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1 - Indledning

Allora er et let anvendeligt kommunikationsværktøj baseret på tekstindtastning. 
Enhver besked, der skrives med Alloras tastatur, udtales med en neutral 
stemme i høj kvalitet. Intelligente forslag til ord eller sætning, forhåndslagrede 
beskeder og udvidelse af forkortelser øger kommunikationshastigheden 
markant.

En aftagelig 2. skærm i høj kontrast gør det muligt for kommunikationspartner(e) 
visuelt at følge beskeden, som skrives.

Allora har en indbygget mikrofon, som gør stemmeoptagelse mulig. Disse 
optagelser kan knyttes til individuelle taster på tastaturet. 

Allora kan udstyres med en et ekstra GSM-modul, som gør det muligt at sende 
og modtage SMS-tekstbeskeder.

Allora fungerer som støtte til kommunikation og er beregnet til folk med 
kommunikative funktionsnedsættelser til generel brug i deres dagligdag, 
forudsat at de har den nødvendige motoriske og mentale kapacitet til at anvende 
enheden. Enheden må ikke bruges til kliniske, terapeutiske eller diagnostiske 
formål.

Det er muligt at udstyre Allora med et infrarødt (IR) omverdenskontrolmodul, 
som kan lære og transmittere IR-koder for at få andre enheder til at virke. Dette 
er designet til generel anvendelse, såsom apparater til audiovisuelle og home 
automation-apparater. Denne omverdenskontroludvidelse må ikke anvendes til 
kliniske, terapeutiske eller diagnostiske apparater.

Allora er transportabel, men kan også fastgøres til en kørestol. For at gøre brug 
af muligheden for at transportere den, kan du anvende en bæretaske.   

Allora er let at anvende, men med udvidede funktioner til at støtte 
kommunikationen. For at få optimal udnyttelse af Allora er det tilrådeligt at læse 
denne vejledning før anvendelse af enheden.

1.1 Rengøringsinstruktioner

Det er tilrådeligt at gøre Allora ren med jævne mellemrum for at undgå 
spredning af bakterier. Især tastaturet har brug for megen opmærksomhed, da 
dette er et samlingssted for bakterier.

Det anbefales at anvende rengøringsmidler specifikt fremstillet til ICT-udstyr til 
rengøring af enheden, fx Cyber Clean eller et antiseptisk desinfektionsmiddel 
som Neo-Sabenyl (læs instruktioner for anvendelse). Anvend altid en fugtig klud.

Anvend en tør, blød klud til at fjerne støv med. Til isolerede pletter på 
indkapslingen kan du anvende en fugtig klud. Undgå, at fugt trænger ind i 
højtaleråbninger, mikrofonåbninger og stikforbindelserne. Snavs øverst i 
stikforbindelserne kan fjernes med en vatpind.

Anvend en tør klud til at rengøre skærmen med. Anvend ikke papirservietter, da 
disse kan forårsage små ridser på skærmen. Til at fjerne fedt og pletter på 
skærmen kan du anvende et rengøringsmiddel specifikt udviklet til at rengøre 
skærme (spray eller servietter) eller et antiseptisk desinfektionsmiddel. Tryk 
ikke hårdt på skærmen under rengøring.
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1.2 Bæretasken

Allora har en bæretaske, hvori du sikkert kan anvende enheden.  Placer enheden 
i dens bæretaske under mobil anvendelse, og anvend bæreremmen, så enheden 
ikke kan falde på jorden. Hvis du sætter bæreremmen fast på taskens modsatte 
hjørner, kan du bære enheden, samtidig med enheden forbliver godt placeret.  
Sikr altid, at bæretasken er lukket, så Allora ikke kan falde ud af dens 
bæretaske.   

Anvend en tør eller let fugtig klud til at rengøre bæretasken. Du kan også 
anvende en blød håndbørste.



Allora 2 5

2 - Sikkerhedsforanstaltninger

På grund af dens lette vægt er Allora transportabel og egnet til mobil 
anvendelse.  Dog anbefaler vi, at Allora altid bæres ved brug af både tasken og 
bæreremmen. På den måde undgår du, at enheden falder på jorden og muligvis 
bliver beskadiget.

Når Allora anvendes på en kørestol, så sikr, at enheden sidder ordenligt fast og 
er låst.

Enheden anvender et Li-ion-batteri. Når batteriet udskiftes, så smid ikke det 
gamle batteri ud, men følg de regler, der gælder for affald i dit område. Du kan 
også returnere batteriet til Allora-forhandleren.

Hvis du ikke anvender enheden i en længere periode, så opbevar Allora med et 
opladet batteri, og sikr, at enheden er slukket. (tryk på knappen tænd/sluk i 5 
sekunder).

Undgå at opbevare enheden nær varmekilder eller på steder, hvor det kan blive 
meget varmt. For eksempel kan det om sommeren blive meget varmt i en bil. 
Høje temperaturer kan påvirke Alloras funktion og batterilevetid ugunstigt.

Allora er ikke vandtæt, men enheden er designet til at være stænktæt på 
tastatursiden. Højtaleråbningen, gennem hvilke fugt og snavs kan trænge ind, er 
placeret på undersiden af enheden. Hvis der kommer vand ind i 
højtalerhulrummene, så kan dette have en indflydelse på højtalernes funktion og 
reducere lydkvaliteten. Tag forholdsregler ved rengøring af Allora, og følg 
rengøringsinstruktionerne.
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3 - Sådan tændes/slukkes Allora 

Tryk på tasten tænd/sluk  kortvarigt for at tænde Allora. Denne tast 
findes i øverste højre hjørne af tastaturet. Den tager ca. 25 sekunder at starte. 
Under opstart blinker tænd/sluk-knappen langsomt. Når strømindikatoren 
forbliver grøn, så er enheden startet helt op og klar til brug, så snart cursoren 
kommer frem på skærmen. 

Du kan nu skrive en besked på tastaturet. Tryk på tasten Enter  for at 
høre beskeden.

Et kortvarigt tryk på tasten tænd/sluk sætter Allora i standbytilstand. Indikatoren 
tænd/sluk lyser nu hvert 4. sekund. I denne tilstand er Alloras strømforbrug 
minimalt. Tryk kortvarigt på en hvilken som helst tast for at vække Allora fra 
dens standbytilstand.

Tryk på tasten tænd/sluk i ca. 5 sekunder for at slukke helt for Allora.

3.1 Nulstil

Hvis Allora bliver inaktiv (fx på grund af en afladning af statisk elektricitet i en 
stikforbindelse), kan du nulstille enheden ved at trykke på knappen Nulstil. 
Enheden tvinges til at slukke, tryk på knappen tænd/sluk igen for at genstarte 
Allora.

Du finder knappen Nulstil på undersiden af din enhed.
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4 - 1. og 2. skærm

Allora har to grafiske skærme, som gør det muligt at vise tegn i forskellige 
størrelser.

Den første og største skærm over tastaturet viser beskederne, som du skriver. 
Denne skærm viser dig også forslagene til ord eller sætninger. Til højre for 
skærmen vises tilstandsparametrene. På forsiden af Allora er der en 2. og 
mindre skærm, som viser de beskeder, du skriver.

Den første skærm er inddelt i tre dele. Den største del anvendes til at skrive 
beskeder. En besked kan indeholde flere linjer. Hvis du trykker på tasten Enter 
udtales beskeden. Du behøver ikke fjerne beskeden for at skrive en ny sms, 
hvilket betyder, at du let kan vende tilbage til dine tidligere beskeder. Anvend 

piletasterne  eller  for at finde tilbage til beskeden, du ønsker at 

anvende igen, og tryk på tasten 'godkendelse'  for at udtale den valgte 
besked.

 

Den anden del nederst på skærmen er adskilt fra den første del af en horisontal 
linje.  I denne del af skærmen vises forslagene til ord eller sætninger. Du kan 
også vælge ikke at have forslag og anvende hele skærmen til at skrive beskeder. 

Skift mellem forslag til ord og sætninger eller ingen forslag ved at trykke på 

tastkombinationen .

Den tredje del af skærmen, på højre side, viser Alloras vigtigste 
tilstandsparametre. 

Batteristatus

Slå lyd fra/slå lyd til

Fn- eller Skift-tast-status

ny tekstbesked

GSM-modtagelse

SMS-tilstand
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Den 2. eller mindre skærm på forsiden af Allora viser beskeden, som du skriver. 
Du kan dog vælge kun at vise den færdige sætning, når beskeden udtales.

På skærmen har du muligheden for at vise 1, 2 eller 3 tekstlinjer. Dette afgør 
også størrelsen på tegnene.  Ved valg af 1 tekstlinje bliver tegnene større, men 
færre tegn vises på en gang. Flere tekstlinjer medfører mindre tegn.

Den 2. skærm sidder normalt fast på Allora, men du kan tage den af enheden, så 
du har mulighed for at placere den bedre, så flere mennesker kan se skærmen.

Du kan også bære den 2. skærm på dig eller give den til din 
kommunikationspartner.  Dette er især nyttigt, hvis du er i et larmende miljø, 
eller du ønsker at have en privat samtale. 

