar att använda.
Vi rekommenderar inte att ta bort den andra bildskärmen från Allora eller att
sätta tillbaka den när Allora startar. Du bör vänta till enheten är helt startad eller
när Allora är i vänteläge.

Allora 2
Blinkar strömindikatorn rött när du trycker på strömbrytaren för att slå på
enheten, innebär detta att batteriet måste laddas.

6.1.4 IR-fönster
IR-fönstret används till att lära in infraröda koder. Håll fjärrkontrollen till enheten
från vilken du vill lära ett kommando på omkring 5 cm avstånd från det här
fönstret under inlärning av koden.
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6.2.3 USB-port
USB-porten används till att överföra anteckningar eller säkerhetskopiera data till
eller återställa data från en minnessticka. Den här porten har ingen annan
funktion.

6.2.4 Hörlurar
Här ansluter du hörlurar.

6.2 Sida
6.2.5 Adapteringång
Det här är nätadapterns ingång. Använd inte andra nätadaptrar än den som
medföljde Allora. Adaptern laddar även Alloras inbyggda batteri och den andra
bildskärmens batteri.

6.3 Baksida
Batterifacket och återställningsknappen finns på Alloras undersida.
Allora har ett laddningsbart batteri. Det här batteriet laddas med adaptern som
medföljer enheten. SIM-kortets anslutning finns i batterifacket på Alloras
undersida. Batterifacket bör endast öppnas om batteriet behöver bytas ut eller
för att sätta in eller byta ut SIM-kortet. Batterifacket öppnas med en särskild
skruvmejsel (Torx TX 10).

6.2.1 Kontakt 1
Använd den här ingången till att ansluta Kontakt 1 till Allora för att styra enheten
med skanning med en kontakt..

6.2.2 Kontakt 2
Använd den här ingången till att ansluta Kontakt 2 till Allora för att styra enheten
med skanning med två kontakter.

Återställningsknappen stänger av Allora om den slutar fungera normalt. Tryck på
strömbrytaren för att starta om Allora.

Allora 2
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6.4 Skärm 2

Allora har en andra bildskärm (Skärm 2) som visar meddelanden du skriver. Det
går dock endast att visa hela meddelandet när det läses upp.
Det går att välja mellan en, två eller tre textrader. Tecknen är större med en
textrad. Detta visar dock färre tecken samtidigt. Tecknen är mindre om du väljer
tre textrader.
Skärm 2 är fäst vid Allora men går även att koppla bort från enheten. Skrivna
meddelanden och ljud stöds även när Skärm 2 är bortkopplad från enheten.

Allora 2
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6.4.3 Volym upp
Den här knappen ökar volymen på Skärm 2. Den ändrar även volyminställningen
på Allora. Volymnivån visas på skärmen.

6.4.4 Volym ned
Den här knappen sänker volymen på Skärm 2. Den ändrar även
volyminställningen på Allora. Volymnivån visas på skärmen.
Anslutningen på sidan av Skärm 2 sida används endast för underhåll.

Skärm 2 en har ett antal styrknappar. Dessa knappar är endast aktiva när
skärmen är bortkopplad från huvudenheten.

6.4.1 Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren för att slå på Skärm 2(eller stänga av den om den är på).
Du behöver endast göra detta när den andra skärmen inte sitter i Allora. När den
andra bildskärmen slås på, etableras en trådlös anslutning mellan Allora och
den andra skärmen. Detta tar en stund. Du hör ett pipljud när anslutningen är
upprättad. En symbol som bekräftar anslutningen visas en kort stund på Skärm
2.

6.4.2 Återställ
Tryck på återställningsknappen och stäng Skärm 2 om den inte längre reagerar.
Återställningsknappen aktiveras genom att trycka in den med ett spetsigt
föremål, såsom en kulspetspenna. Tryck in knappen försiktigt tills du hör ett
klick och tryck sedan på strömbrytaren för att slå på bildskärmen igen.

Tryck på Volym ner-knappen och strömbrytaren samtidigt för att visa den andra
bildskärmens parametrar. Dessa är: serienummer, Mac-adress (detta är den
trådlösa anslutningens identifieringsadress), programvaruversion och
batteristatus.

Allora 2
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7 - Batterier
7.1 Byta ut Alloras batteri
Allora har ett inbyggt Li-ion-batteri. När batteriet är laddat ger Allora tio timmar
av kontinuerligt ljud och tal. Batteriets kapacitet tillsammans med enhetens
strömsparfunktioner bör vara tillräckliga för att ge användaren en hel dags
användning innan uppladdning krävs.
Anslut nätadaptern för att ladda det inbyggda batteriet. Använd inte andra
nätadaptrar än den som medföljer Allora.
Det går att använda Allora under laddning, men i detta fall tar det längre tid att
ladda batteriet.
Batteriladdningsindikatorn går från orange till grön när batteriet är helt laddat. I
detta fall går det att ta ut nätadaptern. Vi rekommenderar att nätadaptern
kopplas bort från enheten när batteriet är laddat, eftersom detta förhindrar
onödiga olyckor som t.ex att dra i nätkabeln.
Även Skärm 2 har ett inbyggt batteri. Detta batteri laddas av Allora när den
andra bildskärmen sätts tillbaka i Allora.
Tryck på Volym ner-knappen och strömbrytaren samtidigt för att visa
parametrar för Skärm 2. Dessa är: serienummer, Mac-adress (detta är den
trådlösa anslutningens identifieringsadress), programvaruversion och
batteristatus.

