Gör inlägg i Dagboken
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Ta egna bilder/filmer i Dagboken.
1. I datorn
Klicka på kamerasymbolen
och ladda upp en bild från
bildbiblioteket.
I mobilen eller läsplattan
Klicka på kamerasymbolen
och ta en ny bild direkt in
i Dagboken.
Du kan även lada upp bilder
från ditt bildbibliotek.
Filma
I PictureMyLife-appen
kan du ta korta filmer
på ca 30 sekunder.
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Lägg till bild från bildbaserna.
1. Bildbaserna Pictogram (P),
Ritade Tecken (RT), Widgit (W)
och Teckenspråkslexikon
(Handsymbol) ingår i Dagboken
och innehåller mer än 35.000
symbolbilder.
Exempel:
Lägg till en bild från bildbasen
Widgit, genom att klicka på
knappen med W. Skriv ett sökord
i rutan, t ex ”Glass”. Välj en bild
från rullmenyn.
När du sparat inlägget visas
bilden i stort format.
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Skriv text, välj ”humörgubbe”
och spara inlägget.
1. I den grå rutan bredvid bilden
skriver du en bildtext.
2. Här skriver du rubrik och text.

3

3. ”Humörgubbarna” anger hur
Dagboksinnehavaren upplevt
dagen.
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4. När inlägget är klart, klicka på
”Spara”.
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5. Vill du publicera inlägget
en annan dag, klicka på
kalendersymbolen och
välj dag.
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Redigera inlägg
Redigera inlägg.
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1. Klicka på den orangefärgade
pennan för att:
– ta bort, lägga till eller ändra text
– ta bort, lägga till eller ändra
		 ordningen på bilder
– byta ”humörgubbe”.
Avsluta med ”Spara”.

Talsyntes
Få texten uppläst.
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1. Klicka på ”Lyssna”-symbolen
för att få texten uppläst med
talsyntes.

Veckodagarnas färger

Fredag = Gul

Alla veckodagar har en egen
färg för att man lätt ska kunna
skilja dem åt.

Tisdag = Blå

Lördag = Rosa

Färgerna följer en internationell
standard.

Onsdag = Vit

Söndag = Röd

Måndag = Grön

Torsdag = Brun
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