For at frigøre den 2. skærm fra Allora skal du skubbe grebet bag skærmen væk 
fra skærmen og tage skærmen ud af dens holder.

Det anbefales ikke at frigøre den 2. skærm fra Allora eller at sætte den 2. skærm 
fast på Allora under opstartsproceduren. Du bør vente med at gøre dette, indtil 
enheden er fuldstændigt opstartet.

Så snart den 2. skærm er frigjort fra Allora, etableres der en trådløs forbindelse 
mellem Allora og den 2. skærm. Du hører en kort biplyd, så snart forbindelsen er 
etableret og klar til brug. Både tekst og lyd bæres af den 2. skærm.

Den 2. skærm kan bæres med en lanyard, eller den kan placeres på et bord, 
hvor den kan stå op på dens to fødder. Disse fødder sørger også for, at den 2. 
skærm hælder en anelse tilbage, og at lyden let projiceres til lytteren.



Allora 2 11
For at have en stabil trådløs forbindelse bør du holde en afstand på ca. 3 meter 
mellem den 2. skærm og Allora.

For at sætte den 2. skærm tilbage på Allora: Tag skærmen, og skub den med 
dens fødder tilbage i dens holder som vist på følgende billede. Forbindelsen til 
Allora er først gennemført, når du hører et klik. 
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5 - Tastaturet

Allora har et vandtæt gummitastatur med taster, som er den samme størrelse som på et normalt tastatur. Tastaturet indeholder hele alfabetet, tallene, ofte brugte 
specialtegn (vist med blåt), en Fn-funktionstast, en Skift-tast, en Enter-tast og et antal kontroltaster.

For at skrive et tegn på skærmen skal du blot trykke på den tilsvarende tast. Accept- og forsinkelsestider af tastetryk er justerbare for at undgå uønskede gentagelser af 
eller utilsigtede tastetryk. Bemærk, at anvendelsen af accept- og/eller forsinkelsestider er indstillet med brugerens behov in mente. Hvis enheden anvendes af en ny 
bruger, er det vigtigt at sikre, at indstillingerne justeres til brugerens behov, ellers kan det virke som om, at tastaturet er langsommere eller ikke fungerer ordentligt.

For at vælge et nummer du har brug for, skal du trykke på nummertasten en anelse længere, indtil nummeret kommer frem på skærmen. Tryk kortvarigt på 
nummertasterne 1 til 5 for at vælge det tilsvarende ord fra listen med forslag til ord, som vises nederst på skærmen.

Tegnene ved siden af tallene 6, 7, 8, 9, 0 kan skabes ved kortvarigt at trykke på de tilsvarende taster, ligesom alle andre tegn på tastaturet.

Følgende er en beskrivelse af nogle af de vigtige taster på Allora-tastaturet.



Allora 2 14
5.1  Funktionstast

Funktionstasten Fn bruges altid i kombination med en anden tast. Tryk for 
eksempel på funktionstasten og så på taltasten 1 for at vise udråbstegnet. Du 
behøver ikke at holde funktionstasten nede for at lave en kombination, du kan 
trykke på Fn først, så slippe den og så trykke på 1 for at skabe udråbstegnet.  På 
samme måde kan du vælge alle specialtegn fra de, der er blå i øverste venstre 
hjørne af taltasterne.

De blå symboler på nogle af tasterne henviser til en funktion, som kan aktiveres, 
når tasten bruges i kombination med funktionstasten Fn. Kombinationer med 
andre taster, som ikke har det ekstra blå symbol, er dog også mulige.

Den følgende liste giver dig et overblik over andre kombinationer med 
funktionstasten:

Table 1: Kombinationer med funktionstasten

Skru op for lyden.

Skru ned for lyden.

 Gå til Alloras menu for indstillinger.

 Slå lyd fra/slå lyd til.

Tilføj beskeden til listen over forslag til 

sætninger. 

Slet den foreslåede sætning, som vises fra 

listen over forslag til sætninger.

Udtaledato.

Udtaletid.

Øg skriftstørrelsen. Når maksimal størrelse 
er nået, starter det næste trin fra minimum 
størrelse og fortsætter så med at øge igen.

Mindsk skriftstørrelsen. Når minimum 

størrelse er nået, starter det næste trin fra 

maksimal størrelse og fortsætter så med at 

mindske igen.

Tænd eller sluk for den 2. skærm. Denne 
indstilling lagres, indtil den ændres igen.

Skift mellem lyd fra den 2. skærm eller fra 

Allora (kun når den 2. skærm er frigjort fra 

Allora). Denne indstilling lagres, indtil den 

ændres igen.

Table 1: Kombinationer med funktionstasten
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5.2  Tasten Lyd 

Stop alle lyde fra at blive afspillet. Dette er nyttigt, hvis du laver en fejl. 

5.3 Tasten Besked 

Tasten 'besked' bruges til at tilbagekalde en lagret besked. Tryk på tasten 
'besked' først, og tryk så på et tal eller et bogstav. Beskeden som er knyttet til 
denne tast, bliver så tilbagekaldt. Dette gælder også for kombinationen:

     •  tasten besked + Fn + tal eller tegn,
     •  tasten besked + Skift + tal eller tegn,
     •  tasten besked + Fn + Skift + tal eller tegn.

For at gemme og knytte en besked til en tast, så skriv først beskeden, tryk så på 

tasten 'besked'  to gange efterfulgt af tallet eller tegnet, som du vil 

gemme beskeden under. Tryk så 'bekræft'  eller 'ignorer' .   Du kan 
også anvende de følgende kombinationer til at gemme beskeder under:

     •  Fn + tal eller tegn,
     •  Skift + tal eller tegn,
     •  Fn + Skift + tal eller tegn.

5.4  Tasten Lyd 

Tasten 'lyd' anvendes til at afspille gemte lyde eller optagelser. Tryk på tasten 
'lyd' først, og tryk så på et tal eller bogstav for at spille den tilknyttede optagelse. 
Dette gælder også for kombinationen:

     •  tasten lyd + Fn + tal eller tegn,
     •  tasten lyd + Skift + tal eller tegn,
     •  tasten lyd + Fn + Skift + tal eller tegn.

Hvis der trykkes på tasten lyd to gange, lyder 'opmærksomhed'-lyden.

For flere oplysninger om, hvordan man laver optagelser, se"Sådan gemmes 
beskeder" på side 26. 

5.5  Piletast (op) 

Flyt cursoren en linje op, eller i kombination med Fn-tasten: skru op for lyden.

Skift mellem forslag til ord, forslag til sætning eller 

ingen forslag. Denne indstilling lagres, indtil den 

ændres igen.

Vis batteristatus for Allora, status for den 2. skærm 

og firmware-versionen.

Vis teleselskabet, telefonudbydernes signalstyrke 

(kun beskeder) og den frie hukommelse til 

tekstbeskeder.

Table 1: Kombinationer med funktionstasten
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5.6  Piletast (ned) 

Flyt cursoren en linje ned, eller i kombination med Fn-tasten: skru ned for lyden.

5.7  Piletast (venstre) 

Flyt cursoren en position mod venstre.  

5.8  Piletast (højre) 

Flyt cursoren en position mod højre.  

5.9 Tasten Godkendelse 

Tryk på tasten 'godkendelse' for at udtale eller gentage beskeden, som cursoren 
står på. Godkend et valg (i indstillingerne eller i applikationerne).

Tryk Skift +  for at udtale alle beskeder skabt siden den seneste 'ryd 
skærm'.

5.10  Tasten Ryd eller Ignorer 

Ryd skærmen eller ignorer en handling eller et valg (i indstillingerne eller i 
applikationerne).

5.11 Tasten Applikation 

Tryk på tasten 'applikation' for at vise en liste over Alloras tilgængelige 
applikationer. 

Afhængig af de leverede indstillinger og brugerrettigheder kan applikationerne 
være:

     •  Ny SMS (indstilling): at skrive en ny tekstbesked
     •  Læs besked (indstilling): at læse en tekstbesked
     •  Optagelse: at lave en lydoptagelse
     •  Omverdenskontrol
     •  Adressebog (indstilling)
     •  Bemærk: til at lave noter
     •  Kommunikation: basis-applikation 

Når du ikke er i favoritapplikationen kommunikation (du anvender en anden 

applikation, eller du ændrer indstillinger), så kan tasten  altid bringe dig 
tilbage til Kommunikation-applikationen. (se "Stjerne" på side 52.)

Tryk  Fn +  for at komme til menuen indstillinger på Allora.
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5.12 Tasten Favorit 

Tryk på tasten 'favorit' for at starte din applikation med det samme. Denne tast 
kan også kombineres med funktionstasten Fn og med Skift-tasten for at starte 
to andre favoritapplikationer.

5.13 Tasten Tænd/Sluk 

For yderligere oplysninger om, hvordan man tænder eller slukker for Allora, se 
"Sådan tændes/slukkes Allora" på side 7. 

5.14 Tasten Korrektion 

Tryk på tasten 'korrektion' for at slette den sidste indtastning.

5.15 Tasten Enter 

Tryk på tasten 'Enter' for at starte en ny linje eller besked.

