
Korte handleiding



Voor ondersteuning, video tutorials, 
webinars en meer informatie bezoek
www.thinksmartbox.com



Welkom bij

Grid 3 geeft u de mogelijkheid te communiceren, 
de wereld rondom u te leren en te controleren.

Dit boekje helpt u aan de slag te gaan met Grid 3. Eens u gestart bent, 
vergeet niet de trainingskaarten en video tutorials te raadplegen. Ze 
helpen u de software nog beter aan uw wensen aan te passen.
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Een gebruiker creëren

Een gebruiker creëren is de eerste stap die u dient te zetten bij het gebruik 
van Grid 3. Eens de gebruiker gecreëerd is, kunt u de instellingen, paginasets, 
bedieningsmethode, spraak en nog meer beginnen aan te passen.

De eerste keer dat u 
het programma opent 
wordt u gevraagd een 
gebruiker te creëren.

Geef uw gebruiker een 
naam en selecteer een 
taal en stem. Indien 
gewenst, kunt u ook een 
foto toevoegen. 

Tip
U kunt de optie Camera 
onder Foto Veranderen 
gebruiken om met de 
webcam een foto te 
nemen. 
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Selecteer uit de zes 
categorieën  bestanden 
die uw gebruiker nodig 
heeft. 

U kunt later bestanden 
toevoegen of 
verwijderen. Maak u dus 
geen zorgen als u op dit 
moment niet zeker bent 
van uw keuze.

Om gebruik te kunnen 
maken van deze 
functie dient u Grid 3 
toestemming te geven 
van uw woorden, zinnen 
en locatie te leren. U 
kunt deze instellingen 
later tijdens het gebruik 
van Grid 3 wijzigen.

Klik op Gebruiker Creëren 
om het te vlotooien.

Een gebruiker kan tijdelijk beletten dat informatie 
over zijn/haar activiteiten opgeslagen wordt door 
het commando Privémodus te gebruiken.

Tip

Grid 3 heeft een krachtige woordvoorspelling om de communicatie aanzienlijk 
te versnellen.
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Paginasets

Grid 3 wordt geleverd met een groot aantal kant-en-klare paginasets. Ze kunnen 
onmiddellijk gebruikt worden of als basis voor verdere personalisatie dienen.

Symbool Chat A is ontworpen voor iemand die 
pas met alternatieve communicatie begonnen 
is. Woorden zijn verdeeld in categorieën. In 
elke categorie kunt u met één of twee selecties 
eenvoudige zinnen vormen.

Symboolcommunicatie
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Symbool Chat B bouwt voort op de geleerde 
taal- en bedieningsvaardigheden en bevat een 
woordenschat om met maximaal drie selecties een 
zin te vormen.

Symbool Chat C zorgt voor de  overgang voor 
mensen die al succesvol mbv categorieën 
gecommuniceerd hebben en klaar zijn om meer 
taalfuncties te gebruiken om meer te kunnen 
zeggen. In Symbool Chat C bevat elke categorie 
een kernwoordenschat dat u in staat stelt een 
grotere waaier van zinnen te vormen. 

Symbool Chat D bevat het kernwoordenschat 
op de Home-pagina. Dit betekent dat u zeer 
snel mooie zinnen kunt vormen en enkel voor 
het vinden van minder gebruikelijke woorden 
naar de categorieën moet gaan. De grammatica 
hulpmiddelen in Grid 3 helpen u met minder 
selecties grammaticaal correcte zinnen te vormen. 
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Tekstcommunicatie

Fast Talker 3 is een communicatiebestand voor 
gebruikers die kunnen lezen en schrijven. Op de 
Home-pagina kunt u kiezen of u wilt chatten of een 
toegankelijke app wilt openen zoals sms, telefoon, 
e-mail, social media, muziek en veel meer. 

Fast Talker 3 maakt gebruik van de krachtige 
woordvoorspelling en chatgeschiedenis functies 
van Grid 3 om de communicatiesnelheid 
aanzienlijk te verhogen.

Text Talker is een tekstgebaseerd 
communicatiesysteem voor gebruikers die kunnen 
lezen en schrijven. Het omvat woordvoorspelling 
en een gebruiksklare databank van berichten.



Interactief leren

Interactief leren is een totaal nieuwe manier om te leren en te verkennen. Elke 
activiteit is ontworpen om spelenderwijs te leren en stappen te zetten richting 
alternatieve communicatie. Voor elk van de motiverende activiteiten is een 
pagina ontworpen om over de activiteit en de prestaties te kunnen praten. 
Kies uit 25 activiteiten die in vier sleutel leerdomeinen verdeeld zijn.
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Oorzaak en gevolg activiteiten omvatten 
interacties met Dilbert de Hond, spelen op een 
toverpiano en de mogelijkheid om je eigen 
vuurwerk te maken.