Batteriet finns i Alloras batterifack. Batterifackets lock är fäst med
specialskruvar. Ta endast bort batterilocket när det är nödvändigt och använd
rätt skruvmejsel, en Torx TX 10.
Tryck ned strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av enheten helt och
hållet. Kontrollera att Allora inte är ansluten till elnätet.
Lägg Allora med skärmen nedåt på ett mjukt underlag så att bildskärmen inte
skadas.
Skruva loss skruvarna med en Torx TX 10 skruvmejsel. Lyft batterilocket med
skruvhålen bort från höljet. Batteriet är nu synligt och går att ta ut ur enheten.
Sätt in det nya batteriet i enheten. Kontrollera att batteriet sitter rätt och har
kontakt. Detta bör gå att göra utan större kraft.
Sätt tillbaka batterilocket. Även detta går att sätta tillbaka utan större kraft.
Skruva tillbaka batterilocket på plats med en Torx TX 10 skruvmejsel. Skruva
inte åt skruvarna för hårt.
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7.2 Byte av batteri på Skärm 2
Kontakta leverantören för byte av batteri på Skärm 2.
Kasta inte batteriet, utan följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering. Det
går även att lämna tillbaka batteriet till enhetens leverantör.
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8 - Alloras olika användningsalternativ
Allora stöder olika användningsalternativ. Beroende på tillgängliga alternativ och
användarbehörigheter kan programmen vara:
•
•
•
•
•
•
•

Nytt meddelande (tillägg): att skriva ett nytt SMS
Läs meddelanden (tillägg): att läsa ett SMS
Spela in: göra en ljudinspelning
IR-omgivningskontroll (tillägg)
Adressbok ((tillägg))
Anteckningar: att göra anteckningar
Kommunikation: grundalternativ, att skriva och få uppläst text

8.1 Kommunikation
Alloras grundläggande användningsområde är att skriva och läsa upp
meddelanden i situationer ansikte mot ansikte. Allora startar alltid med det här
användningsalternativet. Arbetar du i ett annat program eller om du har ändrat
Alloras inställningar, kommer du tillbaka till alternativet. Kommunikation genom
att trycka på tangenten för användningsalternativ

.

Skriv siffror genom att trycka och hålla ned siffertangenten något längre till
siffran visas på skärmen.

Tryck på returtangenten
för att börja på ny rad eller läsa meddelandet.
Stäng av Ange eko i talinställningarna om du inte vill använda returtangenten till
att läsa upp meddelandet.
Det går även att använda bekräftelsetangenten
meddelandet som finns vid markören.

Öka teckenstorleken med tangentkombinationen

till att läsa upp

.

De behöver inte ta bort meddelandet för att skriva ett nytt meddelande. Det går
att behålla meddelanden i dina samtal och gå tillbaka till något av dem med
piltangenterna
eller
valda meddelandet.

. Tryck på bekräftelsetangenten för att läsa det

Skriv ett meddelande genom att helt enkelt använda Alloras tangentbord.
Det går att välja ett av orden som visas på ordprediktionslistan (på skärmens
nedre del) genom att välja motsvarande siffra, 1 till 5. Det finns aldrig fler än fem
ord på listan.
Tryck på tangenten med siffran 1 när du använder meningsprediktion för att
välja den predicerade meningen. tryck på 2 för att visa nästa mening om en
sådan finns.

Tryck på tangentkombinationen
meddelandena.

för att läsa upp alla
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2. Spara meddelanden under en tangent

Tryck på
-tangenten om du vill rensa alla meddelanden. Tar du bort
meddelanden oavsiktligt, går det att återställa borttagna meddelanden genom
att trycka på tangentkombinationen

.

Det går att välja mellan ordprediktion, meningsprediktion och ingen prediktion
med tangentkombinationen

.

-tangenten. Skriv

meddelandet och tryck två gånger på meddelandetangenten
tecken eller en siffra. Bekräfta med

, följt av ett

om du vill att meddelandet kopplas

till det valda tecknet eller den valda siffran. Trycka på

för att ignorera.

Det går även att använda följande tangentkombinationer till att spara
meddelanden:

8.1.1 Spara meddelanden
1. Lägg till meddelanden till listan med meningsprediktioner
Rensa alla meddelanden genom att trycka på

Rensa alla meddelanden genom att tryck på

-tangenten. Skriv ditt

meddelanden och tryck på tangentkombinationen
. Du hör ett kort
ljud som bekräftar att meningen lades till på meningsprediktionslistan.

Använd tangentkombinationen
till att ta bort
meningen som visas i prediktionsområdet från meningsprediktionslistan.

• Fn + siffra eller tecken,
• Skift + Fn + siffra eller tecken,
• Fn + Skift + siffra eller tecken.

Hämta ett meddelande genom att trycka på meddelandetangenten
och
sedan på en siffra eller bokstav. Meddelandet som är kopplat till den tangenten
visas på skärmen. Det går att lägga till något om du vill och sedan trycka på
bekräftelsetangenten

för att läsa upp det.

Vill du läsa upp meddelandet omedelbart efter att det hämtats, måste du
aktivera inställningen "läs lagrat meddelande" (se Läs sparat meddelande på
sidan 52).
Detta gäller även tangentkombinationerna:
• meddelandetangent + Fn + siffra eller tecken,
• meddelandetangent + Skift + siffra eller tecken,
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• meddelandetangent + Fn + Skift + siffra eller tecken.

3. Håll ned tangenten så länge som du vill spela in.

3. Använda en förkortning som meddelande

4. Släpp tangenten om du vill stoppa inspelningen.

Det går även att byta ut meddelandet mot en förkortning. Alloras
förkortningsexpansion utökar förkortningen till en fullständig mening när du vid
tryck på mellanslag.
Skapa en förkortning genom att först skriva ett meddelande.

Tryck på tangenten
på nytt för att höra inspelningen. Tryck på och håll
ned tangenten om du vill göra om inspelningen.

Tryck på meddelandetangenten

två gånger följt av förkortningen du vill

använda. Bekräfta med

om du vill att meddelandet kopplas till

förkortningen. Tryck på

för att ignorera.

Hämta meddelandet genom att helt enkelt skriva förkortningen och trycka på
mellanslag.

Spela upp en inspelning när du är i kommunikationsalternativet genom att helt
enkelt trycka på ljudtangenten följt av tecknet som är kopplat till ljudet eller
inspelningen du vill spela upp.
Det går även att använda följande tangentkombinationer till att spara
inspelningar:
• Fn + siffra eller tecken,
• Skift + Fn + siffra eller tecken,
• Fn + Skift + siffra eller tecken.