Når taleparameteren 'Indtast ekko' er tændt (standardindstilling) udtales 
beskeden også.

5.16  Tasten Skift 

Tryk på tasten 'Skift' for at lave store bogstaver. Du behøver ikke at holde tasten 
Skift nede. 

Tasten 'skift' bruges også til at skabe visse kombinationer.

Andre nyttige kombinationer er:

 + tal 1..5 for at udtale det tilknyttede forslag til ord.

 for at genskabe de sidst slettede besked.

 Læs alle beskeder, som er skrevet siden den sidste ryd 
skærm.
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6 - Kontaktforbindelser og indikatorer 

6.1 Foran

 6.1.1 Mikrofon

Den indbyggede mikrofon bruges til at lave optagelser i høj kvalitet. Du behøver 
ikke at være tæt på mikrofonen under optagelse. Hold en distance på 20 cm, og 
tal i et normalt stemmeleje.

 6.1.2 Indikator for batterioplader

Indikatoren for 'batterioplader' lyser op, så snart Alloras hovedadapter sættes i 
stikkontakten. Mens batteriet oplader, bliver indikatoren orange. Indikatoren 
bliver grøn, så snart batteriet er fuldt opladet. Der må ikke anvendes anden 
strømadapter end den, der kom med Allora.

 6.1.3 Indikatoren tænd/sluk

Indikatoren tænd/sluk indikerer Alloras driftsstatus. Indikatoren lyser ikke, når 
Allora er fuldstændigt slukket.

Dog kan Allora være i en slumre-tilstand (standbytilstand). I det tilfælde lyser 
indikatoren tænd/sluk hvert 4. sekund for at indikere, at den er klar til at 
kommunikere, når du har brug for det.

Når den tændes og under opstart, blinker indikatoren for strøm. Dette kan tage 
ca. 25 sekunder. Indikatoren tænd/sluk forbliver tændt så snart opstarten er 
færdig, og Allora er klar til brug.

Det anbefales ikke at frigøre den 2. skærm fra Allora eller at sætte den 2. skærm 
fast på Allora under opstarten. Du bør vente med at gøre dette indtil enheden er 
fuldstændigt opstartet, eller mens Allora er i standbytilstand.
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Hvis indikatoren strøm blinker rødt, når du trykker på tasten tænd/sluk for at 
tænde for enheden, så betyder det, at batteriet skal oplades.

 6.1.4  Infrarødt vindue

Det infrarøde vindue anvendes til at lære de infrarøde koder. Hold 
fjernbetjeningen til enheden, som du ønsker at lære en kommando fra, i en 
distance af ca. 5 cm fra dette vindue under proceduren for den infrarøde læring. 

6.2 Side

 6.2.1 Kontakt 1

Brug denne indgang til tilslutning af en 0/1 kontakt til skanning.

 6.2.2 Kontakt 2

Brug denne indgang til tilslutning af to 0/1 kontakter til skanning.

 6.2.3 USB-port

Denne USB-port anvendes til at dele noter eller sikkerhedskopiere eller 
gendanne data via et USB-drev. Denne port har intet andet formål.

 6.2.4 Hovedtelefoner

Dette er inputtet til at forbinde hovedtelefoner.

 6.2.5 Adapter-input

Dette er inputtet til strømadapteren. Anvend ikke anden strømadapter end den, 
der leveres med Allora. Adapteren oplader også Alloras interne batteri og den 2. 
skærms batteri (når sat fast på Allora).

6.3 Tilbage

Du finder batteridækket og gendan-knappen på undersiden af Allora.

Allora har et genopladeligt batteri. Dette batteri oplades internt ved brug af 
adapteren, som leveres med enheden. Forbindelsen til SIM-kortet kan findes i 
batteriholderen på undersiden af Allora-enheden.  Batteriholderen bør kun 
åbnes, hvis det er nødvendigt at udskifte batteriet, eller hvis et SIM-kort skal 
isættes eller udskiftes. For at åbne batteridækket, skal du anvende en speciel 
skruetrækker (Torx TX 10).

Knappen gendan gør det muligt for dig at gennemtvinge en slukning i tilfælde af, 
at Allora ikke fungerer ordentligt. Tryk på tasten tænd/sluk for at genstarte 
Allora.
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6.4 Den 2. skærm 

Allora har en 2. skærm, som viser den besked, du skriver. Du kan dog vælge kun 
at vise den færdige sætning, når beskeden udtales.

Du kan vælge mellem 1, 2 eller 3 tekstlinjer. Når 1 tekstlinje bruges, er de viste 
tegn større. På samme tid vises dog færre tegn på én gang. Når du vælger 3 
tekstlinjer, er tegnene mindre.

Den 2. skærm sidder fast på Allora, selvom du også kan frigøre den fra enheden. 
Skrevne beskeder og lyd understøttes, selv når den 2. skærm er frigjort fra 
enheden. 
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Den 2. skærm har et antal kontrolknapper. Disse kontrolknapper aktiveres først, 
når den 2. skærm frigøres fra hovedenheden.  

 6.4.1 Tænd/sluk

Tryk på knappen tænd/sluk for at tænde for den 2. skærm (eller sluk, når den er 
aktiv).  Du behøver kun at gøre dette, når den 2. skærm er taget af Allora. Så 
snart der tændes for den 2. skærm, etableres der en trådløs forbindelse mellem 
Allora og den 2. skærm. Dette kan tage et øjeblik. Du hører en biplyd, så snart 
forbindelsen er etableret. Der vises også kortvarigt et symbol på den 2. skærm 
for at anerkende forbindelsen.

 6.4.2 Nulstil

I tilfældet af, at den 2. skærm ikke svarer, så tryk på knappen gendan for at 
gennemtvinge, at skærmen slukker. Knappen gendan aktiveres ved at trykke på 
den med en spids genstand, fx en kuglepen. Tryk forsigtigt på knappen, indtil 
der lyder et "klik", tryk derefter på knappen tænd/sluk for at tænde for skærmen 
igen. 

 6.4.3 Skru op for lyd

Denne knap bruges til at skrue op for lyden på den 2. skærm. Dette ændrer også 
lydindstillingen på Allora. Lydstyrken vises på skærmen.

 6.4.4 Skru ned for lyd

Denne knap bruges til at skrue ned for lyden på den 2. skærm. Dette ændrer 
også lydindstillingen på Allora. Lydstyrken vises på skærmen.

Forbindelsen på siden af den 2. skærm anvendes kun i forbindelse med 
vedligeholdelse.

Tryk på knappen 'Skru ned for lyd' og knappen tænd/sluk samtidigt for at vise 
den 2. skærms statusparameter: disse er serienummeret, Mac-adresse (dette er 
den identificerende adresse for den trådløse forbindelse), software-versionen og 
batteristatussen.
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7 - Batterier

Allora har et internt Li-ion-batteri. Når et nyt batteri er fuldt opladet, kan Allora 
levere 10 timers uafbrudt lyd og tale. Batterikapaciteten sammen med enhedens 
strømbesparende rutiner bør være nok til at brugeren kan anvende enheden hele 
dagen, uden det er nødvendigt at genoplade. 

Tilslut strømadapteren for at oplade det interne batteri. Anvend ikke anden 
strømadapter end den, der leveres med Allora. 

Du kan fortsætte med at anvende Allora under opladningen, dog tager det under 
disse omstændigheder længere tid at oplade batteriet fuldt.

Indikatoren batteriopladning skifter fra orange til grøn, når batteriet er fuldt 
opladet. Strømadapteren kan i det tilfælde forblive forbundet. Det anbefales, at 
tage strømforsyningen ud af enheden, når batteriet er opladet, for at undgå 
unødvendige uheld, såsom at rykke i ledningen.

Den 2. skærm indeholder også et internt batteri. Dette batteri oplades af Allora, 
så snart den 2. skærm sættes fast på Allora.

Tryk på knappen 'Skru ned for lyd' og knappen tænd/sluk samtidigt for at vise 
den 2. skærms statusparameter: disse er serienummeret, Mac-adresse (dette er 
den identificerende adresse for den trådløse forbindelse), software-versionen og 
batteristatussen.

7.1 Udskift Alloras batteri

Batteriet sidder bag batteridækslet på Allora. Batteridækslet sidder fast med 
specielle skruer. Fjern kun batteridækslet, hvis det er nødvendigt, og anvend 
kun det rigtige udstyr, en Torx-skruetrækker (Torx TX 10).

Tryk på og hold tasten tænd/sluk nede i ca. 5 sekunder for at slukke helt for 
enheden.  Sikr, at Allora ikke er tilsluttet el-nettet.

Læg Allora med skærmen nedad på en blød overflade, så skærmen ikke kan 
beskadiges.

Løsn skruerne med en Torx TX 10-skruetrækker. Tip batteridækslet fra 
skruehullerne væk fra holderen. Batteriet er nu synligt, og kan fjernes fra 
enheden. Sæt det nye batteri i enheden. Sikr, at batteriet er rigtigt placeret, og at 
det får kontakt. Dette kan let gøres og uden brug af kraft.

Sæt batteridækslet på igen. Dette kan igen let gøres uden brug af kraft. 