Keuzes laten u toe om met een selectie van 
activiteiten creatief bezig te zijn – van een 
modeontwerper worden tot bakken van een 
gekke taart of bouwen van uw eigen sportauto. 

Uitdagingen maken gebruik van de vaardigheden 
die op andere domeinen geleerd zijn. U kunt met 
een auto racen, Vier op een rij spleen of op een 
avontuur vol acties gaan met de Robo Slak! 

Visuele scènes bieden motiverende en 
dynamische activiteiten die een grote hulp zijn bij 
het leren van de taal, lezen en schrijven. 

Paginasets
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Toegankelijke apps

Grid 3 komt met veel gebruiksklare paginasets voor muziek te beluisteren, 
fotograferen, sms’en, surfen op internet, social media, e-mailen, telefoneren, 
tekstverwerking en nog meer.

Social media en het internet
Verzend berichten en verken de social media met 
de Twitter en Facebook paginasets. Verzend snel 
en makkelijk updates en tweets.

De ingebouwde webbrowser is gebaseerd 
op de nieuwste technologieën en maakt het 
gebruiken van de websites intuïtief. Links die op 
een website voorkomen, kunnen automatisch in 
cellen geplaatst worden die zelfs met scanning 
geactiveerd kunnen worden.



Tip
U kunt makkelijk pagina’s uit een Toegankelijke app aan een bestaande 
paginaset toevoegen. In Bewerken-Modus klik op het tabblad Paginaset en 
dan op Vanuit een andere paginaset toevoegen.
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Communicatie op afstand

Muziek, foto’s en video’s

Commando’s voor het verzenden van sms’jes 
en controleren van een smartphone maken u 
mobiel. Voor een snellere herkenning kunnen 
tekstberichten met symbolen ondersteund 
worden. 

Verzend en ontvang e-mails om met je familie en 
vrienden in contact te blijven. Bladeren door uw 
postvak, opstellen en verzenden van een e-mail is 
makkelijk. 

Blader door uw mediabestanden vlotjes met de 
muziek-, foto- en video-paginasets. 

Vind een liedje snel door makkelijk door uw 
bibliotheek op album, artiest of nummer 
te bladeren. Video’s kunnen makkelijk 
gecategoriseerd en bekeken worden. Grid 3 bevat 
een gebruiksvriendelijke Youtube app.

De camera- en fotoalbum-paginasets stellen u in 
staat foto’s te nemen en ze met de wereld te delen.

Paginasets
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Servus omgevingsbediening
Omgevingsbediening van Grid 3 stelt u in staat om via uw PC alles te 
controleren, van verlichting tot de voordeur van uw huis. Dit omvat ook alle 
toestellen die een infrarood afstandsbediening hebben zoals uw TV of HiFi.

Het eenvoudige en toch duidelijke ontwerp van 
de Servus-paginasets maakt het navigeren en 
selecteren van functies makkelijk en intuïtief.

Twee paginasets zijn inbegrepen – een uitgebreide 
en een eenvoudigere voor degenen die pas met de 
omgevingsbediening begonnen zijn.
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Computerbediening
Computerbediening in Grid 3 geeft u de volledige controle over uw computer 
met alle nodige middelen om de computer via oogbesturing, aanwijzers of 
knopjes te bedienen. Er zijn paginasets om elke applicatie te kunnen bedienen, 
thuis, op school of op werk.

Tip
Bezoek Online Grids voor meer gebruiksklare paginasets.

Twee paginasets voor computerbediening 
zijn beschikbaar – een voor bediening 
via aanwijzers (geoptimaliseerd voor 
oogbesturing- of hoofdmuisgebruikers), en 
een voor drukknopgebruikers.

Het schermtoetsenbord kan in gelijk welk Windows-programma gebruikt 
worden zoals webbrowsers, Microsoft Offi ce en meer.

Aanwijzergebruikers kunnen een van 
de klikcellen kiezen en dan naar ergens 
op het scherm kijken om met hoge 
nauwkeurigheid te zoomen en klikken. 
Voor de drukknopgebruikers is een groot 
aantal commando’s voorhanden om de 
computer volledig te kunnen bedienen. 

Paginasets
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Grid Verkenner

Grid Verkenner is uw instrumentenbord om de paginasets te beheren en te 
laden. Met gelijk welke geselecteerde bedieningsmethode is de Grid Verkenner 
volledig toegankelijk voor de gebruiker.

Klik op de menubalk van 
de Grid Verkenner om 
de beschikbare opties 
zichtbaar te maken.

U kunt de volgorde waarin de paginasets op het scherm verschijnen wijzigen 
door in het menu Paginasets Schikken te selecteren.