8.2 Spela in
Allora har en inbyggd mikrofon som gör det enkelt att spela in röstmeddelanden.

Tryck på programtangenten
för att visa de tillgängliga programmen och
välj Spela in. Bekräfta valet med returtangenten och starta inspelningen. Följ
anvisningarna.
1. Välj ett tecken som du vill koppla till inspelningen.
2. Tryck på och håll ned motsvarande tangent. Inspelningen startar efter två
sekunder.

8.3 Göra anteckningar
Det går att skriva anteckningar med Allora. Anteckningar lagras på enheten eller
på ett USB-minne för att överföras till en dator. På samma sätt går det att
förbereda anteckningar eller samtal på en dator och överföra dem till Allora.
Dataöverföringen mellan Allora och datorn sker med ett USB-minne.
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8.3.1 Göra anteckningar
8.3.4 Spara anteckning (USB)

Skriv en anteckning genom att rensa skärmen med
-tangenten. Nu kan
du börja skriva anteckningen. Tryck på returtangenten för att börja på ny rad.
Trycker du på returtangenten läses föregående mening automatiskt upp. Det går
att undvika detta genom att inaktivera Ange eko i talinställningarna eller så går

Välj detta alternativ om du vill spara anteckningen på ett USB-minne. Du
ombeds att ge anteckningen ett namn.

det att stänga av ljudet med tangentkombinationen

8.3.5 Öppna anteckning (USB)

.

Välj det här alternativet om du vill öppna en anteckning som är sparad på ett
USB-minne. En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd
Spara anteckningen genom att trycka på programtangenten
Anteckningar och sedan trycka på returtangenten.

, välja
piltangenterna
eller
till att navigera till anteckningen som du vill
öppna och tryck på returtangenten. Anteckningen visas nu på skärmen.
Det går inte att redigera anteckningen eller navigera till en mening som du vill

Du kan sedan välja:

8.3.2 Spara anteckning

läsa upp. Tryck sedan på

Spara anteckningen i Alloras inbyggda minne. När du gör detta ombeds du ge
anteckningen ett namn.

8.3.6 Radera anteckning

8.3.3 Öppna anteckning

Välj det här alternativet om du vill ta bort en anteckning som är sparad på Allora.
En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd piltangenterna

Välj det här alternativet om du vill öppna en anteckning som är sparad på Allora.
En lista med sparade anteckningar visas på skärmen. Använd piltangenterna
eller
till att navigera till anteckningen som du vill öppna och tryck
på returtangenten. Anteckningen visas nu på skärmen.
Det går inte att redigera anteckningen eller navigera till en mening som du vill
läsa upp. Tryck sedan på

-tangenten.

eller

till att navigera till anteckningen som du vill ta bort och tryck

på returtangenten. Använd
-tangenten.

-tangenten.

-tangenten till att bekräfta eller ignorera med
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8.4 Omgivningskontroll (tillval)
Är din Allora utrustad med en enhet för omgivningskontroll går det att använda
Allora till att skicka IR-koder för styrning av andra enheter, t.ex. tv, cd-spelare
eller till och med lampor, dörrar och fönster. Detta är endast möjligt om dessa
enheter stöder IR-styrning och om IR-koderna identifieras av GEWA-enheten på
Allora.
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3. Säkerhetskopiera (via USB)
4. Återställ (via USB)
Tryck på 2 för att välja Lär in.
Du får en lista med de tillgängliga platserna (kommandona) som kan innehålla
en infraröd kod: gw1 .. gw150

8.4.1 Spela in infraröda koder
På skärmens högra sida, under strömindikatorn, finns ett lila fönster. Det är
fönstret genom vilket Allora spelar in de infraröda koderna (IR). Observera att en
del enheter har komplicerad IR-kodning. Är detta fallet är det möjligt att koderna
inte går att lära in.

Använd piltangenterna
eller
till att välja ett av kommandona och
tryck på returtangenten för att starta inlärningen:
Först tillfrågas du om du vill skriva över det befintliga kommandot. Tryck på
om du vill skriva över och lära in en ny kod. Tryck på
vill göra detta.

om du inte

Placera fjärrkontrollen till den enhet vars infraröda koder du vill lära in omkring
fem centimeter från det lila fönstret och tryck på knappen på fjärrkontrollen för
det kommando du vill lära in. Håll ned denna knapp till Allora ber dig släppa den.
Allora ber dig upprepa detta. Tryck på och håll ned samma knapp en andra gång
till Allora ber dig släppa den igen.
Tryck på tangenten för användningsalternativ
för att visa de tillgängliga
alternativen. Välj Omgivningskontroll och tryck på returtangenten.
Det går nu att välja mellan:
1. Skicka
2. Lär in

Det går nu att ge kommandot ett visst namn, volym upp, tv på osv. Välj helst ett
kort namn som beskriver kommandot.
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8.5 Skicka och ta emot textmeddelanden

8.4.2 Överföra infraröda koder
Tryck på programtangenten
för att visa de tillgängliga programmen. Välj
Omgivningskontroll och tryck på returtangenten.
Det går nu att välja mellan:
1. Skicka

Allora går att utrusta med en GSM-modul som gör det möjligt att skicka och ta
emot SMS från en annan person. Är din Allora utrustad med den här modulen
måste programmet initieras innan det går att använda. Gör detta genom att
utföra följande tre steg: installera SIM-kortet, ange motsvarande PIN-kod och
anslut slutligen till en telefonoperatör.

8.5.1 Installera SIM-kortet

2. Lär in

SIM-kortet är ett litet chipkort som måste föras in i Allora för att kunna använda
GSM-modulen.

3. Säkerhetskopiera (via USB)
4. Återställ (via USB)
Tryck på 1 för att välja Skicka.
Du får en lista med de tillgängliga platserna (kommandona) som kan innehålla
en infraröd kod: gw1 .. gw150 En del kommandon kan ha fått ett annat namn
under inlärningen.

Använd piltangenterna

eller

utföra och tryck sedan på returtangenten
nu.

till att välja kommandot som du vill
. Den infraröda koden överförs

Till 111 av de 150 Gewa-kommandona finns det även en associerad tangent
eller tangentkombination. Om du känner till tangenten eller
tangentkombinationen går den därför att skriva in direkt.

