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Yleistä 
 

DialoQ Talk on symbolipohjaiseen kommunikointiin suunniteltu apuvälineohjelmisto Windows ja Android 
käyttöjärjestelmiin. 

Tämä käyttöohje opastaa DialoQ Talkin käyttöönotossa ja esittelee ohjelmiston perustoiminnot. Käyttöohje 
on suunnattu DialoQ Talk ohjelmiston käyttäjälle, terapeuteille sekä käyttäjän lähipiirille. Ohjeesta löytyy 
neuvot asetusten säätämiseen, taulustojen lataamiseen sekä taulustojen muokkaamiseen.  
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Ohjelman päävalikko 
 

 

 

 

DialoQ Talkin päävalikosta voit säätää ohjelmiston asetuksia, hallita kommunikointitaulustoja sekä avata 
muokkaustilan ja muokata nykyistä taulustoa.  

Päävalikon oikeassa alakulmassa näkyy käytössä oleva ohjelmistoversio. 

Mikäli ohjelmistoon on saatavilla ohjelmistopäivitys tai muuta käyttäjän huomiota vaativia asioita, niin se 
ilmaistaan ohjelman päävalikossa. Esimerkiksi ladattavissa oleva ohjelmistopäivitys näkyy seuraavasti:  

 

 

 

Ohjelmistoversio 

Käyttötila 

Taulustojen hallinta Muokkaustila 

Asetukset 
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Asetukset 
 

DialoQ Talkin asetukset avautuvat ohjelman päävalikosta. Asetusvalikon sisältö on 
käyttöjärjestelmäriippuvainen eli esimerkiksi kaikkia Android-version asetuksia ei löydy Windows – 
versiosta. 

 

 

 

Sisäänrakennettu käyttöohje 
 

DialoQ Talkissa on sisäänrakennettuna käyttöohje, jonka voi avata ohjelman työkalupalkilta ’Ohje’ – 
painikkeesta.  

 

Päivitykset 
 

Ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa DialoQ Talkin asetusten kautta. Kun päivitys on saatavilla, se 
ilmoitetaan asetuksissa seuraavasti:  

 

Esimerkki saatavilla olevasta päivityksestä:  

 

Käyttöohje 
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Päivityksen sisällössä kuvataan mahdollisesti lisätyt ja muutetut ominaisuudet sekä tehdyt korjaukset. 
Päivitystä ei ole pakko asentaa, mutta se on suositeltavaa. 

Päivityksen asennus ei poista käyttäjän tietoja eikä tee muutoksia käyttäjän työtilaan.  

 

Symbolikirjastot 
 

DialoQ Talk sisältää seuraavat symbolikirjastot: Bliss-symbolit, Mulberry symbolit sekä Talkin omat 
symbolit.  

Käyttäjän on lisäksi mahdollista hankkia kaupallisia symboleita kuten PCS-symbolit.  

 

Mikäli laitteessa on vähän tallennustilaa, ei käytetyt symbolikirjastot on mahdollista poistaa ja ladata 
myöhemmin uudelleen.  

 

Muokkaustilan asetukset 
 

Muokkaustilan asetuksista voi muuttaa DialoQ Talkin oletusasetuksia muokkaustilassa toimimiseen. 
Esimerkiksi miten teksti- ja kuva sijoitellaan oletuksena painiketta tehdessä.  

 

Käyttötilan asetukset 
 

Käyttötilan asetukset:  
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Aktivoi käynnistyksen yhteydessä, käynnistää käyttötilan (työtilaan ladatun tauluston kotisivun) 
automaattisesti DialoQ Talkin käynnistyessä. 

Suorita ikkunassa (vain Windows-versio), käyttötilaa suoritetaan ikkunassa kokoruututilan sijaan.  

Poistumistapa, käyttäjän valittavissa oleva poistumistapa käyttötilasta.  

- Pitkä painallus, erittäin pitkä painallus taulustossa 
- Liuku, pitkän painalluksen jälkeen liukukytkin käyttötilasta poistumiseen 
- Yhdistelmälukko, pitkän painalluksen jälkeen pin-koodi suojattu lukko 

Pitkän painalluksen sijaan voit käyttää myös näppäimistöltä ESC-painiketta.  