Paginasets schikken

Sleep uw paginasets naar de juiste plaats om ze te herschikken, of creëer 
mappen om ze daarin te plaatsen. Als uw paginasets op meer dan een pagina 
staan, kunt u swipen of op de pijltjes aan de rand van het scherm klikken. 
Wanneer de herschikking gedaan is, klik op Schikken Beëindigen.



Grid Verkenner
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U kunt snel een nieuwe 
paginaset toevoegen 
door op de menubalk 
en dan Paginaset 
Toevoegen te klikken.

Paginasets toevoegen

Instellingen
Klik op de menubalk en dan op Instellingen. 
Hier kunt u de instellingen voor de huidige 
gebruiker aanpassen, zoals bedieningsmethode, 
spraak en omgevingsbediening (Zie Les 3 op de 
trainingskaarten voor meer informatie).

Tip
Deze instellingen zijn van toepassing op elke paginaset de huidige gebruiker 
opent. Dit betekent dat u de instellingen maar een keer moet optimaliseren. Ze 
kunnen dan in zoveel paginasets als u wenst gebruikt worden.
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U kunt switchen tussen 
gebruikers of nieuwe 
gebruikers creëren door 
in Grid Verkenner op 
de menubalk te klikken 
en dan Gebruikers te 
selecteren. 

Gebruikers

De Externe Bewerking 
laat een andere Grid 
3 gebruiker toe uw 
paginasets online te 
bewerken.
Klik op de menubalk 
en dan op Externe 
Bewerking (Zie Les 2.8 
voor meer informatie).

Externe Bewerking
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Paginasets gebruiken

Gebruik van een paginaset is makkelijk en intuïtief. Elke paginaset ziet er en 
beetje anders uit. Hier gebruiken we een pagina uit Symbool Chat A om de 
basisprincipes te tonen.

De grote cel bovenaan 
is de Werkruimte. Dit 
is waar een bericht 
opgesteld wordt. 
Afhankelijk van de 
instellingen wordt het 
bericht uitgesproken of 
de cursor verplaatst als 
men op deze cel klikt.

De groene cellen zijn het begin van de zin. De witte cellen zijn Woordenlijst-
cellen. Zowel de groene als de witte cellen plaatsen tekst in de werkruimte 
om een bericht op te stellen. In ons voorbeeld is er meer woordenschat 
beschikbaar dan op één pagina kan passen– klik op Meer om andere woorden 
te zien.

De rode cellen zijn Commando-cellen die speciale functies uitvoeren. De cel 
Rusten in de hoek zal de autoklik voor oogbesturing- en hoofdmuisgebruikers 
pauzeren – Klik er nogmaals op om te hervatten.

Link-cellen worden gebruikt om naar andere pagina’s te gaan. In dit geval kunt 
u naar de 1ste pagina gaan, door op Home te klikken. 

Tip
Om snel te vinden op welke pagina een woord staat, klik eerst op de menubalk 
en dan op Woord zoeken.
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Snel bewerken

Het is snel en makkelijk om kleine wijzigingen aan een cel of pagina aan te 
brengen. Hier tonen we hoe een cel aan te passen en hoe een woord snel aan 
een pagina toe te voegen.

De label of foto wijzigen
Klik op de menubalk en dan Bewerken (of druk op F11 op uw toetsenbord). 
Selecteer de te wijzigen cel door er op te klikken.

Nu kunt u de tekst die in de cel verschijnt wijzigen door op Label Wijzigen te 
klikken, of selecteer een andere foto. Klik op Bewerken Beëindigen om de 
wijzigingen op te slaan.  

Voor meer informatie over het bewerken van cellen zie Les 1.1 en 1.2.

Een woordenlijst uitbreiden
Als op uw pagina een woordenlijst gebruikt wordt, 
kunt u snel een woord toevoegen door op de 
menubalk en dan op Woordenlijst te klikken. Klik 
op Toevoegen, typ een nieuw woord in, selecteer 
een foto en klik op OK. Voor meer info over 
Woordenlijsten, zie Les 2.1.

U kunt een schermtoetsenbord openen door linksonder op het icoontje te 
klikken.

Tip
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Openen bij opstart

Misschien wenst u dat Grid 3 automatisch opent als de computer opgestart 
wordt.

Klik op de menubalk 
en dan op Instellingen, 
Computer en Grid 3 
samen met Windows 
opstarten. 

Tip

De startpaginaset bepalen 
Om te bepalen welke paginaset geopend moet 
worden als Grid 3 opgestart is, wees zeker dat de 
Hoofdgebruiker geselecteerd is en klik dan op de 
menubalk, Instellingen en dan helemaal bovenaan 
op de naam van de gebruiker. Onder Opstarten 
klik op het uitklapmenu en kies uit de beschikbare 
paginasets of de Grid Verkenner. 

Instellingen om Grid 3 de camera en printer te laten gebruiken staan ook hier.
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Aantekeningen



Zet uw Grid 3 reis verder op

thinksmartbox.com
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