SIM-kortet finns i Alloras batterifack.
Tryck ned strömbrytaren i fem sekunder för att stänga av enheten helt och
hållet. Kontrollera att Allora inte är ansluten till elnätet.
Lägg Allora med skärmen nedåt på ett mjukt underlag så att bildskärmen inte
skadas.
Skruva loss skruvarna med en Torx TX 10 skruvmejsel. Lyft batterilocket med
skruvhålen bort från höljet. Batteriet är nu synligt och går att ta ut ur enheten.
Följande bild visar SIM-kortets plats.
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Navigera med piltangenterna
eller
till posten PIN-kod och tryck på
returtangenten. Följande fönster visas på skärmen:

I batterifacket finns en liten bild som visar SIM-kortets rätta placering. Skjut
försiktigt in SIM-kortet i pilens riktning i SIM-kortets anslutning.
Sätt tillbaka batteriet i batterifacket. Sätt först in batteriets vänstra sida (intill
SIM-kortet) först i facket och släpp sedan försiktigt batteriets andra sida i
batterianslutningen. Detta säkerställer att både SIM-kortet är säkrat och att
batteriet får god kontakt.

8.5.2 Ange PIN-koden.

Ange PIN-koden och bekräfta med

eller tryck på

för att avbryta.

8.5.3 Ansluta till en telefonoperatör
När PIN-koden har angivits korrekt är du klar att ansluta till en telefonoperatör.

Tryck på Fn

för att komma till Alloras inställningar.

När SIM-kortet är installerat går det att ange PIN-koden.

Tryck på Fn

för att komma till Alloras inställningar.

Navigera med piltangenterna
eller
till posten Mobiltelefon och
tryck på returtangenten. Du har nu öppnat mobiltelefonens inställningar i Allora.

Navigera med piltangenterna
eller
till posten Mobiltelefon och
tryck på returtangenten. Du har nu öppnat mobiltelefonens inställningsmeny i
Allora.
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Navigera med piltangenterna
eller
till posten (Åter)anslut och tryck
på returtangenten. När du har en anslutning visas statussymbolen för
signalstyrka

till höger på skärmen.

Ange namn och telefonnummer och bekräfta med
för att avbryta.

eller tryck på

Upprepa detta om du vill lägga till fler kontakter.

Tangentkombinationen
gör det möjligt att visa signalstyrkan,
telefonoperatören och ledigt minne på SIM-kortet. Lägg märke till att om minne
på SIM-kortet är fullt går det inte längre att ta emot nya SMS. Det går att skapa
ledigt minnesutrymme genom att ta bort gamla meddelanden om detta inträffar.

Om du väljer en befintlig kontakt är det möjligt att redigera eller ta bort den.

Tryck på

eller

för att återvända till programmet Kommunikation.

8.5.4 Skicka ett SMS
Det är praktiskt att först skapa en kontaktlista.
Öppna kontaktlistan genom att trycka på tangenten för användningsalternativ
för att visa alternativen.
Nu går det att skriva SMS-meddelanden. Tryck på tangenten för
användningsalternativ för att visa de tillgängliga alternativen.
Navigera med piltangenterna
returtangenten

eller

till 5 - Adressbok och tryck på

.

Navigera med piltangenterna
och tryck på returtangenten.

eller

till posten 1 - Nytt meddelande

Följande fönster visas på skärmen:
En tom skärm öppnas där du skriver meddelandet. I meddelandets statusavsnitt
påminner en (S)-ikon att du är i SMS-läget.
Välj <Lägg till kontakt> och tryck

om du vill lägga till en ny kontakt.
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Tryck på bekräftelsetangenten
när meddelandet är klart att skicka. Din
kontaktlista visas på skärmen. Skriv in ett telefonnummer direkt eller använd
piltangenterna

eller

Den första raden visar avsändaren, den andra raden visar meddelandets
inledning. En asterisk * före avsändaren visar ett detta meddelande inte ännu är
läst.

till att välja en kontakt på listan.
Använd piltangenterna

Tryck på returtangenten
för att skicka meddelandet. Du hör ett ljud och
texten Meddelandet skickat visas när meddelandet har skickats iväg.

eller

till att navigera till meddelandet som

du vill läsa och öppna det genom att trycka på returtangenten

.

Hela meddelandet visas nu på skärmen.
Tryck på

en gång till om du vill skicka meddelandet till en annan kontakt.

Tryck på tangenten för användntangenten för användningsalternativ
att återvända till alternativet Kommunikation.

för

8.5.5 Ta emot SMS
När du får ett SMS från en annan person visas en kuvertikon i statusfönstret. Du
hör även ett ljud. Observera att kuvertikonen även visar att det finns nya, olästa
meddelanden.
Läs ett nytt meddelande genom att trycka på tangenten för
användningsalternativ
och välj Läs meddelanden. En lista med
meddelanden visas på skärmen med det senaste meddelandet högst upp.

Navigera i meddelandet med piltangenterna

eller

.

Lägg märke till att meddelandets avsändare, datum och tid visas vid slutet av
meddelandet. Det går att välja att svara på meddelandet direkt (tryck på
siffertangent 1 - Svara) eller att ta bort meddelandet (tryck på siffertangent 2 Ta bort) eller läsa upp det (tryck på siffertangent 3 - Läs).
Meddelandena lagras på SIM-kortet och i Alloras internminne. SIM-kortet lagrar
de fem senaste meddelandena, alla övriga meddelanden lagras i Alloras internminne.
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9 - Använda Allora med manöverkontakter.
Allora går även att använda med en eller två manöverkontakter. Allora visar då
de tecken och funktioner på skärmen som du kan behöva för att skriva ett
meddelande. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda
visas, tryck på kontakten för att göra valet. Den här funktionen kallas för
skanning.
För att leda dig igenom skanningen, visar Allora en följd av alfanumeriska
tecken som du kan välja bland för att skriva en mening eller ett meddelande.
Dessa rader visas längst ned på skärmen, där ordprediktionen normalt visas. I
en annan algoritm är sekvenserna inte tangentbordets rader utan ordnas i en
effektivare följd. Det finns två format för skanning och de är följande:

Med en skannande kontakt stegar man igenom de olika sekvenserna
automatiskt med en viss rytm.
Anslut en kontakt till kontaktingång 1 på Allora (observera att skanning startar
automatiskt när kontakten ansluts) och ställ in rätt parametrar enligt följande:

Tryck på tangentkombinationen

. Följande lista visas på skärmen:

1. Skanna tangentbord rad för rad.
Skärmen visar varje rad på tangentbordet i följd. Med kontakten går det att välja
raden på vilket önskad bokstav finns och sedan skanna över bokstaven. När den
valts startar skanning efter rad på nytt.
Använd piltangenterna

eller

till att välja Scanning och tryck sedan

2. Skanna vanliga bokstäver.
på returtangenten
I det här formatet visas bokstäverna ordnade efter användningsfrekvens, till
exempel, bokstäver såsom vokaler och vanliga konsonanter visas först och
sedan mindre vanliga konsonanter på efterföljande rader. Detta ger en
effektivare skanningupplevelse och minskar tiden för att skriva meddelanden.

