1 ZAČÍNÁME S GRIDEM FOR IPAD
Jaké jazyky podporuje Grid for iPad?
Angličtina (UK, USA, CA, ZA, Aus, NZ), španělština, portugalština, italština, hebrejština, švédština,
čeština, afrikánština, holandština, vlámština, francouzština, němčina, polština, řečtina, slovenština,
finština
Co je sada mřížek?
Sada mřížek je vlastně balíček několika mřížek, které tvoří jeden kompletní nástroj. Některé sady
mřížek nabízejí ke komunikaci široký slovník se stovkami přizpůsobitelných mřížek, jiné obsahují
klávesnice na psaní navržené pro snadný přístup. Sadu mřížek pro konkrétního uživatele lze upravit z
jedné z mnoha připravených sad obsažených v Grid for iPad, je možné si ovšem také vytvořit vlastní
mřížky “od nuly”.
Co je to mřížka?
Mřížka je jedna část sady mřížek, je tvořena řádky a sloupci buněk. Každá buňka vykonává nějakou
funkci, od psaní písmene nebo celého slova, až po akce, jako je vyslovení věty, návrhy dokončení slov
(predikce) nebo uložení dokumentu. Mezi jednotlivými mřížkami se lze pohybovat klávesami
s přiřazenou funkcí Přejít k (skok), které fungují jako odkaz na jiné mřížky v sadě.

2 CO JE PROHLÍŽEČ MŘÍŽEK (GRID EXPLORER)?
Prohlížeč mřížek je domovská stránka Gridu for iPad. Zde můžete prohlížet a přesouvat sady mřížek,
přidávat nové sady mřížek, sady mřížek mazat nebo přistupovat k jejich nastavení.

3 ÚČTY A PŘEDPLATNÉ
Jak se odhlásím z Gridu for iPad?
Klepněte na ozubené kolo Nastavení a pak na Odebrat uživatele. Tím ze zařízení odeberete všechny
sady mřížek. Pokud nejste přihlášeni do Dropboxu, vaše sady mřížek budou trvale smazány.
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Jak změním heslo k účtu Smartbox?
V mřížce pro iPad
Nastavení - Účty: Klepněte na Smartbox a poté Obnovit heslo. Obdržíte e-mail s odkazem na
resetování hesla. Klikněte na tento odkaz a vyberte své nové heslo.
Online mřížky
Přihlaste se na grids.thinksmartbox.com
Klepněte na Upravit a přejděte dolů, kde můžete změnit heslo.
Jak dlouhé je zkušební období pro Grid for iPad?
Předplatné Grid for iPad zahrnuje 30denní bezplatnou zkušební verzi. Když spustíte Grid for iPad
poprvé, budete požádáni, abyste buď spustili zkušební verzi, nebo dokončili úplný nákup. Výběrem
předplatného se zobrazí okno AppStore, které potvrdí zkušební verzi. Chcete-li zrušit předplatné,
otevřete <nastavení - předplatné atd.>
Jaké hlasy podporuje Grid for iPad?
iOS, Accappela, Nuance.

4 PRÁCE S APLIKACÍ
4.1 PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA SAD MŘÍŽEK
Jak přidám sadu mřížek?
Když spouštíte Grid for iPad poprvé nebo chcete do Prohlížeče přidat další obsah, klepněte na ikonu
„+“ v pravém horním rohu.
Otevře se okno Přidat sadu mřížek. Zde vidíte různé kategorie sad mřížek a také máte možnost
vytvořit nové sady mřížek.
Klepněte do kategorie, ze které chcete přidat sadu mřížek, a poté vyhledejte sadu mřížek, kterou
chcete. Nakonec klepněte na „Přidat“ a sada mřížek se stáhne do vašeho Prohlížeče mřížek. Pak ji
můžete upravovat.
Najdete zde předem připravené kompletní sady mřížek pro Grid pro iPad, které byly vytvořeny pro
dotykový přístup a nabízejí spoustu možností. Můžete si vybrat ze sad pro komunikaci pomocí
symbolů nebo textu, mřížek interaktivního učení (herní aktivity, například Příčina a následek) a sad
mřížek pro zjednodušený přístup k některým aplikacím.