 

Yhdistelmälukossa voit asettaa oman pin-koodisi: 

 

 

Koodi 7706 toimii ns. Master-koodina eli sillä näytön lukituksen saa aina avattua! 

 

Viestikenttä – asetukset 

 
Viestikentän asetuksista käyttäjä voi asettaa viestikentän oletuskäyttäytymisen. Esimerkiksi mitä tapahtuu, 
kun käyttötilassa käyttäjä painaa viestikenttää – puhutaanko viesti ja tyhjennetäänkö se puheen jälkeen.   

 

Käyttäjän sisältö 
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DialoQ Talkin avulla käyttäjä voi ottaa valokuvia käyttötilassa erittäin helposti. Käyttäjän ottamat kuvat 
voidaan asettaa kopioitumaan myös laitteen galleriaan, näin ne ovat käytettävissä myös myöhemmin, 
mikäli käyttäjä poistaa otetun kuvan kamera-toimintopainikkeesta.  

 

Järjestelmä 
 

Laitteen järjestelmäasetukset, jotka riippuvat käytössä olevasta laitteesta ja käyttöjärjestelmästä.  
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Taulustojen hallinta 
 

 

 

 

 

Työtila 
 

DialoQ Talk käsittelee avattua taulustoa niin sanotussa työtilassa. Kaikki muutokset tehdään työtilassa ja 
avattu tiedosto toimii näin automaattisena varmuuskopiona, johon voidaan tarvittaessa palata. Käyttäjän 
tehdessä onnistuneet muutokset taulustoon kannattaa työtila tallentaa uuteen tiedostoon tallenna-
toiminnolla. 

Ladattava sisältö 
 

DialoQ Talkin on saatavilla kaikki yleisimmin käytössä olevat kommunikointitaulustot. Nämä taulustot on 
ladattavissa ’Ladattava sisältö’ – valinnan kautta.  

Huomaa, että tarvitset lisenssin kaupallisen tauluston avaamiseen. Tauluston ohessa on yhteystiedot, 
joiden kautta lisenssin hankkiminen onnistuu.  

Uuden tauluston luonti 

Tallennetun tauluston 
avaus 

Työtilan tallennus 
tiedostoon 

Tiedot avoinna 
olevasta taulustosta 

Ladattavat taulustot 
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Tauluston tekijä vastaa lisenssiavaimen toimittamisesta ja mahdollisesta maksuliikenteestä. Tauluston 
lataaminen laitteelle ei velvoita ostamaan kyseistä taulustoa. 

 

Tauluston tallennus 
 

Työtila tallennetaan ’Tallenna’ – toiminnolla. Käytä tätä aina, kun olet tehnyt muutoksia, jotka haluat jakaa 
myös muiden kanssa.  

Mikäli teet muutoksia lisenssillä suojattuun taulustoon, niin myös tallentamasi talk–tiedosto on edelleen 
lisenssisuojattu eli tiedoston avaamiseen toisella laitteella vaaditaan oma lisenssikoodi. Jos teet täysin 
uuden tauluston niin sen avaaminen onnistuu toisella laitteella ilman lisenssiä.  

Jos teet tauluston, jonka haluat ladattavaksi sisällöksi myös muille DialoQ Talk – käyttäjille (joko 
lisenssisuojattuna tai ilmaisena) niin ole yhteydessä dialoq@code-q.fi.  

 

Käyttäjän omat tiedot 
 

Huomaa, että DialoQ Talk mahdollistaa erittäin helpon käyttäjän oman tiedon lisäämisen niin kameran, 
mikrofonin kuin viestienkin suhteen.  

Kun tallennat talk-tiedoston niin tämä tiedosto sisältää myös käyttäjän omat muutokset.  

 

Tauluston varmuuskopiointi 
 

DialoQ Talkin työtila on tila, johon tallennetaan kaikki muutokset. Avattu tiedosto ei siis muutu 
automaattisesti vaan se pysyy alkuperäisenä niin kauan kunnes esimerkiksi tallennat päivityksen samalla 
nimellä.  

Voit käyttää tiedoston tallennusta myös varmuuskopiointiin eli kun olet tehnyt isompia muutoksia, niin 
tallenna talk-tiedostosta eri versioita.  