Anvend Torx TX 10-skruetrækkeren til at skrue batteridækslet på plads, skru 
ikke skruerne for stramt.
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7.2 Udskiftning af batteriet på den 2. skærm

Kontakt din leverandør for at udskifte batteriet på den 2. skærm.

Smid ikke det gamle batteri ud, men følg de lokale regler for affaldssortering.  
Du kan alternativt returnere batteriet til forhandleren af enheden. 
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8 - Allora-applikationer

Allora understøtter forskellige applikationer. Afhængig af de leverede 
indstillinger og brugerrettigheder kan applikationerne være:

     •  Ny SMS (indstilling): at skrive en ny tekstbesked
     •  Læs besked (indstilling): at læse en tekstbesked
     •  Optagelse: at lave en lydoptagelse
     •  Omverdenskontrol
     •  Adressebog (indstilling)
     •  Bemærk: til at lave noter
     •  Kommunikation: basis-applikation 

8.1 Kommunikation

Alloras grundlæggende applikation er at skrive og udtale beskeder i en ansigt til 
ansigt-situation. Allora starter altid op med denne applikation. Hvis du arbejder i 
en anden applikation, eller hvis du har justeret Alloras indstillinger, så kommer 
du tilbage til den grundlæggende kommunikation-applikation ved at trykke på 

knappen applikation .

For at skabe en besked skal du blot skrive din besked på Alloras tastatur. 

Du kan vælge ordene, der kommer frem på listen over forslag til ord (i den 
nederste del af skærmen), ved at vælge det tilsvarende tal fra 1 til 5. Der er 
aldrig mere end 5 ord på listen.

Når forslag til sætninger anvendes, så tryk på tasten med 1-tallet for at vælge 
den foreslåede sætning. Tryk 2 for at se den næste sætning, hvis den er 
tilgængelig.

For at skabe numre, så tryk på og hold nummertasten nede en smule længere, 
indtil de vises på skærmen.

Tryk på tasten Enter  for at skrive en ny linje og udtale beskeden. Hvis 
du ikke ønsker tasten Enter skal igangsætte udtalen af beskeden, så sluk for 
Indtast ekko i taleparametrene. 

Du kan også anvende tasten godkendelse  for at udtale beskeden, som 
findes i cursorens position.

Anvend tastkombinationen  for at øge skriftstørrelsen.

Du behøver ikke at fjerne beskeden for at skrive en ny SMS. Du kan beholde 
beskederne fra din samtale og finde tilbage til den enkelte sætning til enhver tid 

ved at bruge piletasterne  eller  Tryk på tasten 'godkendelse' for at 
udtale den valgte besked.

Tryk på tastkombinationen  for at udtale alle beskederne.

Tryk på tasten  for at slette alle beskeder. Hvis du sletter beskederne ved 
en fejltagelse, kan du hente de slettede beskeder ved at trykke på 

tastkombinationen  .
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Du kan skifte mellem forslag til ord, forslag til sætninger eller ingen forslag med 

tastkombinationen .

 8.1.1 Sådan gemmes beskeder

1.   Tilføj beskeder til listen over forslag til sætninger 

Tryk først på tasten  for at slette alle beskeder. Skriv så din besked, og 

tryk på tastkombinationen  . Du hører en kort lyd, som 
anerkender, at sætningen er blevet tilføjet listen over forslag til sætninger.

Brug tastkombinationen  for at slette sætningen, som 
vises i området for forslag, fra listen over forslag til sætninger. 

2.   Gem beskeder 'under en tast'

Tryk først på tasten  for at slette alle beskeder. Skriv så din besked, og 

tryk på tasten Besked  to gange fulgt af et tegn eller et tal. Bekræft med 

, hvis du ønsker at beskeden skal knyttes til det valgte tegn eller tal. Tryk 

på  for at ignorere det.

Du kan også anvende de følgende kombinationer til at gemme beskeder under:

     •  Fn + tal eller tegn,
     •  Skift + tal eller tegn,
     •  Fn + Skift + tal eller tegn.

For at tilbagekalde en besked, tryk først på tasten 'besked' , og tryk så på 
et tal eller et bogstav. Beskeden, som er knyttet til denne tast, bliver så vist på 
skærmen. Du kan tilføje eller ændre noget, hvis du ønsker det, og så trykke på 

tasten 'godkendelse'  for at få det udtalt.

Hvis du ønsker at få beskeden udtalt med det samme, efter du har tilbagekaldt 
den, skal du aktivere parameteren 'læs lagret besked' (se "Læs gemt besked" 
på side 52). 

Dette gælder også for tastkombinationerne:

     •  tasten besked + Fn + tal eller tegn,
     •  tasten besked + Skift + tal eller tegn,
     •  tasten besked + Fn + Skift + tal eller tegn.
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3.   Anvend en forkortelse som besked.

Du kan også erstatte din besked med en forkortelse. Alloras udvidelse af 
forkortelsen udvider så din forkortelse til en hel sætning, så snart du trykker på 
mellemrum.

For at lave en forkortelse skal du først skrive din besked. 

Tryk så på tasten besked  to gange fulgt af forkortelsen, som du ønsker at 

bruge. Bekræft med , hvis du ønsker beskeden knyttes til forkortelsen. 

Tryk på  for at ignorere det.

For at tilbagekalde en besked, skal du blot skrive forkortelsen og trykke på 
mellemrumstasten.

8.2 Lave optagelser

Allora har en indbygget mikrofon, som gør det muligt for dig let at optage 
talebeskeder.

Tryk på tasten 'applikation'  for at vise de tilgængelige applikationer, og 
vælg Optagelse. Bekræft dit valg med Enter for at starte proceduren for 
optagelse. Følg instruktionerne:

 1.   Vælg et tegn, som du ønsker at knytte til optagelsen.

 2.   Tryk på, og hold den tilsvarende tast nede. Optagelsen starter efter 2 
sekunder. 

 3.   Hold tasten nede i den tid, du ønsker at lave optagelsen. 

 4.   Slip tasten for at stoppe optagelsen.

Tryk på tasten  igen for at høre optagelsen. Hvis du ønsker lave 
optagelsen igen, tryk på og hold tasten nede igen. 

For at afspille en optagelse, når du er i kommunikation-applikationen, skal du 
blot trykke på tasten Lyd efterfulgt af tegnet, som er knyttet til lyden eller 
optagelsen, som du ønsker at afspille.

Du kan også bruge den følgende tastkombination for at lagre en optagelse:

     •  Fn + tal eller tegn,
     •  Skift + tal eller tegn,
     •  Fn + Skift + tal eller tegn.

8.3 At lave noter

Du kan bruge Allora til at lave noter på. Noter kan lagres på enheden eller på et 
USB-drev for at overføre dem til en computer. På samme måde kan du 
forberede noter eller samtaler på en computer og overføre dem til Allora. 
Udvekslingen af data mellem Allora og en computer opnås ved hjælp af et USB-
drev.
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 8.3.1 At lave noter

For at lave en note, ryd skærmen med tasten . Du kan nu starte med at 
skrive din note. Tryk på tasten 'Enter' for at starte en ny linje. Når du trykker på 
tasten Enter udtales den forrige sætning automatisk. Du kan undgå dette ved at 
deaktivere Indtast ekko i Taleindstillingerne, eller du kan slå lyden fra Allora med 

tastkombinationen  .

Tryk på tasten Applikation , vælg 'Noter' for at gemme din note, og tryk på 
tasten Enter. 

Du har så følgende valgmuligheder:

 8.3.2 Gem note

For at gemme noten i Alloras interne hukommelse. Når du gør dette, bliver du 
bedt om at give noten et navn.

 8.3.3 Åbn note

Vælg denne mulighed for at åbne en note, der er gemt på Allora.  En liste over 

gemte noter vises på skærmen. Anvend piletasterne  eller  for at 
finde noten, som du ønsker at åbne, og tryk på tasten Enter.  Noten vises nu på 
din skærm. 

Du kan nu rette noten eller finde en sætning, som du gerne vil udtale. Tryk på 

tasten .

 8.3.4 Gem note (USB)

Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at gemme noten på et USB-drev. Du vil 
blive bedt om at give noten et navn.

 8.3.5 Åbn note (USB)

Vælg denne mulighed for at åbne en note, der er gemt på et USB-drev.  En liste 

over gemte noter vises på skærmen. Anvend piletasterne  eller  for 
at finde noten, som du ønsker at åbne, og tryk på tasten Enter. Noten vises nu 
på din skærm. 

Du kan nu rette noten eller finde en sætning, som du gerne vil udtale. Tryk på 

tasten .

 8.3.6 Slet note

Vælg denne mulighed for at slette en note fra Alloras interne hukommelse. En 

liste over gemte noter vises på skærmen. Anvend piletasterne  eller  
for at finde noten, som du ønsker at slette, og tryk på tasten Enter for at foretage 

et valg. Brug tasten  for at godkende eller tasten  for at ignorere.
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8.4 Omverdenskontrol (indstilling)

Hvis din Allora er udstyret med en omverdenskontrol-enhed, så kan du anvende 
Allora til at transmittere infrarøde koder til at kontrollere andre enheder, fx tv, 
cd-afspiller og endda lys, døre og vinduer. Dette er kun muligt, hvis de 
understøtter infrarød kontrol, og hvis de infrarøde koder genkendes af Alloras 
omverdenskontrol.