Online Grids (Online mřížky):
Odkaz na Online Grids (Online mřížky), kde komunita uživatelů Gridu nahrává a sdílí sady mřížek. Ke
stahování a sdílení se můžete připojit.
Nový:
Zde můžete vytvořit novou sadu prázdných mřížek “od nuly”, tedy zcela podle své potřeby.
Kopírovat sadu mřížek:
Při zvolení této možnosti se otevře obrazovka, kde si můžete vybrat kteroukoliv sadu mřížek ve
vašem Prohlížeči a vytvořit její kopii. Tato možnost se hodí například tehdy, když se chystáte v mřížce
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provést významné změny, ale chcete si raději ponechat kopii originálu, nebo chcete-li třeba vytvořit
alternativní vysoce kontrastní verzi sady mřížek.
Jak otevřu sadu mřížek a zase ji zavřu?
Otevření je jednoduché – klepnete na danou sadu mřížek v Prohlížeči. Po načtení sady se můžete do
Prohlížeče vrátit dvěma způsoby.
1) Můžete klepnout na ikonu Prohlížeč mřížek v levé horní části obrazovky
2) V některých setech mřížek může být speciální buňka Prohlížeče, jejíž pomocí se do něj snadno
vrátíte.
Jak odstraním sadu mřížek?
Chcete-li sadu mřížek odebrat, přejděte do Prohlížeče mřížek a v pravém horním rohu klepněte na
„Upravit“. Pak můžete sady mřížek dle potřeby uspořádat nebo odstranit. Chcete-li odebrat sadu
mřížek, klepněte na X v pravém horním rohu. Budete požádáni o potvrzení této akce, protože
odstranění je trvalé a sada mřížek bude také odebrána z jakéhokoli jiného synchronizovaného
zařízení. Po dokončení se klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu vraťte do Prohlížeče mřížek.
Mohu použít s Gridem for iPad možnost vzdálené úpravy mřížek?
Grid for iPad lze na dálku upravovat z počítače se spuštěným programem Grid 3 (stačí bezplatná
zkušební verze).
Jak mohu někoho pozvat ke vzdálené úpravě mých mřížek?
V Grid for iPad přejděte do Nastavení, Účty. Musíte být přihlášeni ke svým účtům Smartbox a
Dropbox a poté vybrat Vzdálené editory. Klepnutím na symbol plus přidáte nového vzdáleného
editora, zadáte jeho e-mailovou adresu a klepnete na Uložit.
Jak můžu pomocí vzdáleného přístupu upravovat sady mřížek z Gridu 3?
V Grid 3 přejděte do Prohlížeče mřížek a poté vyberte Nabídka, Vzdálené úpravy. Přihlaste se ke
svému účtu Smartbox a uvidíte všechny uživatele, kteří vás pozvali, abyste se stali vzdáleným
editorem. Vyberte jednu sadu mřížek a upravte ji jako obvykle. Veškeré provedené změny budou
synchronizovány s Gridem for iPad přes Dropbox.

4.2 ÚPRAVY
Jak pracovat s možnostmi na panelu nabídek v režimu úprav?
Dokončit úpravy – výběrem této možnosti uložíte změny a opustíte režim úprav,
Vrátit zpět - výběrem této možnosti vrátíte zpět poslední akci. Klepnutím můžete vrátit zpět další
změny.
Vybrat - slouží k výběru více buněk. Při výběru každé buňky se v rohu zobrazí zaškrtnutí.
Název sady mřížek- je zobrazen ve středu panelu nabídek, abyste věděli, kterou mřížku právě
upravujete.
Ikona sady mřížek - zobrazí miniatury všech mřížek ve vaší sadě mřížek. Zde můžete vyhledat,
přejmenovat, kopírovat, mazat a přidávat mřížky.
Ikona štětec - nástroj pro změnu vizuálního vzhledu buněk a mřížek.