 

 

mailto:dialoq@code-q.fi
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Muokkaustila 
 

Muokkaustilassa käyttäjä voi muokata taulustossa olevia tauluja, luoda uusia tauluja sekä kopioida taulun 
pohjaksi uudelle taululle.  

 

 

 

Hakutoiminto 
 

DialoQ Talkin muokkaustilassa on erittäin monipuolinen haku-toiminto, jonka avulla käyttäjä voi hakea 
taulua esimerkiksi taulun nimen tai sisällön perusteella.  

 

 

 

 

 

Haku-toiminto etsii tiedot avoinna olevan tauluston kaikista tauluista.  Hakutavan valinnalla käyttäjä voi 
rajoittaa hakua esimerkiksi täsmä-hakuna juuri tiettyyn sanaan.  

 

Taulun muokkaus 
 

Valitse muokattava taulu taulunäkymästä, ja näpäytä taulua uudelleen tai käytä työkalupalkin ’Muokkaa’ – 
toimintoa. Taulu avautuu muokkaustilaan:  

Kohteen valinta 
(taulut/sisältö) 

Hakukenttä Hakutavan valinta 
(alku/osa/täsmä) 
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Valitun objektin tiedot näkyvät aina oikealla ominaisuusnäkymässä, esimerkissä näkyy avatun taulun tiedot. 

Käyttäjä voi tehdä erittäin tarkkaa työskentelyä zoomaamalla taulua joko kosketusnäytön kahden sormen 
’zoomaus’-eleellä tai käyttäen hiiren rullaa (ylös/alas).  

 

 

Kun muokattava objekti on valittuna, ominaisuusnäyttöön tulee objektin tiedot. Mikäli käyttäjä haluaa 
siirtää esimerkiksi painiketta, se onnistuu suoraan valitsemalla ja siirtämällä hiiren tai sormen avulla painike 
haluttuun paikkaan. 
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Tarkempi siirto ja objektin koon muutos onnistuu valitsemalla objekti ja muuttamalla ominaisuusnäytön 
koko ja sijaintiarvoja.  

Valittua objektia voi myös siirtää näppäimistön kursoripainikkeilla, tämä mahdollistaa erittäin tarkan 
liikuttelun. Valitun objektin kokoa voi muuttaa painamalla shift-näppäin pohjaan ja käyttämällä 
kursoripainikkeita. 

Kursoripainikkein liikutettaessa tai kokoa muuttaessa, painikkeen valinta muuttuu:  

 

 

Viestikentän lisäys 
 

Viestikentän voi lisätä näpäyttämällä taulua kohdasta johon viestikentän haluaa:  

 

 

Viestikentän ominaisuusnäytöstä voidaan säätää taulussa näkyvän viestikentän kokoa, sijaintia ja muita 
ulkoasuun liittyviä asetuksia.  
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Viestikentän käyttäytymisasetukset ovat käyttäjäkohtaisia ja niitä voi säätää DialoQ Talk – asetuksista 
kohdasta Viestikenttä. Näistä asetuksista voi säätää mm. miten viestikenttä käyttäytyy, kun käyttäjä 
valitsee viestikentän.  

 

Painikkeen lisäys 
 

Uuden painikkeen voi luoda näpäyttämällä taulua kohdasta johon painikkeen haluaa: 

 

 

Valitse ’Painike’, tämä avaa painikkeen muokkaustilan.  

 

 

Painikkeen muokkaustila 
 

Painikkeen muokkaustilassa voidaan asettaa painikkeelle kuvat, tekstit ja toiminnot. Kuvia, symboleita ja 
tekstejä voi olla yksi tai useampia yhdessä painikkeessa.  
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Kuvan lisäys 
 

Kuvan lisäys painikkeeseen onnistuu työkalupalkin ’Lisää kuva’ – toiminnolla tai liittämällä kuva 
leikepöydältä.  

 

 

Käyttäjän omia kuvia voi leikepöydän lisäksi liittää tiedostosta.  

Valitse haluttu symbolikirjasto tai ota kuva laitteen kameralla käyttäen ’Kamera’ – toimintoa. Huomaa, että 
kaikki symbolikirjastot eivät välttämättä ole jokaisella DialoQ Talk – käyttäjällä hankittuna.  