9.1 Använda en kontakt.

. Följande lista med inställningar visas på skärmen:
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Välj först Algoritm. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja
Qwerty, men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här
algoritmen skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en
effektivare ordning för tecken och funktioner.

Allora kan lägga till ett litet ljud varje gång den visar nästa tecken eller
teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten. Ljud på/av lägger till eller stänger av
ljudet vid varje steg.

Ställ in Stega på Automatisk. Detta innebär att Allora automatiskt stegar igenom
de skanningsalgoritmens olika sekvenser. När tecknet eller teckensekvensen i
vilken tecknet du vill använda visas, tryck på kontakten för att göra valet.

Tryck på
för att stoppa skanning. Tryck på kontakten för att starta
skanning igen.

Inställningen Välj gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid
tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en
kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga
tangentnedtryckningar.
Stegtid definierar hastigheten som används när Allora stegar igenom de olika
sekvenserna.
Gör du ett misstag och till exempel väljer en rad med tecken där tecknet du vill
ha inte visas, går det att vänta till Allora har stegat igenom raden ett antal
gånger för att till slut lämna "fel" rad. Inställningen Lämna rad ställer in antalet
gånger Allora stegar igenom en rad innan den lämnas.
Pausa scanning ställer in antal sekvenser som Allora kör innan den stoppar
algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det
intervallet. Skanningen startas om automatiskt om kontakten trycks ned.
Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja
nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till
exempel darrning.
Inställningen Fördröjning före val ställer in den fördröjningstiden.

9.2 Skanning med två kontakter.
Använd kontakt 1 till att stega igenom skanningsalgoritmens på varandra
följande sekvenser. Gör valet med kontakt 2.
Anslut kontakterna till de avsedda kontaktingångarna på Allora. Skanning starta
automatiskt när du aktiverar kontakt 1.

Tryck på tangentkombinationen
Följande lista visas på skärmen:

för att ställa in rätt parametrar.
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Välj Scanning med piltangenterna
returtangenten

eller

och tryck sedan på

Pausa scanning ställer in antal sekvenser som Allora kör innan den stoppar
algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det
intervallet. Skanningen startas om automatiskt om kontakten trycks ned.

. Följande lista med inställningar visas på skärmen:
Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja
nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till
exempel darrning.
Inställningen Fördröjning före val ställer in den fördröjningstiden.
Allora kan lägga till ett litet ljud varje gång den visar nästa tecken eller
teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten. Ljud på/av lägger till eller stänger av
ljudet vid varje steg.

Välj först Algoritm. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja
Qwerty, men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här
algoritmen skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en
effektivare ordning för tecken och funktioner.
Ställ in Stega på Tryck på kontakt. Detta innebär att Allora visar nästa sekvens
när du aktiverar kontakt 1. När tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du
vill använda visas, tryck på kontakt 2 för att göra valet.
Inställningen Välj gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid
tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en
kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga
tangentnedtryckningar.
Gör du ett misstag och till exempel väljer en rad med tecken där tecknet du vill
ha inte visas, går det att vänta till Allora har stegat igenom raden ett antal
gånger för att till slut lämna "fel" rad. Inställningen Lämna rad ställer in antalet
gånger Allora stegar igenom en rad innan den lämnas.

Tryck på
för att stoppa skanning. Tryck på kontakten för att starta
skanning igen.
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10 - Översikt över menyn och inställningarna
Tryck på tangentkombinationen

för att öppna Alloras inställningsmeny. Följande lista visas på skärmen:

Det går att stänga inställningsmenyn när som helst genom att trycka på tangenten för användningsalternativ
Följande översikt förklarar de olika tangenterna som går att använda till att ändra inställningarna.

eller

Navigera på listan med inställningar eller
undermenyer.

Välja en undermeny.
eller
Ändra en inställning.
eller
Stänga en undermeny

.
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Återvända till alternativet Kommunikation och
tillämpa ändringarna.

10.1 Tal

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.1.1 Språk
Tryck på tangentkombinationen
välj Tal och tryck på

för att öppna inställningsmenyn,

. Följande lista visas på skärmen:

Välj bland de olika språken på din Allora.

10.1.2 Röst
Välj bland de olika rösterna för ett visst språk.

10.1.3 Tempo
Ställ in röstens tempo. Högre siffra ger högre rösttempo.

Använd piltangenterna
Navigera med piltangenterna
Tryck på

och

till att välja en inställning.
och

för att ändra en inställning.

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

10.1.4 Röstvolym
Detta är den valda röstens volym. Volymen kan variera beroende på språk,
rösten och tillämpad röstteknik. Den här volymen bör endast ställas in en gång.
Värdet 7 är lagom. Det går att höja den här volymen om nödvändigt, I en del
fall kan detta leda till en förvrängd röst.
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10.1.5 Volym
Det här är Alloras volyminställning. Den här inställningen går även att ändra med
tangentkombinationen

Lägg till ett ord genom att trycka på

.

för att öka volymen eller med

för att sänka volymen.

10.1.6 Eko av tecken
När detta är inställt, läser Allora varje tecken som skrivs.
Skriv sedan om ordet på ett sådant sätt att det uttalas bättre.