 8.4.1 Sådan optager man de infrarøde koder

På skærmens højre side og under indikatoren tænd/sluk finder du et lilla vindue. 
Dette er vinduet, som Allora optager de infrarøde koder gennem Bemærk, at 
nogle enheder har kompleks infrarød kodning. Hvis dette er tilfældet, er det 
muligt, at koderne ikke kan læres.

Tryk på tasten 'applikation'  for at vise de tilgængelige applikationer. Vælg 
omverdenskontrol, og tryk på tasten Enter.

Du kan nu vælge mellem:

 1.   Send

 2.   Lær

 3.   Backup (via USB-stick)

 4.   Gendan (via USB-stick)

Tryk 2 for at vælge Lær.

Du får en liste med de tilgængelig placeringer (kommandoer), som kan 
indeholde en infrarød kode: gw1 .. gw150

Brug piletasterne  eller , vælg en af kommandoerne, og tryk på 
tasten Enter for at starte læringsproceduren:

Først bliver du spurgt, om du vil overskrive den eksisterende kommando:  Tryk 

på , hvis du accepterer at overskrive den og lære en ny kode. Tryk på 

, hvis du ikke ønsker at gøre dette.

Placer fjernbetjeningen fra den enhed, som du ønsker at lære den infrarøde kode 
fra, ca. 5 cm fra det lilla vindue, og tryk på den kommandotast på 
fjernbetjeningen, som du ønsker at lære. Hold denne tast nede, indtil Allora 
indikerer, at du kan slippe den.

Allora vil bede dig om at gentage dette. Så tryk på, og hold den samme tast nede 
endnu en gang, indtil Allora indikerer, at du kan slippe den igen. 
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Du kan nu give kommandoen et specifikt navn, fx skru op for lyden, tænd for 
tv'et... Det bedste er at vælge et kort navn, som beskriver kommandoen.

 8.4.2 Transmittering af infrarøde koder.

Tryk på tasten 'applikation'  for at vise de tilgængelige applikationer. Vælg 
omverdenskontrol, og tryk på tasten Enter.

Du kan nu vælge mellem:

 1.   Send

 2.   Lær

 3.   Backup (via USB-stick)

 4.   Gendan (via USB-stick)

Tryk 1 for at vælge Send.

Du får en liste med de tilgængelig placeringer (kommandoer), som kan 
indeholde en infrarød kode: gw1 .. gw150. Nogle af kommandoerne er muligvis 
tildelt et andet navn under læringsproceduren.

Brug piletasterne  eller  for at vælge kommandoen, som du ønsker 

at udføre, og tryk så på tasten Enter . Den infrarøde kode bliver nu 
transmitteret.

Til 111 af de 150 Gewa-kommandoer er der også en tast eller tastkombination 
knyttet til. Derfor kan du, hvis du kender tasten eller tastkombinationen, skrive 
det direkte.

8.5 Send og modtag tekstbeskeder

Allora kan udstyres med et GSM-modul, som gør det muligt for dig at 
transmittere og modtage tekstbeskeder fra en anden person. Hvis din Allora er 
udstyret med dette modul, skal applikationen initialiseres, før du kan bruge den. 
For at gøre dette, så gennemfør de følgende 3 trin: indsæt SIM-kortet, indtast 
den tilsvarende pinkode, og etabler afslutningsvis forbindelse til et 
telefonselskab.

 8.5.1 Indsættelse af SIM-kort

SIM-kortet er et lille chip-kort, du skal sætte i Allora for at kunne bruge GSM-
modulet.

SIM-kortet er placeret i Alloras batteriholder. 

Tryk på og hold tasten tænd/sluk nede i ca. 5 sekunder for at slukke helt for 
enheden. Sikr, at Allora ikke er tilsluttet el-nettet.

Læg Allora med skærmen nedad på en blød overflade, så skærmen ikke kan 
beskadiges.
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Løsn skruerne med en Torx TX 10-skruetrækker. Tip batteridækslet fra 
skruehullerne væk fra holderen. Batteriet er nu synligt, og kan fjernes fra 
enheden.

Følgende billede viser dig SIM-kortets placering.

I batteriholderen kan du se et lille billede, som viser dig den korrekte placering 
af SIM-kortet. Skub forsigtigt SIM-kortet i pilens retning ind i SIM-
kortsforbindelsen.

Sæt batteriet tilbage i batteriholderen. Sæt den venstre side af batteriet (ved 
siden af SIM-kortet) i holderen først, og lad så forsigtigt den anden side af 
batteriet falde ind i batteriholderen. Dette sikrer både, at SIM-kortet sidder fast, 
og at batteriet får god forbindelse.

 8.5.2 Indtast pinkode

Når SIM-kortet er indsat, kan du indtaste pinkoden.

Tryk på Fn  for at komme til Alloras menu for indstillinger.

Brug piletasterne  eller  til at finde elementet Mobiltelefon, og tryk 
på Enter. Du er nu i menuen indstillinger for Alloras mobiltelefonmodul.

Brug piletasterne  eller  til at finde elementet Pinkode, og tryk på 
Enter. Det følgende vindue vises på din skærm:

Skriv pinkoden, og bekræft med , eller tryk på  for at slette.

 8.5.3 Skabe forbindelse til et telefonselskab

Når pinkoden er angivet korrekt, er du klar til at oprette en forbindelse til et 
telefonselskab.

Tryk på Fn  for at komme til Alloras menu for indstillinger.
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Brug piletasterne  eller  til at finde elementet Mobiltelefon, og tryk 
på Enter. Du er nu i menuen indstillinger for Alloras mobiltelefonmodul.

Brug piletasterne  eller  til at finde elementet Forbind (igen), og tryk 
på Enter. Så snart du har forbindelse, vises et symbol for statussen på 

signalstyrke på din skærm i den højre side.

Tastkombinationen  gør det muligt for dig at tjekke signalstyrken, 
telefonselskabet og den fri hukommelse på dit SIM-kort. Vær opmærksom på, at 
når der ikke er nogen hukommelse tilbage på SIM-kortet, kan du ikke modtage 
nogen nye tekstbeskeder. Hvis dette sker, kan du skabe fri hukommelse ved at 
slette gamle beskeder.

 8.5.4 Sådan sender man en tekstbesked.

Det er god praksis at oprette din kontaktliste først. 

For at åbne din kontaktliste, skal du trykke på tasten 'applikation'  for at 
vise de tilgængelige applikationer. 

Brug piletasterne  eller  for at finde frem til 5 - Adressebog, og tryk 

på Enter .

Det følgende vindue vises på din skærm:

 

Vælg <Tilføj kontakt>, og tryk på  for at tilføje en ny kontakt. 

Skriv navn og telefonnummer, og bekræft med  , eller tryk på  for at 
slette.

Gentag denne procedure for at tilføje flere kontakter.

Hvis du vælger en eksisterende kontakt, er det muligt for dig at rette eller slette 
den.

Tryk  eller  for at gå tilbage til kommunikation-applikationen. 

Du kan nu begynde at skrive tekstbeskeder. Tryk på tasten 'applikation' for at 
vise de tilgængelige applikationer. 

Brug piletasterne  eller  for at finde frem til 1 - Ny SMS, og tryk på 
Enter.
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En tom skærm vises på din skærm, så du kan skrive din tekstbesked. I 
statusområdet af skærmen minder et (S)-ikon dig om, at du er i tilstanden 
tekstbesked.

Når din tekstbesked er klar til at sende, så tryk på tasten Godkendelse . 
Din kontaktliste vises på skærmen. Skriv med det samme et telefonnummer, 

eller brug piletasterne  eller  for at vælge en kontakt fra listen. 

Tryk på Enter  for at sende beskeden. Du hører en lyd og ser 'Besked 
sendt', når beskeden er sendt.

Tryk på  igen, hvis du også ønsker at sende beskeden til en anden 
kontakt.

Tryk på tasten Applikation  for at vende tilbage til din Kommunikation-
applikation.

 8.5.5 Modtagelse af tekstbeskeder

Så snart du modtager en tekstbesked fra en anden person, vises et konvolut-
ikon i statusvinduet. Du hører også en lyd. Bemærk, at konvolut-ikonet også 
indikerer, at der er nye beskeder, som du endnu ikke har læst.

For at læse en ny SMS, tryk på tasten Applikation , og vælg 'Læs SMS'. En 
liste med beskeder vises på skærmen startende med den nyeste øverst.

Den første linje viser navnet på afsenderen af beskeden, den anden linje viser 
begyndelsen af beskeden. En stjerne * placeret foran afsenderen betyder, at 
beskeden endnu ikke er læst.

Anvend piletasterne  eller  for at finde beskeden, som du ønsker at 

læse, og tryk på tasten Enter  for at åbne beskeden.

Den fulde besked vises nu på skærmen.

Anvend piletasterne  eller  for at finde rundt i beskeden.