Valittu symbolikirjasto avautuu näkymään, josta käyttäjä voi tehdä tarkentavia hakuja: 
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Lisätään kuva ’limonadi’: 

 

Haluttu kuva valitaan symbolinäkymästä. Kuva ja teksti asettuvat oletusasetusten mukaisesti 
painikkeeseen: 

 

Painikkeen sisältöä voi muokata vapaasti, symboliin tarttumalla sitä voi liikuttaa vapaasti painikkeessa. 
Symbolin kokoa voi muuttaa kahden sormen zoomauseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa (ylös / alas). 
Symbolia voi myös pyörittää kahden sormen pyöräytyseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa CTRL-näppäin 
painettuna.  

Pinoamisjärjesteys-ominaisuudella käyttäjä voi määrittää missä järjestyksessä kuvat pinotaan.  

Symbolikirjaston 
kielivalinta 

Haku 
symbolikirjastosta 

Symbolikirjaston 
kategoriat 

Hakutapa 

Symbolinäkymä haun 
tai valitun kategorian 
perusteella 



 

© Code-Q Oy 2022   Sivu 16 / 26 

 

Painikkeen toiminnot 
 

Painikkeeseen asetetaan oletuksena perustoimintoina kirjoita ja puhu – toiminnot. Käyttäjä voi lisätä lisää 
toimintoja tuplaklikkaamalla halutun toiminnon päällä tai vetämällä toiminto toimintolistasta alas 
asetettuihin toimintoihin.  

 

 

Toiminnon poistaminen toimintolistasta onnistuu, joko tuplaklikkaamalla toiminnon kuvaketta tai vetämällä 
kuvakkeesta toiminto takaisin toimintolistaan.  

 

Asetetut toiminnot suoritetaan painiketta painettaessa järjestyksessä eli esimerkiksi seuraavassa 
painikkeen painallus tekee: kirjoittaa tekstin viestikenttään, puhuu asetetun tekstin, odottaa 1,5 sekuntia ja 
puhuu ’Kiitos’.  
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Käyttäjä voi muuttaa toimintojen suoritusjärjestystä vetämällä toimintoja toimintolistassa eri järjestykseen. 
Uusi toiminto lisätään aina toimintolistaan viimeiseksi.  

Toiminto Kuvaus 

 

Toiminto lisää painikkeen tekstisisällön viestikenttään. Optio ’tekstitila’ syöttää painikkeen 
sisällön viestikenttään kirjaimin.  

 

Puhu-toiminnolla voidaan puhua painikkeen tai viestikentän sisältö. Painikkeen 
tekstisisällön lisäksi voit asettaa puhu-toiminnon tekstikenttään oman tekstin. 

 

Toiminto poistaa viimeisimmän syötteen viestikentästä tai tyhjentää koko viestikentän 
sisällön. 

 

Taulujen välillä navigointiin, siirtyminen haluttuun tauluun, aloitussivulle, edelliseen 
tauluun tai satunnaiseen tauluun (valituista tauluista).  

 

Toiminnolla voi soittaa halutun äänitteen tiedostosta tai lisätä omaa puhetta käyttäen 
mikrofonitoimintoa.  

 

Viive-toiminto, viive millisekunneissa eli 1000ms = 1 sekunti.  
 

 

Median ohjaustoiminnot, esimerkiksi äänet pois, kovemmalle tai hiljemmalle.  
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Kamera-toiminto, lisää käyttäjälle mahdollisuuden ottaa kuvia käyttötilassa. Kuva tallentuu 
tämän toiminnon sisältämään painikkeeseen. Kuvan lisäksi tällä toiminnolla on mahdollista 
tallentaa äänitteitä.  

 

Tyhjentää kaikki ks. taulussa olevat kamera- tai viestitoiminnolla lisätyt käyttäjän tiedot. 
Toimintoa voi myös säätää poistamaan vain kuvat, äänitteet tai viestit.  

 

Suorittaa käyttäjän laitteeseen liittyviä toimintoja (esim. sulje tietokone).  

 

Viesti-toiminto, lisää käyttäjälle mahdolliseen tallentaa viestikentän sisältö painikkeeseen 
käyttötilassa. Viesti tallentuu painikkeeseen, josta sen saa avattua isommaksi ja lisättyä 
viestikenttään tai tarvittaessa poistaa.  