10.1.7 Eko av ord
När detta är inställt, läser Allora varje ord som skrivs (efter ett mellanslag).

10.1.8 Ange eko
Ett skrivet meddelande läses upp när du trycker på returtangenten
. Är
inställningen inaktiverad går det fortfarande att använda bekräftelsetangenten
till att läsa upp meddelandet där markören befinner sig.
Använd tangentkombinationen
till att läsa upp alla
meddelanden som skrivits efter skärmrensningskommandot.

Tryck på

Om ett visst ord inte uttalas korrekt, går det att lägga till det i Alloras
uttalslexikon.

.

10.1.10 Ta bort uttal
Tryck på

10.1.9 Lägg till uttal

för att bekräfta eller avvisa med

piltangenterna

för att öppna listan med ord i uttalslexikonet. Välj ett ord med
eller

och tryck på returtangenten

.

Allora 2
Tryck på

43

för att ta bort det från lexikonet eller

för att ignorera.

10.1.13 Ljud
10.1.11 Tangentbord

Ställ in Ljud om du vill ha ett ljud vid varje tangentnedtryckning.

Tryck på tangentkombinationen
välj Tangentbord och tryck på

för att öppna inställningsmenyn,
. Följande lista visas på skärmen:

10.1.14 Hålltid för siffror
Den här inställningen anger hur längre en siffertangent måste vara nedtryckt
innan motsvarande siffra skrivs i meddelandet.
Siffertangenterna 1 till 5 används även till att välja prediktion. Gör detta med en
kort tryckning på siffertangenterna.

10.1.15 Fördröjning efter val
Använd piltangenterna
Navigera med piltangenterna

och

till att välja en inställning.
och

Förhindra oönskade tangentnedtryckningar, till exempel på grund av darrning,
går det att ställa in fördröjningstiden innan en ny tangentnedtryckning
godkänns.

för att ändra en inställning.

10.1.16 Fördröjningstid
Tryck på

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.1.12 Typ
Den här inställningen bestämmer tangentbordets layout. Ändra endast den här
inställningen om tangentbordet inte motsvarar tangentbordet på din Allora.

Förhindra oavsiktliga tangentnedtryckningar, till exempel på grund av
darrning, går det att ställa in hur länge en tangent måste vara nedtryckt innan
den godkänns.
Viktig anmärkning!
De två sista inställningarna kan, om de ställs in på ett visst värde, ge intrycket
av att Allora har slutat
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fungera. Kom därför ihåg att om dessa fördröjningar är inställda på en viss tid,
svarar tangentbordet långsamt.

10.2 Scanning
Tryck på tangentkombinationen

10.2.1 Algoritm
Den här inställningen ställer in algoritmen som används för att gå igenom
ordningen. Om du har ett QWERTY-tangentbord är det lämpligt att välja Qwerty,
men det går även att välja en annan algoritm: Alfabet. Den här algoritmen
skannar inte igenom tangentbordets rader, utan använder en effektivare ordning
för tecken och funktioner.

för att öppna inställningsmenyn,

10.2.2 Stega
välj Scanning och tryck på

. Följande lista visas på skärmen:

Ställ in på Automatisk om du använder en kontakt. De efterföljande sekvenserna
visas automatiskt med en inställd rytm (Stegtid).
Om du använder två kontakter bör den här inställningen ställas in på Tryck på
kontakt.
Detta innebär att Allora visar nästa sekvens när du aktiverar kontakt 1. När
tecknet eller teckensekvensen i vilken tecknet du vill använda visas, tryck på
kontakt 2 för att göra valet.

10.2.3 Välj
Använd piltangenterna
Navigera med piltangenterna
Tryck på

och

till att välja en inställning.
och

för att ändra en inställning.

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

Inställningen Välj gör det möjligt att avgöra om du vill välja genom att trycka (Vid
tryck) eller genom att släppa kontakten (Vid släpp) eller genom att hålla en
kontakt en viss tid. En inställd hålltid undviker även oavsiktliga
tangentnedtryckningar.

10.2.4 Stegtid
Stegtid definierar hastigheten eller rytmen som används när Allora stegar
igenom de olika sekvenserna.
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10.2.5 Lämna rad
Den här inställningen ställer in antal gånger Allora stegar igenom en rad innan
den går vidare (om du gör ett misstag och väljer fel ordning).

10.2.6 Pausa scanning
Den här inställningen definierar antal sekvenser som Allora kör innan den
stoppar algoritmen, med tanke på att ingen kontaktaktivitet inträffade under det
intervallet. Skanningen startas om automatiskt om en kontakt trycks ned.

Använd piltangenterna

10.2.7 Fördröjning före val

Navigera med piltangenterna

Efter val av ett visst tecken eller en viss funktion går det att välja att fördröja
nästa val. Detta förhindrar oönskade på varandra följande val orsakade av till
exempel darrning.

Tryck på

och

till att välja en inställning.
och

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

Allora kan lägga till ett litet ljud (Ljud=på) varje gång den visar nästa tecken eller
teckenrad. Detta hjälper till att hålla takten.

10.3.1 Ljusstyrka
Ställ in ljusstyrkan på skärm 1 på 1, 2 eller 3 för att få ljusare
tecken. Observera att högre ljusstyrka använder mer
ström och förkortar batteritiden.

10.3 Skärm

välj Skärm och tryck på

.

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.2.8 Ljud

Tryck på tangentkombinationen

för att ändra en inställning.

för att öppna inställningsmenyn,
. Följande lista visas på skärmen:

10.3.2 Endast versaler
När det här alternativet är inställt, skriver Allora endast med stora bokstäver
på den första skärmen.
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10.3.3 Teckensnitt
Inställningen Teckensnitt ställer in teckenstorleken på
skärmen mellan 7 och 24 bildpunkter.

Tryck på

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

10.3.4 Teckensnitt för prediktion

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

Inställningen Teckensnitt för prediktion ställer in teckenstorleken på
ord- eller meningsprediktionen på skärmen mellan 7 och 24 bildpunkter.