Du vil bemærke, at afsender, dato og tid for modtagelse af besked vises sidst i 
beskeden. Du kan vælge at besvare beskeden med det samme (tryk 
nummertast 1=Svar) eller slette beskeden (tryk nummertast 2= Fjern) eller at 
læse den højt (tryk på nummertast 3= Læs).

Tekstbeskeden lagres på SIM-kortet og i Alloras interne hukommelse. SIM-kor-
tet indeholder de fem seneste beskeder, alle andre beskeder lagres i Alloras 
interne hukommelse.
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9 - Sådan betjenes Allora med kontakter.

Allora kan også betjenes med 1 eller 2 kontakter. Allora viser så på skærmen 
tegn eller funktioner, som du kan have brug for til at skabe en besked. Når 
tegnene eller rækken af tegn, hvor tegnet du har brug for, vises, så tryk på 
kontakten for at vælge det. Denne handling kaldes skanning.

Til at vejlede dig gennem skanningen viser Allora dig en række af alfanumeriske 
tegn, som du kan vælge fra til at skabe en sætning eller besked. Disse rækker 
vises i den nederste del af skærmen, hvor forslag til ord normalt vises. I en 
anden algoritme er rækkefølgen ikke rækken på tastaturet, de er organiseret i 
en mere effektiv rækkefølge. Der er to formater, som kan anvendes til skanning, 
og de er som følger:

1.   Skanning af tastatur række for række.

Skærmen viser den enkelt række på tastaturet på skift.  Ved brug af kontakten 
kan du vælge den linje, hvor dit ønskede bogstav findes, og så skanne hen til 
bogstavet.  Når det er valgt, starter skanningen af rækker igen.

2.   Skanning af ofte anvendte bogstaver.

I dette format vises bogstaverne i forhold til, hvor ofte de anvendes - fx vises 
bogstaver som vokaler og ofte anvendte konsonanter, så de kan vælges først, og 
mindre anvendte konsonanter vises i de følgende linjer. Dette muliggør en mere 
effektiv skanningsoplevelse og reducerer på den måde tiden, det tager at forme 
en sætning.

9.1 Brugen af en kontakt.

Med en kontakt-skanning sker gennemgangen af de forskellige sekvenser i en 
specifik rytme. 

Tilslut en kontakt til Alloras kontakt-input 1 (bemærk, at skanningen automatisk 
starter, når kontakten er tilsluttet), og indstil de korrekte parametre som følger:

Tryk på tastkombinationen . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge elementet Skanning, og vælg 

det med tasten Enter  . Den følgende liste over parametre vises på 
skærmen:
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Vælg først parameteren Algoritme. Hvis du har et QWERTY-tastatur, er det 
passende også at vælge Qwerty, selvom du også kan vælge en anden algoritme: 
Alfabet. Denne algoritme skanner ikke gennem rækkerne på tastaturet, men 
bruger en mere effektiv rækkefølge af tegn og funktioner.

Indstil parameteren Fortsæt til Automatisk. Dette betyder, at Allora automatisk 
gennemgår skanningsalgoritmens forskellige rækkefølger. Når tegnene eller 
rækken af tegn, hvor tegnet du har brug for, vises, så tryk på kontakten for at 
vælge det.

Parameteren Vælg gør det muligt for dig at bestemme, om du vælger ved at 
trykke (Ved tryk) eller ved at slippe kontakten (Ved Slip) eller ved at holde 
kontakten i et givent stykke tid. Hvis du indstiller en tid, hvor kontakten skal 
holdes, gør det det muligt for dig at undgå uønskede tastetryk.

Trin tiden definerer hastigheden eller rytmen, som Allora anvender til at 
gennemgå de forskellige rækker.

Hvis du laver en fejl og for eksempel vælger en række af tegn, hvor tegnet, som 
du ønsker, ikke findes i, så kan du vente, indtil Allora har gennemgået denne 
række et antal gange for endelig at forlade den 'forkerte' række. 
ParameterenForlad række indstiller antallet af gange, som Allora gennemgår en 
række, før den forlader den.

Pause skanning indstiller det antal af rækker, som Allora gennemgår, før den 
stopper algoritmen, under den forudsætning, at der ikke var nogen aktivitet med 
kontakt i det tidsrum. Tryk på kontakten genstarter automatisk skanningen.

Efter du har valgt et specifikt tegn eller funktion, kan du vælge at udsætte at 
foretage det næste valg. Dette forhindrer uønskede på hinanden følgende valg 
forårsaget af fx rystelse.

Parameteren Forsinkelse efter valg indstiller den forsinkelse i tid.

Allora kan tilføje en lille lyd, hver gang den viser det næste tegn eller den næste 
række af tegn. Dette kan hjælpe dig med at følge med rytmen. Lyd tænd/sluk 
tilføjer eller undlader lyden ved hvert trin, som foretages.

Tryk på  for stoppe Allora fra at skanne. Tryk på kontakt & for at starte 
skanning igen.

9.2 To kontakt-adgang.

Brug kontakt 1 for at gennemgå skanningsalgoritmens på hinanden følgende 
rækker. Brug kontakt 2 til at foretage et valg.

Tilslut kontakterne til Alloras rigtige kontakt-input. Skanning starter automatisk, 
så snart du aktiverer kontakt 1. 

Tryk på tastkombinationen   for at indstille de rigtige parametre. 
Den følgende liste vises på skærmen:
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Brug piletasterne  eller  for at vælge elementet Skanning, og vælg 

det med tasten Enter . Den følgende liste over parametre vises på 
skærmen:

Vælg først parameteren Algoritme. Hvis du har et QWERTY-tastatur, er det 
passende også at vælge Qwerty, selvom du også kan vælge en anden algoritme: 
Alfabet. Denne algoritme skanner ikke gennem rækkerne på tastaturet, men 
bruger en mere effektiv rækkefølge af tegn og funktioner.

Indstil parameteren Fortsæt for at Tryk på kontakt. Dette betyder, at Allora viser 
den næste række, når du aktiverer kontakt 1. Når tegnene eller rækken af tegn, 
hvor tegnet du har brug for, vises, så tryk på kontakt 2 for at vælge det.

Parameteren Vælg gør det muligt for dig at bestemme, om du vælger ved at 
trykke (Ved tryk) eller ved at slippe kontakten (Ved Slip) eller ved at holde 

kontakten i et givent stykke tid. Hvis du indstiller en tid, hvor kontakten skal 
holdes, gør det det muligt for dig at undgå uønskede tastetryk.

Hvis du laver en fejl og for eksempel vælger en række af tegn, hvor tegnet, som 
du ønsker, ikke findes i, så kan du vente, indtil Allora har gennemgået denne 
række et antal gange for endelig at forlade den 'forkerte' række. 
ParameterenForlad række indstiller antallet af gange, som Allora gennemgår en 
række, før den forlader den.

Pause skanning indstiller det antal af rækker, som Allora gennemgår, før den 
stopper algoritmen, under den forudsætning, at der ikke var nogen aktivitet med 
kontakt i det tidsrum. Tryk på kontakten genstarter automatisk skanningen.

Efter du har valgt et specifikt tegn eller funktion, kan du vælge at udsætte at 
foretage det næste valg. Dette forhindrer uønskede på hinanden følgende valg 
forårsaget af fx rystelse.

Parameteren Forsinkelse efter valg indstiller den forsinkelse i tid.

Allora kan tilføje en lille lyd, hver gang den viser det næste tegn eller den næste 
række af tegn. Dette kan hjælpe dig med at følge med rytmen. Lyd tænd/sluk 
tilføjer eller undlader lyden ved hvert trin, som foretages.

Tryk på  for stoppe Allora fra at skanne. Tryk på kontakt & for at starte 
skanning igen.
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 10 - Overblik over menuen og forskellige indstillinger

Tryk på tastkombinationen  for at åbne Alloras menu for indstillinger. Den følgende liste vises på skærmen:

Du kan forlade menuen indstillinger til enhver tid ved at trykke på tasten Applikation .

Det følgende overblik forklarer de forskellige taster, som du vælge for at ændre parametrene:

 eller 
For at finde rundt i listen af viste parametre eller 
undermenuer:

 eller 
For at vælge en undermenu. 

 eller 
For at ændre en parameterværdi. 

For at forlade en undermenu 
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10.1 Tale

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Tale, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.1.1 Sprog

Vælg mellem de forskellige sprog, som er tilgængelige på din 

Allora.

 10.1.2 Stemme

Vælg mellem de forskellige stemmer, som er tilgængelige for et specifikt 

sprog.

 10.1.3 Hastighed

Definer talehastigheden. Jo højere nummer, jo hurtigere 

talehastighed.

 10.1.4 Stemmeniveau

Dette er niveauet for den valgte stemme. Niveauet kan være forskelligt 

afhængig af sproget, stemmen og den anvendte stemme- 

teknologi. Dette niveau bør kun indstilles én gang. Værdien 7 er et godt 

valg. Du kan øge niveauet, om nødvendigt. I nogle 

tilfælde kan det føre til forvrængning af stemmen.