 

 

Aloitussivun asetus 
 

Avaa haluttu taulu ja taulun ominaisuuksista aseta päälle aloitussivu – ominaisuus: 

 

Tämä taulu käynnistyy automaattisesti käynnistä-tilassa ja kaikki ’Koti’-siirtymän sisältämät painikkeet 
siirtyvät tälle taululle.  

Taulustossa voi olla vain yksi aloitussivu.  

 

Uuden taulun lisäys 
 

Uuden taulun voi lisätä joko työkalupalkin ’Uusi’ – toiminnolla tai valitsemalla haluttu taulu ja käyttämällä 
työkalupalkin ’Kopioi’ ja ’Liitä’ – toimintoja.  

Kopioi ja liitä – toiminnot ovat käytettävissä myös näppäimistöoikopolkujen CTRL+C ja 
CTRL+V kautta.  
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’Uusi’ – toiminto avaa valittavaksi mallipohjavalikon, joka sisältää oletuksena useita mallipohjia joko 
ruudukkopohjaiseen asetteluun tai vapaaseen sijoitteluun (Tyhjä sivu). 

  

 

 

Käyttäjä voi luoda lisää omia mallipohjia käyttäen ’Muokkaa mallipohjia’ – toimintoa muokkaustilan 
päävalikossa.  

 

Navigointi taulujen välillä 
 

Taulussa oleviin painikkeisiin voidaan lisätä ’Siirry’-toiminto, jonka avulla voidaan siirtyä toisiin tauluihin.  

  

- Edellinen, siirtyy takaisin edelliselle sivulle 
- Koti, siirtyy takaisin tauluston käynnistyssivulle 
- Sivu, siirtyy halutulle sivulle (kts. lisää alta) 
- Ponnahdusikkuna, avaa halutun ponnahdusikkunan 

 



 

© Code-Q Oy 2022   Sivu 20 / 26 

 

 

Valitse haluttu sivu, johon painikkeen painallus siirtyy avautuvasta listasta. Mikäli haluat käyttää 
satunnaista siirtymistä useamman taulun välillä – valitse ’Satunnainen’ ja valitse useampi sivu 
siirtymislistaan, josta satunnainen siirtyminen valitaan.  

 

Käytä aina Koti-valintaa, kun haluat siirtyä aloitussivulle! Näin voit vapaasti vaihtaa 
aloitussivua ilman isompia muutoksia koko taulustoon! 

 

Tauluston taulujen nimiä voidaan muuttaa myöhemmin eikä nimen muuttaminen vaikuta taulujen väliseen 
siirtymään. Taulun nimeä käytetään vain tauluston muokkaajan ja käyttäjän apuna, löytämään haluttu 
taulu, ei ohjelmiston sisäiseen toimintaan.  

 

Yksittäisten taulujen siirto taulustoon 
 

Käyttäjän taulustoon voi lisätä yksittäisen taulun seuraavasti: 

1. Tallenna ensin käyttäjän työtila tiedostoon 
2. Tee ’Uusi tyhjä taulusto’ tai avaa olemassa oleva taulusto ’Avaa taulusto’ – toiminnolla 
3. Mene muokkaustilaan ja valitse kopioitava taulu (työkalupalkki ’kopioi’ tai CTRL+C) 
4. Avaa nyt kohdassa 1. tallennettu taulusto ’Avaa taulusto’ – toiminnolla  
5. Mene muokkaustilaan ja valitse työkalupalkista ’liitä’ tai CTRL+V 

 

Huomaa, että tauluston lisenssisuojaus voi tuoda rajoitteita taulun liittämiseen.  
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Käyttötila 
 

Käyttötilassa suoritetaan työtilaan ladattua taulustoa. Käyttötila käynnistyy asetetulle aloitussivulle.  

 

Mikäli DialoQ Talk on asetettu käynnistymään suoraan laitteen käynnistyksen yhteydessä ja ohjelman 
asetuksista on valittu asetus ’Aktivoi käynnistyksen yhteydessä’, niin tauluston aloitussivu näytetään 
automaattisesti eikä käyttäjälle näy DialoQ Talkin päävalikkoa.  