10.4.1 Text
När inställningen Text är avstängd visar inte skärm 2 meddelandet.

10.4 Skärm 2

10.4.2 Text medan du skriver

Tryck på tangentkombinationen

Vill du inte visa meddelandet på den andra skärmen när du skriver det, måste du
ställa in värdet på "av". Meddelandet visas sedan endast på den andra skärmen
när Allora läser upp det.

välj Skärm och tryck på

för att öppna inställningsmenyn,
. Följande lista visas på skärmen:

10.4.3 Endast versaler
Med denna inställning visas tecknen på den andra skärmen endast med stora
bokstäver.

10.4.4 Rader
Den här inställningen anger hur många textrader den andra skärmen stöder. Det
går att välja mellan en, två eller tre rader. Ju fler textrader du väljer, desto
mindre blir tecknen.
Använd piltangenterna
Navigera med piltangenterna

och

till att välja en inställning.
och

för att ändra en inställning.
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10.4.5 Ljud
Den andra bildskärmen har små högtalare. Dessa högtalare aktiveras vanligen
när den andra skärmen kopplas bort från Allora och upprättar en trådlös
anslutning. Det går dock att behålla ljudet i Alloras högtalare (Ljud=av).

Använd piltangenterna
Navigera med piltangenterna
Tryck på

10.4.6 Rullningstyp
Den här inställningen definierar hur meddelandet visas på den andra skärmen
när det läses upp.

och

till att välja en inställning.
och

för att ändra en inställning.

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:
Ord för ord innebär att meddelandet visas ord för ord på den andra skärmen
synkroniserat med talet.

10.5.1 Prediktion
När den är inställd på Textning försöker den andra skärmen visa så många ord
som möjligt synkroniserat med talet.

Med ordprediktion förutsäger Allora maximalt fem ord. Tryck på siffertangenten
1 till 5 för att välja motsvarande ord.

10.5 Prediktion
Tryck på tangentkombinationen
välj Prediktion och tryck på

Det går att välja mellan ordprediktion, meningsprediktion eller ingen prediktion.

för att öppna inställningsmenyn,

Med meningsprediktion, tryck på tangenten 1 för att välja meningen, tryck
sedan på siffertangenten 2 för att visa nästa mening (om en sådan finns).

. Följande lista visas på skärmen:

10.5.2 Lägg till ord
Välj den här inställningen om du vill lägga till ett nytt ord i prediktionsdatabasen.
Tryck på returtangenten

. Följande fönster visas på skärmen:
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10.5.4 Autoinlärning
Den här inställningen ställer in om Allora automatiskt lägger till nya ord i
ordprediktionsdatabasen eller inte.
Av innebär att inga nya ord läggs till i databasen.
Ord innebär att Allora automatiskt lägger till orden du skriver i databasen. Om
ordet redan finns anpassas dess frekvens (sannolikheten att ordet skrivs).

Skriv in ordet du vill lägga till i ordprediktionsdatabasen.
Bekräfta med bekräftelsetangenten

eller

avbryt med

.

10.5.3 Ta bort ord
Välj den här inställningen om du vill ta bort ett ord från ordprediktionsdatabasen.
Tryck på returtangenten

. Följande fönster visas på skärmen:

Frekvenser innebär att Allora endast justerar frekvenserna för ord och ordpar
som redan finns i befintliga databasposter.
Alla innebär att Allora automatiskt lägger till nya ord i databasen och även
justerar frekvenserna för befintliga databasposter.

10.5.5 Skiftlägeskänslig
När denna inställning är aktiverad tar ordprediktionen hänsyn till stora
bokstäver. Är den inaktiverad påverkar stora bokstäver inte prediktionen.

10.5.6 Maximalt antal repetitioner
Skriv in ordet du vill ta bort från prediktionslistan. Bekräfta med
bekräftelsetangenten

eller avbryt med

Den här inställningen anger hur ofta en prediktion upprepas i den visade
ordlistan innan det ersätts av en annan prediktion.

.

10.5.7 Mellanslag efter skiljetecken
Med denna inställning läggs ett mellanslag automatiskt till efter ett skiljetecken.
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10.6 Datum/tid

Läs upp datumet med tangentkombinationen
även på skärmen.

Tryck på tangentkombinationen
välj Datum/tid och tryck på

. Datumet visas

för att öppna inställningsmenyn,
. Följande lista visas på skärmen:

10.6.2 Ändra tid
Tryck på Retur-tangenten

och ange timme. Bekräfta med

bekräftelsetangenten
eller avbryt med
. Ange minuter på samma
sätt. Du hör ett kort ljud när inställningen slutförs.

Använd piltangenterna
Tryck på

och

till att välja en inställning.

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

.

Läs upp tiden med tangentkombinationen
skärmen.

. Tiden visas även på

10.7 Mobiltelefon
Är din Allora utrustad med en GSM-modul går det att initiera enheten med dessa
inställningar. Observera att modulen endast stöder att skicka och ta emot SMS:

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

10.6.1 Ändra datum
Tryck på Retur-tangenten

Tryck på tangentkombinationen
och ange år. Bekräfta med

bekräftelsetangenten
eller avbryt med
. Fyll i månad (1-12) och
dag (1-31) på samma sätt. Du hör ett kort ljud när inställningen slutförs.

välj Mobiltelefon och tryck på

för att öppna inställningsmenyn,
. Följande lista visas på skärmen:
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Skriv in PIN-koden till ditt SIM-kort. Bekräfta med bekräftelsetangenten
eller avbryt med

.

10.7.4 (Åter)anslut

Använd piltangenterna

och

till att välja en inställning.

Öppna undermenyn genom att trycka på
Stäng undermenyn genom att trycka på

.

När PIN-koden har angivits måste du ställa in anslutningen till en
telefonoperatör. Nästa gång du startar Allora görs detta automatiskt (när
Mobiltelefon är inställd på "på".
Tappar du anslutningen går det att återansluta med (Åter)anslut.

.

10.8 Allmänt
10.7.1 Mobiltelefon
Den här inställningen gör det möjligt att stänga av och slå på
mobiltelefonenheten.

De allmänna inställningarna anger menyspråk, strömhantering, favoritprogram.

Tryck på tangentkombinationen

för att öppna inställningsmenyn,

10.7.2 SMS-ljud
Välj ljudet (1 till 3) du vill höra när ett meddelande tas emot.

10.7.3 PIN-kod
Tryck på returtangenten

för att öppna undermenyn.

välj Allmänt och tryck på

. Följande lista visas på skärmen:
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Ta bort lösenordet?