Ikona mřížky - nástroj pro změnu rozložení (např. Přidání řádků nebo sloupců), pozadí mřížky a
příkazy mřížky.
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Nastavení – zde upravíte nastavení přístupu, řeči, psaní, účtů, sad mřížek a nákupů.
Jak vytvořím novou buňku pro psaní?
V režimu úprav klepněte na prázdnou buňku a vyberte možnost Napsat a přečíst. Zadejte text pro
buňku a vyberte Hotovo. Pokud chcete vybrat jiný symbol, klepněte na něj a vyberte z nabízených
možností, nebo vyberte Najít obrázek pro další možnosti.
Jak změním text v buňce pro psaní?
Na panelu nabídek vyberte Upravit a poté Upravit mřížku. Vyberte buňku a poté Upravit buňku.
Klepněte na text buňky na pravé straně, proveďte změny a vyberte Hotovo. Poté vyberte Dokončit
úpravy.
Jak vytvořím buňku pro psaní, kde se text liší od štítku v buňce (popisku buňky)?
V příkazu Psát v buňce přepněte přepínač „Zobrazit na štítku buňky“ do polohy vypnuto. Nyní lze
štítek upravit odděleně od textu, který je odeslán do oblasti pro psaní.
Jak změním symbol v buňce?
Na panelu nabídek vyberte Upravit a poté Upravit mřížku. Vyberte buňku, poté Upravit buňku a
klepněte na symbol. Můžete vybrat z navrhovaných symbolů nebo volbou Najít obrázek přejít do
Prohlížeče obrázků.
Jak při úpravách vyberu více než jednu buňku, které chci upravovat najednou?
Klepněte na buňku a podržte ji, dokud se v rohu nezobrazí zatržítko, nebo na liště nabídek zvolte
Vybrat. Nyní klepněte na všechny ostatní buňky, které chcete vybrat, a poté proveďte změny a
vyberte Hotovo.
Jak přesunu buňku?
V režimu úprav jednoduše klepněte, buňku podržte a přetáhněte ji na požadované místo.
Jak vyměním umístění 2 buněk?
Klepněte na první buňku, podržte ji a přetáhněte na místo druhé.
Jak zvětšit nebo zmenšit buňku?
Vyberte buňku, klepněte na ni a podržte jeden z modrých úchytů v rozích. Roztáhněte nebo
zmenšete buňku na požadovanou velikost.
Jak kopírovat a vložit buňky?
V panelu nabídek klepněte na možnost Vybrat, vyberte buňky, které chcete kopírovat, a potom
klepněte na Kopírovat a Hotovo. Nyní klepněte na cílovou buňku a zkopírované buňky tam vložte.
Co je seznam slov?
Seznam slov je funkce, která dynamicky vyplňuje jednotlivé buňky slovy, která jsou do tohoto
seznamu zařazena. Seznam slov lze použít k přidání většího množství slov do jedné mřížky, je to
chytrý a rychlý způsob, jak umožnit uživatelům přidávat nebo odebírat slova v sadě mřížek. Například
chcete-li do mřížky přidat dopravní prostředky, nemusíte otevírat každou buňku zvlášt a psát do ní
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jednotlivá slova. Buňkám přiřadíte funkci seznamu a pak už jen píšete jednotlivá slova za sebou do
seznamu. Aplikace je pak sama rozřadí do jednotlivých buněk.
Jak přidám slovo do seznamu?
Na panelu nabídek vyberte Upravit, poté Upravit seznam slov a vyberte symbol plus. Napište nové
slovo, vyberte symbol a poté Hotovo.
Jak odstraním slovo ze seznamu?
Na panelu nabídek vyberte Upravit, poté Upravit seznam slov a a poté znovu Upravit. Najděte slovo,
které chcete odstranit, klepněte na červený kruh na levé straně a poté na Odstranit.
Jak změním pořadí slova v seznamu slov?