Käyttötila käynnistyy oletuksena kokoruudulle, Windows-laitteissa käyttötilan voi asettaa myös 
ikkunamoodiin, jolloin taulustojen muokkaaminen voi isolla näytöllä olla helpompaa.  

  

Käyttäjän oma sisältö – painikkeet 
 

Kamera- ja viestitoiminnot toimivat käyttötilassa helppona tapana lisätä käyttäjän omaa tietoa taulustoon, 
ilman että käyttäjän tai sidosryhmän tarvitsee poistua käyttötilasta muokkaustilaan.  

Käyttäjän oma sisältö – painikkeet näkyvät käyttötilassa seuraavasti: 

 

 

Kamera-toiminto  
 

Kamera-toiminnon sisältävä painike käynnistää automaattisesti kameran, kameran avulla käyttäjä voi ottaa 
painikkeeseen kuvan: 
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Käyttäjän ottama kuva avautuu isompana näyttöön: 

 

Kamera-painikkeesta voi ottaa tarvittaessa uuden kuvan.  

Mikrofoni-toiminnolla voi kuvaan lisätä äänitteitä, painamalla kerran mikrofonista äänitys käynnistyy ja 
toinen painallus lopettaa äänityksen. Tallennetut äänitteet näkyvät kuvan oikealla puolella.  

Kameran asetukset 
(laitteistoriippuvainen)  

Sulje kamera 

Ota kuva 
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Äänitteen voi kuunnella näpäyttämällä sitä, mikäli äänite ei vastaa toiveita sen voi poistaa tarttumalla 
äänitteeseen ja vetämällä vasemmalle, kunnes äänite poistetaan: 

 

Käyttäjän lisäämä materiaali näkyy kamerapainikkeessa seuraavasti: 

 

Kun kuvan sisältämää painiketta painetaan, avautuu kuva isompana ja äänitteet soitetaan automaattisesti. 
Kuvanäytössä olevasta roskakoripainikkeesta voi painikkeen tiedot tyhjentää, mikäli niille ei ole tarvetta. 
Huomaa, että ohjelman pääasetuksista voit asettaa kameran ottamien kuvien tallentamisen 
automaattisesti laitteen galleriaan, näin otettuja kuvia voi myös jälkikäteen käyttää, mikäli painike 
tyhjennetään.  

 

Viesti-toiminto 
 

Viesti-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa viestikentän sisällön painikkeeseen. Viesti-toiminto toimii 
seuraavasti:  

- Käyttäjä luo halutun viestin esimerkiksi:  



 

© Code-Q Oy 2022   Sivu 24 / 26 

 

- Jos viestikentän sisältö on sellainen, että tämä viesti halutaan tallentaa, painetaan tyhjää 
viestitoiminto painiketta: 

                                   

- Viestikentän sisältö tallennetaan viestitoiminnon sisältämän painikkeen sisällöksi:  

  
- Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa tämän viestin sisältämän painikkeen, tallennettu 

viesti näkyy näytöllä: 
 

 
 

- Viestiä näpäyttämällä viesti lisätään viestikenttään, roskakorikuvakkeesta painikkeen 
sisältö tyhjennetään. Ponnahdusikkunan sulkemalla viestiä ei lisätä viestikenttään. 

 



 

© Code-Q Oy 2022   Sivu 25 / 26 

Käyttötilasta poistuminen 
 

Käyttötilasta poistutaan asetuksissa määritellyn poistumistavan mukaisesti.  

Paina pitkään näytössä tai paina ESC-painiketta, mikäli asetuksista on säädetty lisäesto poistumiseen, niin 
avautuu joko koodikysely tai liukukytkin.  

 

Unohtunut lukituskoodi 
 

Mikäli käyttäjän lukituskoodi on unohtunut lukituksen avaukseen voi käyttää master-koodia, jolla 
yhdistelmälukon saa avattua. 

Koodilla 7706 saa näytön lukituksen saa aina avattua! 
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Yhteystiedot 
 

Lisätietoja DialoQ Talkista ja sen ominaisuuksista löytyy www.dialoq.fi.  

 

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä ohjelmiston jälleenmyyjään tai suoraan meihin ohjelmiston 
kehittäjiin: dialoq@code-q.fi  
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