Använd piltangenterna

och

till att välja en inställning.

Navigera med piltangenterna
Tryck på

och

för att ändra en inställning.

om du vill öppna en undermeny.

Stäng undermenyn genom att trycka på

När du är i inställningsmenyn går det att ta bort det aktuella lösenordet så här:
välj Allmänt och sedan Ange lösenord för meny. Bekräfta utan att skriva in
tecken. Nu går det att öppna inställningsmenyn utan lösenord.

10.8.3 Standby efter

.

Används inte Allora under en viss tid, stängs den automatiskt av i ett läge som
minskar strömförbrukningen avsevärt för att spara batteritid. Dettaläge kallas för
vänteläge.

Följande översikt förklarar de olika inställningarna:

Inställningen Standby efter anger inaktivitet i antal minuterinnan Allora
automatiskt går till vänteläget.

10.8.1 Menyspråk
Den här inställningen ställer in menyspråket.

10.8.2 Ange lösenord för meny

Observera att det även går att gå till vänteläget med en kort tryckning på
strömbrytaren.

Ställ in ett lösenord som förhindrar obehörig åtkomst till inställningsmenyn. Är
ett lösenord inställt, tillfrågas du varje gång du vill öppna inställningsmenyn.

Allora går ut ur vänteläget när du trycker på en tangent.

Tryck på Retur-tangenten

10.8.4 Avstängning efter

för att ange lösenordet.

Den här inställningen bestämmer efter hur många timmar Allora stängs av
automatiskt.
Efter automatisk avstängning måste Allora startas med strömbrytaren.

10.8.5 Statusfält
Bekräfta med bekräftelsetangenten

eller avbryt med

.

Allora visar statusparametrarna till höger på skärmen när den här inställningen
aktiveras. Statusparametrarna är:
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Batteri, ljud av, status för tangenterna Fn och Skift, meddelanden, SMS-läge,
signalstyrka.

10.8.6 Förkortningar
Den här inställningen expanderar automatiskt lagrade förkortningar.

•
•
•
•

Skicka IR: skicka ett kontrollkommando
Läs tid: läser upp tiden
Inspelning (A): spela upp inspelningen under tecknet A
Meddelande (A): spela upp meddelandet under tecknet A

10.8.10 Skift + stjärna
På samma sätt som med stjärntangenten, går det att koppla ett av dina förvalda
användningsalternativ till tangentkombinationen

10.8.7 Spela in med brusfilter

.

Spelar du in i en bullrig miljö, kan inspelningen bli bättre med brusfiltret,

10.8.11 Fn + stjärna
10.8.8 Läs sparat meddelande

På samma sätt som med stjärntangenten, går det att koppla

Har du lagrat meddelanden under en tangent går de att öppna genom att trycka

tangentkombinationen
till ett av dina förvalda användningsalternativ.

på meddelandetangenten
och motsvarande tangent. Meddelandet visas
sedan på skärmen. När inställningen Läs sparat meddelande är aktiverad, läses
även meddelandet upp automatiskt.

10.8.9 Stjärna
Allora har en specialtangent, stjärntangenten
användningsalternativ. Välj något av följande:
•
•
•
•

<Inget>
Spela in: göra en ljudinspelning
Nytt SMS: att skriva ett nytt textmeddelande
Läs SMS: att läsa ett textmeddelande

som startat ett förvalt

10.8.12 Verktygsmeny
Allora stöder ett antal olika program. Huvudprogrammet är Kommunikation, men
det går även att spela in ljud eller skriva anteckningar. Din Allora kanske även
har extraprogram när den har en IR-modul för omgivningskontroll och/eller en
GSM-modul för att skicka och ta emot SMS. Välj vilka program som är tillåtna
med Verktygsmeny. Endast dessa program visas när du trycker på tangenten för
användningsalternativ

.
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Tryck på tangentkombinationen

för att öppna inställningsmenyn,

välj Verktygsmeny och tryck på
på skärmen:

Det här verktyget går även att använda till att installera en uppgradering av den
inbyggda programvaran eller till att återställa standardinställningarna.

. Följande lista med inställningar visas
Tryck på tangentkombinationen

för att öppna inställningsmenyn,

välj Säkerhetskopiera/återställ och tryck på
inställningar visas på skärmen:

Använd piltangenterna
Tryck på
Använd piltangenterna

och

Navigera med piltangenterna

eller

. Följande lista med

för att välja en inställning.

för att starta proceduren.

till att välja en inställning.
och

för att ändra en inställning.

Följande översikt förklarar de olika procedurerna:
3. Skapa en fullständig säkerhetskopia

Ge de alternativ du vill tillåta värdet "på".
Alternativen som ställts in på "av" visas inte på programlistan när du trycker på

Gör en säkerhetskopia av både Alloras programvara och data. Kontrollera att
USB-minnet är anslutet till Allora.

programtangenten

4. Återställ säkerhetskopia

.

10.8.13 Säkerhetskopiera/återställ
Med den här funktionen går det att säkerhetskopiera och återställa data såsom
lagrade meddelanden, ljudinspelningar och IR-koder till ett USB-minne. Om
data på enheten av någon anledning tas bort (förlust, reparation), går det alltid
att återställa data från USB-minnet till din Allora.

Återställ säkerhetskopian från USB-minnet. Kontrollera att USB-minnet är
anslutet till Allora.
5. Installera uppdatering
Om en ny version av Alloras inbyggda programvara finns tillgänglig kopierar du
den först till ett USB-minne och installerar uppdateringen från minnet till Allora.
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6. Säkerhetskopiera data
Detta lagrar endast Alloras data – såsom inspelningar, lagrade meddelanden
och IR-koder – på ett USB-minne. Kontrollera att USB-minnet är anslutet till
Allora.
7. Återställ data
Kopierar Alloras data från ett USB-minne tillbaka till Allora.
8. Återställ standardinställningar
Välj detta alternativ för att återställa Allora till standardvärdena.
Detta rensar även alla data i Alloras minne.
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