For at vende tilbage til Kommunikation-
applikationen og anvende ændringer.
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 10.1.5 Overordnet lydstyrke

Dette er indstillingen af Alloras lydstyrke. Denne parameter kan også 

ændres ved hjælp af kombinationerne , for at skrue op for

lyden eller   for at skrue ned for lyden.

 10.1.6 Bogstav-ekko

Når denne parameter er indstillet, udtaler Allora hvert tegn, som skrives.

 10.1.7 Ord-ekko

Når denne parameter er indstillet, udtaler Allora hvert ord, der skrives (efter 
mellemrumstasten er valgt).

 10.1.8 Indtast ekko

En skrevet besked udtales på det tidspunkt, hvor du trykker på tasten Enter 

. Når denne er deaktiveret, kan du kan stadig anvende tasten 

Godkendelse  til at udtale beskeden, hvor cursoren er placeret.

Brug tastkombinationen  til at udtale alle beskeder, som blev 
skrevet efter en ryd skærm-kommando.

 10.1.9 Tilføj udtale

I tilfælde af, at et specifikt ord ikke udtales korrekt, kan du tilføje det til en 
udtaleordbog i Allora.

Tryk på  for at tilføje et ord:

Skriv så ordet igen på en sådan måde, så det resulterer i en bedre udtalelse.

Tryk på  for at anerkende eller  for at slette.
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 10.1.10 Fjern udtale

Tryk på  for at få listen over ord i udtaleordbogen. Brug piletasterne 

 eller  for at vælge et ord, eller tryk på tasten Enter .

Tryk på  for at slette det fra ordbogen eller  for at slette.

10.2 Tastatur

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Tastatur, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.2.1 Skriv

Denne parameter bestemmer tastaturets layout. Ændr kun denne parameter, 
hvis tastaturet ikke stemmer overens med din Alloras tastatur.

 10.2.2 Lyd

Slå lyd til, hvis du vil høre en lyd ved hvert tryk på tast.

 10.2.3 Tid numre skal holdes

Denne parameter specificerer, hvor lang tid taltasten skal holdes nede for at 
skabe et tilsvarende tal i din besked.

Taltasterne 1 til 5 anvendes også for at vælge et forslag til ord. For at gøre dette 
skal du trykke kortvarigt på taltasten.

 10.2.4 Forsinkelse

For at hindre uønskede tryk på tast, for eksempel på grund af en rystelse, kan 
du indstille denne parameter til at indeholde en forsinkelse, før et nyt tryk på 
tastatur accepteres. 
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 10.2.5 Forsinkelse af accept

For at hindre uønskede tryk på tast, for eksempel på grund af en 

rystelse, kan du indstille denne parameter til at specificerer, hvor lang tid en tast 

skal holdes nede, før den bliver accepteret.

Vigtig bemærkning!   

Disse to parametre kan, når de er indstillet på en vis 

værdi, give det indtryk, at Allora ikke længere 

svarer. Husk derfor, at hvis disse forsinkelser er indstillet

til en specifik tid, så svarer tastaturet langsomt.

10.3 Skanning

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Skanning, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.3.1 Algoritme

Denne parameter indstiller algoritmen, som anvendes til at gennemgå 

rækkefølger. Hvis du har et QWERTY-tastatur, er det passende også at vælge 
Qwerty, selvom du også kan vælge en anden algoritme: Alfabet. Denne 
algoritme skanner ikke gennem rækken på tastaturet, men bruger en mere 
effektiv rækkefølge af tegn og funktioner.

 10.3.2 Fortsæt

Indstil denne parameter til Automatisk, når kontakt 1 anvendes. De følgende 
rækker vises automatisk i en fastsat rytme (Trin tiden).

Ved brug af 2 kontakter bør denne parameter indstilles til Tryk på kontakt.

Dette betyder, at Allora viser den næste række, når du aktiverer kontakt 1. Når 
tegnene eller rækken af tegn, hvor tegnet du har brug for, vises, så tryk på 
kontakt 2 for at vælge det.
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 10.3.3 Vælg

Parameteren Vælg gør det muligt for dig at bestemme, om du vælger ved at 
trykke (Ved tryk) eller ved at slippe kontakten (Ved Slip) eller ved at holde 
kontakten i et givent stykke tid. Hvis du indstiller en tid, hvor kontakten skal 
holdes, gør det det muligt for dig at undgå uønskede tastetryk.

 10.3.4 Trin tid

Trin tiden definerer hastigheden eller rytmen, som Allora anvender til at 
gennemgå de forskellige rækkefølger.

 10.3.5 Forlad række

Denne parameter indstiller det antal gange Allora gennemgår en række, før den 
forlader den (i tilfælde af, at du laver en fejl og vælger en forkert rækkefølge).

 10.3.6 Pause Skanning 

Denne parameter indstiller det antal af rækker, som Allora gennemgår, før den 
stopper algoritmen, under den forudsætning, at der ikke var nogen aktivitet med 
kontakt i det tidsrum. Et tryk på kontakten genstarter automatisk skanningen.

 10.3.7 Forsinkelse efter valg

Efter du har valgt et specifikt tegn eller funktion, kan du vælge at udsætte at 
foretage det næste valg. Dette forhindrer uønskede på hinanden følgende valg 
forårsaget af fx rystelse.

 10.3.8 Lyd

Allora kan tilføje en lille lyd (Lyd=tændt), hver gang den viser det næste tegn 
eller den næste række af tegn. Dette kan hjælpe dig med at følge med rytmen. 

10.4 Skærm

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Skærm, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

      

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:
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 10.4.1 Lysstyrke

Indstil lysstyrken på den 1. skærm på 1, 2 eller 3 for at få lysere tegn. Bemærk, 
at højere lysstyrke betyder højere strømforbrug og reduceret batteriliv.

 10.4.2 Kun store bogstaver

Når dette parameter er indstillet, skriver Allora kun med store bogstaver på den 
1. skærm.

 10.4.3 Tekst font

Parameteren Tekst-font definerer størrelsen på tegnene på skærmen fra 7 til 24 
pixels.

 10.4.4 Ordforslag font

Parameteren Ordforslag font definerer størrelsen på tegnene på forslag til ord 
eller sætninger på skærmen fra 7 til 24 pixels. 

10.5 2. skærm

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

2. skærm, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.5.1 Tekst

Når parameteren Tekst er slukket, så viser den 2. skærm ikke beskeden.

 10.5.2 Tekst under skrivning

Hvis du ikke ønsker, at beskeden vises på den 2. skærm, mens du skriver den, 
så skal du sætte denne parameter til 'sluk'. Denne besked vises så kun på den 
2. skærm, når Allora udtaler den.
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 10.5.3 Kun store bogstaver

Når dette paramter er indstillet, skriver Allora kun med store bogstaver på den 2. 
skærm.

 10.5.4 Linjer

Denne parameter specificerer, hvor mange tekstlinjer, den 2. skærm 
understøtter. Du kan vælge mellem 1, 2 eller 3 linjer. Jo flere tekstlinjer, du 
vælger, jo mindre bliver tegnene.

 10.5.5 Lyd

Den 2. skærm har små højtalere. Disse højtalere bliver normalt aktive, så snart 
den 2. skærm frigøres fra Allora, og den trådløse forbindelse er etableret. Du kan 
dog vælge at beholde lyden i højtalerene på Allora (Lyd=slukket).

 10.5.6 Rulle skriv

Dette parameter definerer, hvordan beskeden vises på den 2. skærm, når 
beskeden udtales.

'Typewriter' betyder, at beskedens ord vises ord for ord på den 2. skærm 
samtidig med talen.

Når 'Undertekst' er indstillet, prøver den 2. skærm at vise så mange ord som 
muligt samtidigt med talen.

10.6 Forslag

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Forslag, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.6.1 Forslag

Du kan vælge at få forslag til ord, sætninger eller ingen forslag.

I forslag til ord giver Allora forslag til maks. 5 ord. Tryk på taltast 1 til 5 for at 
vælge det tilsvarende ord.
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Når forslag til sætning anvendes, så tryk på taltast 1 for at vælge sætning, tryk 
på taltast 2 for at vise den næste sætning (hvis tilgængelig).

 10.6.2 Tilføj ord

Vælg denne parameter for at tilføje et nyt ord til databasen for forslag. Tryk på 

tasten Enter . Det følgende vindue vises på din skærm:

Skriv ordet, som du ønsker at tilføje til databasen over forslag til ord.

Bekræft med tasten Godkendelse  eller  slet din handling med 

 .

 10.6.3 Fjern ord

Vælg denne parameter for at fjerne et ord fra databasen over forslag til ord. Tryk 

på tasten Enter . Det følgende vindue vises på din skærm:

Skriv det ord, som du ønsker at fjerne fra listen over forslag. Bekræft med tasten 

Godkendelse , eller slet din handling med  .

 10.6.4 Automatisk læring

Denne parameter afgør, om Allora automatisk tilføjer ord til databasen over 
forslag til ord eller ej.

'Sluk' betyder, at ingen nye ord tilføjes databasen.

'Ord' betyder, at Allora automatisk tilføjer de ord, som du skriver, til databasen. 
Hvis ordet allerede eksisterer, så tilpasses dets frekvens (sandsynligheden for, 
at ordet skrives).