Na panelu nabídek vyberte Upravit, poté Upravit seznam slov a a poté znovu Upravit. Najděte slovo,
které chcete přesunout, klepněte a podržte tři řádky na pravé straně a přetáhněte slovo nahoru
nebo dolů v seznamu. (Případně v režimu úprav jednoduše klepněte a podržte buňku seznamu slov a
přetáhněte ji na požadované místo.)
Jak změním typ řazení slov v seznamu? (např. abecedně)
Na panelu nabídek vyberte Upravit, poté Upravit seznam slov a a poté znovu Upravit. Vlevo dole
uvidíte aktuální řazení (výchozí nastavení je Žádné řazení) - klepněte na tuto nabídku a vyberte ze tří
možností.
Jak najdu slovo v seznamu slov?
Na panelu nabídek klepněte na Upravit, Upravit seznam slov a poté na ikonu hledání.
Jak přidám do mřížky nový seznam slov?
V režimu úprav klepněte na panelu nabídek na Vybrat a poté vyberte všechny prázdné buňky, v nichž
se má seznam slov zobrazovat. Nyní na panelu nabídek vyberte Vytvořit buňku a vyberte seznam a
poté Hotovo. Potom vyberte jednu z nových buněk seznamu a možnost Upravit buňku. Chcete-li začít
přidávat obsah do seznamu, vyberte možnost Upravit v položce Seznam a poté zvolte symbol plus.
Jak přidám příkaz do buňky?
V režimu úprav vyberte buňku a poté zvolte Přidat příkaz. Dostupné příkazy můžete procházet podle
kategorie nebo hledat konkrétní příkazy pomocí lupy.
Jak přidám příkaz, který se objeví pokaždé, když se otevře mřížka?
V režimu úprav vyberte ikonu mřížky vedle nastavení, poté Příkazy mřížky a Přidat příkaz.
Jak vytvořím buňku, jejíž pomocí přejdu do jiné mřížky?
V režimu úprav vyberte prázdnou buňku a poté možnost Přejít na jinou mřížku. Nyní vyberte Domů,
Zpět nebo žádanou mřížku ze zobrazených miniatur. Můžete také skok směrovat na novou mřížku
nebo na kopii existující mřížky.
Jak můžu přejít z jedné mřížky do druhé v režimu úprav?
Vyberte buňku Přejít k a poté Následný skok.
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Jak přejmenuji mřížku?
V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na Upravit. Vyberte
konkrétní mřížku a poté zvolte Přejmenovat.
Jak odstraním mřížku?
V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na Upravit. Vyberte
mřížku a poté Odstranit.
Jak vytvořím kopii mřížky?
V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu požadované sady mřížek a poté klepněte na
Upravit. Vyberte mřížku, poté Kopírovat a novou mřížku pojmenujte.
Jak přidám novou mřížku?
V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu sady mřížek a poté klepněte na Upravit. Na liště
nabídky vyberte symbol plus, pojmenujte novou mřížku a vyberte požadovaný počet řádků a
sloupců.
Jak přidám mřížku z jiné sady mřížek?
V režimu úprav vyberte na panelu nabídek ikonu požadované sady mřížek a poté klepněte na
Upravit. Na liště nabídky vyberte symbol plus. Nyní minimalizujte klávesnici a vyberte Přidat z jiné
sady mřížek v dolní části obrazovky. Vyberte sadu mřížek obsahující mřížku, kterou chcete přidat,
poté vyberte požadované mřížky a klepněte na Hotovo.
Jak mohu skrýt buňku nebo zabránit jejímu výběru?
V režimu úprav vyberte buňku a klepněte na Styl na pravé straně. V části Přístupnost buněk vyberte
možnost Skryté nebo Nepřístupné. Pokud je buňka skrytá, je mimo režim úprav neviditelná (užitečné,
pokud chcete pro klienta zavádět obsah buněk postupně, začít s málem), zatímco pokud je
nepřístupná, zobrazí se, ale bude šedá a nelze ji vybrat.
Jak přidám zvukový efekt do buňky?
