
Allora - Sneltoetsen

Volume hoger.

Volume lager.

Ga naar menu Instellingen. 

Geluid af/aan.

Boodschap aan zinsvoorspelling 
toevoegen.

Datum lezen.

Tijd lezen.

Lettertype vergroten. 
Als de maximum grootte bereikt is, 
wordt opnieuw vertrokken van de  
minumum grootte en kan je het 
lettertype opnieuw vergroten.

Lettertype verkleinen.
Als de minimum grootte bereikt is,
wordt opnieuw vertrokken van de 
maximum grootte en kan je het 
letterype opnieuw verkleinen.

Meeleesscherm aan of af
schakelen. 
De instelling blijft behouden tot je
de instelling zelf wijzigt.

Omschakelen tussen geluid 
via meeleesscherm of via  
Allora (enkel van toepassing bij 
losgekoppeld meeleesscherm). 
De instelling blijft behouden tot je
de instelling zelf wijzigt.

Omschakelen tussen woord-
voorspelling, zinsvoorspelling
of geen voorspelling. 
De instelling blijft behouden tot je
de instelling zelf wijzigt.

Weergeven van batterijstatus 
van Allora en versienummer 
van de  firmware.

Weergeven van telecom 
provider en signaalsterkte 
van telefoonoperator (enkel
voor SMS-berichten).
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Alle geluid dempen

De ‘boodschap’-toets  

Druk op de ‘boodschap’-toets en daarna op een teken of letter. 
De boodschap die aan dit teken of deze letter verbonden is wordt 
opgeroepen. Dit is ook van toepassing voor volgende combinaties:

• boodschaptoets + Fn + teken of letter

 boodschaptoets + Shift + teken of letter

 boodschaptoets + Fn + Shift + teken of letter

Om een boodschap te bewaren onder een toest, typ eerst de boodschap 
in en druk daarna tweemaal op de booschaptoets  gevolgd door het 
teken of letter waaronder je de boodschap wil bewaren. Druk  om 
bevestigen of  om te annuleren. Volgende combinaties zijn ook 
mogelijk om een boodschap onder te bewaren:

 Fn + teken of letter

 Shift + teken of letter

•

 Fn + Shift + teken of letter

De ‘geluid’-toets

Druk op de ‘geluid’-toets en daarna op een teken of letter om het 
bijhorende geluid af te spelen. Volgende combinaties zijn ook mogelijk:

 geluidtoets + Fn + teken of letter

 geluidtoets  + Shift + teken of letter

 geluidtoets  + Fn + Shift + teken of letter

Druk tweemaal op de geluidstoets om het aandachtsgeluid af

Deze lijst bevat een overzicht van de sneltoetsen die je bij Allora kan gebruiken: 

•
•

•
•

•
•
•

www.jabbla.com   info@jabbla.com

te spelen.