'Frekvenser' betyder, at Allora kun tilpasser frekvenserne af ordene og ordpar i 
eksisterende indtastninger i databasen.

'Alle' betyder, at Allora automatisk tilføjer nye ord til databasen og også tilpasser 
frekvensen af eksisterende indtastninger i databasen.
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 10.6.5 Store/små bogstaver

Når forslag til ord er indstillet, tages store bogstaver i betragtning. Når 'slukket' 
har store bogstaver ingen indflydelse på forslaget.

 10.6.6 Maks. gentagelser

Denne parameter specificerer, hvor ofte et forslag gentages i listen over viste 
ord, før det erstattes af et andet forslag.

 10.6.7 Tegn tilpasninger

Når dette parameter er indstillet, tilføjes der automatisk et mellemrum efter 
punktum.

10.7 Dato/tid

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Dato/tid, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.7.1 Ændre dato

Tryk på tasten Enter , og specificer året. Bekræft med tasten 

Godkendelse , eller slet . Følg den samme procedure for at udfylde 
måneden (1-12) og datoen (1-31). Du hører en kort lyd, når proceduren er 
færdig.

Brug tastkombinationen  for at høre datoen. Datoen vises også på 
skærmen.



Allora 2 49
 10.7.2 Ændre tid

Tryk på tasten Enter , og specificer timen. Bekræft med tasten 

Godkendelse ,  eller slet med .  Følg den samme procedure for at 
specificere minutterne. Du hører en kort lyd, når proceduren er færdig.

Brug tastkombinationen  for at høre tiden. Tiden vises også på 
skærmen.

10.8 Mobiltelefon

Hvis din Allora er udstyret med et GSM-modul, kan du starte enheden med disse 
indstillinger. Bemærk, at modulet kun understøtter at sende og modtage 
tekstbeskeder.

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Mobiltelefon, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Tryk på  for at åbne en undermenu. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

 10.8.1 Mobiltelefon

Denne indstilling gør det muligt for dig at tænde eller slukke for 
mobiltelefonenheden.

 10.8.2 SMS-lyd

Vælg den lyd (1 til 3), som du ønsker at høre, når en besked er modtaget.

 10.8.3 Pinkode

Tryk på Enter  for at åbne undermenuen:
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Udfyld pinkoden, som er knyttet til dit SIM-kort. Bekræft med tasten 

Godkendelse , eller slet .

 10.8.4 Forbind (igen)

Når pinkoden er specificeret, skal du oprette forbindelsen til telefonnetværket. 
Næste gang du starter din Allora gøres dette automatisk (når parameteren 
Mobiltelefon er indstillet på 'tænd').

Hvis du har mistet forbindelsen, anvend Forbind (igen), for igen at oprette 
forbindelse.

10.9 Generelt

De generelle indstillinger specificerer sproget i menuen, strømadministration, 
favoritapplikationer...

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Generelt, og tryk på . Den følgende liste vises på skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 

Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Tryk på  for at åbne en undermenu, hvis den er tilgængelig. 

Tryk på  for at forlade en undermenu.

Det følgende overblik forklarer de forskellige parametre:

 10.9.1 Menu sprog

Denne paramter gør det muligt for dig at indstille sproget i menuen.

 10.9.2 Angiv menu-password

Angiv et password for at hindre uautoriseret adgang til menuen indstillinger.  
Hvis et password er angivet, vil du blive bedt om at angive passwordet, hver 
gang du vil have adgang til menuen indstillinger.
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Tryk på tasten Enter  for at specificere passwordet. 

Bekræft med tasten Godkendelse , eller slet .

Hvordan fjerner du dit password?

Når du er i menuen indstillinger kan du fjerne det nuværende password på 
følgende måde: Vælg elementet 'Generelt', og så 'Angiv menu password'. 
Godkend uden at skrive et tegn. Du har nu adgang til menuen indstillinger uden 
password. 

 10.9.3 Standby efter

Hvis Allora ikke anvendes i et stykke tid, skifter den automatisk til en tilstand, 
hvor strømforbruget falder til absolut minimum for at bevare batterilevetiden. 
Denne tilstand hedder standbytilstand. 

Parameteren Standby efter definerer, hvor mange minutter, Allora skal være 
inaktiv, før den automatisk går i standbytilstand.

Bemærk, at Allora også kan sættes i standbytilstand ved at trykke kortvarigt på 
tasten tænd/sluk.

Allora vågner op fra standbytilstanden, så snart du trykke på en tast.

 10.9.4 Sluk efter

Med denne parameter kan du definere efter hvor mange timer, Allora skal 
slukke automatisk. 

Efter automatisk slukning, skal du starte Allora med knappen tænd/sluk.

 10.9.5 Statuslinje

Når statusparametrene er indstillede, så viser Allora dem på den højre side af 
skærmen. Statusparametrene er:

Batteri, sluk lyd, status for tasten Fn og Skift, SMS-tilstand og signalstyrke.

 10.9.6 Forkortelser

Indstil denne parameter for automatisk at udvide forkortelser, som er lagrede.

 10.9.7 Optagelse med støjfilter

Hvis du ønsker at foretage en optagelse med støjfilter, så kan det at indstille 
støjfilteret til tænd resultere i en bedre optagelse.
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 10.9.8 Læs gemt besked

Hvis du har lagrede beskeder under en tast, kan du tilbagekalde dem ved at 

trykke på tasten besked  og den tilknyttede tast. Beskeden vises så på 
skærmen. Når parameteren Læs gemt besked er 'tændt', læses denne besked 
også automatisk.

 10.9.9 Stjerne

Allora har en speciel tast, tasten stjerne , som gør det muligt for dig at 
starte din favoritapplikation. Vælg en af de følgende:

     •  <Ingen>
     •  Optagelse: at lave en lydoptagelse
     •  Ny SMS: at skrive en tekstbesked
     •  Læs SMS: at læse en tekstbesked
     •  Send IR:  at sende en omverdenskontrolkommando
     •  Læse tid: at læse tiden
     •  Optagelse (A): at høre en optagelse under tegnet A
     •  Besked (A): at høre en besked under tegnet A

 10.9.10 Skift Stjerne

Ligesom tasten Stjerne, kan tastkombinationen  også knyttes 
til en af dine favoritapplikationer.

 10.9.11 Fn+Stjerne

Ligesom tasten Stjerne, kan tastkombinationen  også knyttes til 
en af dine favoritapplikationer.

10.10 Værktøjsmenu

Allora understøtter et antal af applikationer. Hovedapplikationen er 
kommunikation, men du kan også lave lydoptagelser eller tage noter. Din Allora 
kan også have ekstra applikationer, når den er udstyret med omverdenskontrol-
modulet og/eller GSM-modulet til at sende og modtage SMS-beskeder. Med den 
værktøjsmenuen kan du vælge, hvilken af applikationerne, som tillades. Kun 

disse applikationer vises så, når du trykker på tasten applikation .

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Værktøjsmenu, og tryk på . Den følgende liste over parametre vises på 
skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en parameter. 
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Brug piletasterne  eller  for at ændre værdien af en parameter.

Giv applikationen, som du ønsker skal anvendes, værdien 'tænd'. 

De applikationer, som er indstillet på 'sluk', vises ikke i listen over applikationer, 

når du trykker på tasten applikationer .

10.11 Backup/gendan

Med denne funktion kan du backup og gendanne data, så som lagrede 
beskeder, lydoptagelser og IR-koder på et hukommelsesdrev.  Hvis du mister 
din enheds data (tab, reparation), så kan du altid gendanne dataene fra USB-
drevet tilbage til din Allora.

Dette værktøj kan også bruges til at installere opdateringer til firmware eller til at 
gendanne fabriksindstillinger.

Tryk på tastkombinationen  for at vise menuen indstillinger, vælg 

Backup/gendan, og tryk på . Den følgende liste over parametre vises på 
skærmen:

Brug piletasterne  eller  for at vælge en procedure.

Tryk på  for at starte proceduren.

Det følgende overblik forklarer de forskellige procedurer:

 10.11.1 Udfør fuld backup

For at lave en backup af både Allora-applikationssoftware og dataene. Sikr, at et 
USB-drev er isat Allora.

 10.11.2 Gendan backup

For at gendanne backup fra USB-drevet. Sikr, at et USB-drev er isat Allora.

 10.11.3 Installer opdatering

Hvis en ny version af Allora-applikationssoftware bliver tilgængelig, så kan du 
kopiere den til hukommelsesdrevet først og så installere den ved hjælp af 
Installer opdatering på Allora.

 10.11.4 Lav backup af data

Dette lagrer kun Allora-dataene - så som optagelser, lagrede beskeder og IR-
koder - på et USB-drev. Sikr, at et USB-drev er isat Allora.

 10.11.5 Gendan backup af data

Kopier Allora-data fra et USB-drev tilbage til Allora.
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 10.11.6 Gendan til fabriksindstillinger

Vælg denne mulighed for at indstille alle parametre tilbage til 
fabriksindstillingerne. 

Dette rydder også Allora-hukommelsesdata. 
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