V režimu úprav poklepejte na prázdnou buňku a vyberte Přehrát záznam. Nyní si můžete vybrat, zda
chcete zaznamenat nový zvuk nebo procházet existující zvuky. Objeví se seznam zvukových efektů
připravených k použití, nebo můžete také procházet nahrávky, které jste dříve vytvořili.
Všimněte si, že příkaz Přehrát zvuk můžete použít současně s dalšími příkazy v buňce, například zvuk
přehrát a současně přejít na jinou mřížku. Při úpravě buňky pak stačí vybrat Přidat příkaz.
Jak přidám záznam do hlasové banky?
Přejděte na Nastavení, Řeč, Hlasová banka a poté vyberte symbol plus. Vyberte Spustit nahrávání,
řekněte větu a poté vyberte Zastavit nahrávání. Nyní zadejte úplný text věty vedle slova Úplný text a
podle potřeby zadejte i text kratšího popisku (štítku), který se objeví v buňce. Nyní vyberte kategorii
nebo kategorie, ve kterých chcete, aby se věta objevila, nebo vyberte plus a přidejte novou.
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4.3 STYLY, VZHLED A ROZVRŽENÍ
Jak mohu změnit vzhled buňky?
Na panelu nabídek vyberte Upravit a poté Upravit mřížku. Vyberte buňku, poté Upravit buňku a
klepněte na Styl na pravé straně. Nyní můžete upravit vizuální vlastnosti včetně barvy pozadí, barvy
textu, písma, velikosti a dalších.
K čemu se používají styly?
Styly představují rychlý způsob správy vzhledu různých druhů buněk v celé sadě mřížek. Můžete
například barevně rozlišit buňky v celé sadě mřížek, aby zájmena, slovesa, podstatná jména ze slovní
zásoby, buňky pro přeskok na jinou mřížku a další funkční buňky byly snadno identifikovatelné a
konzistentní. Pokud buňky mají stejný styl, pak jeho aktualizací (např. zvětšením písma) aktualizujete
jedním klepnutím všechny buňky, které tento styl používají.
Jak přiřadím buňce styl?
V režimu úprav vyberte buňku a klepněte na Styl na pravé straně. Pod nadpisem Styl nyní vidíte
název stylu, který je aktuálně přiřazen, např. Buňka slovní zásoby. Klepnutím na název stylu vyberte
ze seznamu jiný, nebo klepnutím na + vytvoříte nový styl.
Jak mohu upravit styl a použít ho na všechny buňky, které jsou k němu přiřazeny?
Upravte libovolné buňky, které jsou přiřazeny ke stylu, který chcete změnit. Poté vyberte
Aktualizovat styl, změny se projeví u všech buněk v sadě mřížek, kterým je přiřazen tento styl.
Jak vytvořím nový styl?
Vyberte buňku a proveďte požadované změny vzhledu nového stylu. Nyní klepněte na název
aktuálního stylu a vyberte znaménko plus vpravo nahoře, pojmenujte nový styl a poté vyberte
Hotovo.
Mohu rychle změnit vzhled celé sady mřížek?
Ano - můžete si vybrat ze 3 přednastavených témat. V režimu úprav, bez vybraných buněk, klepněte
na ikonu štětce na panelu nabídek. Vyberte Téma a vyberte buď Moderní, Bublinové nebo Blocky.
Jak mohu změnit velikost mezery mezi buňkami?
V režimu úprav, když nejsou vybrány žádné buňky, klepněte na panelu nabídek na ikonu štětce.
Vyberte Mezery mezi buňkami a zvolte ze šesti možností. (Tato změna pak bude platit pro všechny
mřížky v sadě mřížek.)
Jak zajistím, aby se štítky buněk zobrazovaly nad symboly?
V režimu úprav, bez vybraných buněk, klepněte na ikonu štětce na řádku nabídek. Vyberte rozložení
buňky a poté Štítek nad obrázkem. (Tato změna pak bude platit pro všechny mřížky v sadě mřížek.)
Jak přidám další řádek nebo sloupec?
V režimu úprav klepněte na ikonu mřížky vedle nastavení. Vyberte buňku sousedící s místem, kam
chcete přidat nový řádek nebo sloupec, a poté vyberte příslušnou možnost pro vložení, např. Vložit
řádek nad.
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Jak změním barvu pozadí mřížky?
V režimu úprav klepněte na ikonu dané mřížky vedle nastavení a poté na Pozadí mřížky. Vyberte
barvu, výběrem možnosti Obrázek můžete nahrát i fotografii. Pokud chcete, můžete najednou
změnit pozadí všech mřížek v sadě výběrem možnosti Použít na všechny mřížky.

4.4 NASTAVENÍ A PŘÍSTUP
Jak změnit hlas pro čtení?
Použitý hlas můžete změnit klepnutím na Nastavení, Řeč a poté Hlas. Na této obrazovce si také
můžete stáhnout a zakoupit nové hlasy z App Store.
Pokud chcete změnit vlastnosti hlasu, jako je rychlost a výška, klepněte na Nastavení, Řeč a poté
vyberte Nastavit. Při nastavování rychlosti, výšky tónu a hlasitosti si můžete klepnutím na Přečíst
spustit ukázku hlasu.
Jak opravím výslovnost slova?
Přejděte na Nastavení, Řeč, Výslovnost, poté vyberte symbol plus a přidejte novou výslovnost. Nyní
zadejte slovo tak, jak je normálně hláskováno, vedle nápisu „slovo“ a poté ho zadejte foneticky vedle
nápisu „výslovnost a test“. Pokud jste s výsledkem spokojeni, nezapomeňte v horní části obrazovky
vybrat možnost Uložit.
Jak změním jazyk mřížky?
Přejděte do Nastavení, Nastavení mřížky, Jazyk.
Jak nastavím, co se stane, když bude vybrána oblast pro psaní?(tedy když se jí klient dotkne)
Existují dvě možnosti – Pohyb kurzoru nebo Přečíst. Přejděte na Nastavení, Sada mřížek, Aktivace
oblasti pro psaní.
Jak zapnu a vypnu symboly v oblasti pro psaní?
Můžete zvolit, zda se mají v oblasti pro psaní zobrazovat symboly, a to v části Nastavení, Sada
mřížek, Zobrazit symboly.
Jak přidám další knihovnu symbolů?
Standardně je součástí knihovna symbolů Widgit. Chcete-li přidat další knihovnu symbolů, např.
Symbolstix nebo Snaps photos, přejděte na Nastavení, Sada mřížek, Knihovny symbolů a vyberte
symbol plus.
Jak vyberu knihovnu, která bude ve výchozím nastavení zobrazena jako první?
Pořadí, ve kterém jsou symboly navrhovány, můžete změnit v části Nastavení, Sada mřížek, Knihovny
symbolů, Upravit. Klepněte a podržte tři řádky vedle knihovny symbolů a poté knihovnu přetáhněte
nahoru nebo dolů v seznamu. Pokud je například vaší preferovanou knihovnou Symbolstix,
přetáhněte ji na začátek seznamu a Grid vám při peráci jako první volbu bude navrhovat symboly
Symbolstix.
Knihovnu symbolů můžete také odebrat výběrem červeného kruhu vedle ní.
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Jak vyberu sadu mřížek, která se ve výchozím nastavení otevře při spuštění aplikace?
V Nastavení vyberte z nabídky vlevo nejvyšší úroveň. V části Po spuštění vyberte požadovanou sadu
mřížek nebo Prohlížeč mřížky.
Jak mohu nastavit, kdy se při psaní bude ozývat mluvené slovo (čtení sdělení)?
V Nastavení, Řeč můžete zvolit, zda se má text číst po písmenech, slovech nebo větách.
Jak nastavím VoiceOver na iPadu?
Nastavení - Obecné - Usnadnění - VoiceOver
Zvolte nastavení
Vyberte, jak má zvuk VoiceOver znít.

Pokud máte další dotazy, pište na obchod@alternativnikomunikace.cz nebo navštivte anglický web
pro podporu uživatelů Grid for iPad https://thinksmartbox.com/smart-support/knowledge-base/
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