FSReaderStartGuide för JAWS, MAGic, och PAC Mate Omni

FSReader StartGuide
Freedom Scientific's FSReader DAISY spelare öppnar en värld med tillgängligt läsbart
material för personer som är blinda eller synsvaga. Använd med Digital (D) Accessible (A)
Information (I) System (SY) (DAISY)-formaterade talböcker, levererar FSReader en stor
mängd med kraftfulla navigeringsverktyg för läsning.

Det mesta av Freedom Scientific's träningsmaterial är nu i DAISY format. Med andra format
än DAISY, som tillexempel ljudkassetter och CD, kunde du endast navigera framåt och bakåt
på linjärt vis. Strukturen på FSReader låter dig navigera i mycket finare, mindre element, så
som trädvyn med huvudrubriker, liksom även ord, meningar, stycken, och så vidare. När text
är tillgänglig kan du också utföra sökningar och infoga bokmärken! Med FSReader och
DAISY formatet, är navigering mycket snabbare och mera ändamålsenlig.

Det finns många sorters DAISY böcker, från böcker med endast ljud till böcker med endast
text. Full text och fullt ljud ger den bästa och rikaste läsupplevelsen.

Nytt med början i JAWS 11 och MAGic 12, är att FSReader inte längre är en demo utan en
fullt fungerande DAISY läsare som läser andra DAISY böcker förutom de som skapats av
Freedom Scientific. Nu är den skarpa versionen av FSReader inkluderad utan extra kostnad
närhelst du installerar JAWS eller MAGic. PAC Mate användare kan hitta instruktioner om
hur man laddar ner och installerar FSReader från nedladdningssidan hos Freedom Scientific.

Installera FSReader
FSReader installeras automatiskt tillsammans med JAWS 6 eller senare och MAGic 9.5 och
senare. Detta ger alla JAWS och MAGic användare en gratis DAISY läsare som kan
användas tillsammans med allt vårt träningsmaterial.

När du har installerat JAWS eller MAGic, hittar du FSReader i Startmenyn under Program
eller Alla Program. Det finns också en genväg placerad på skrivbordet.

Starta FSReader
Det finns flera sätt att starta FSReader och öppna en bok.

Starta FSReader och Öppna en Bok
För antingen JAWS eller MAGic användare, är det enklast att starta FSReader genom att
göra ett av följande:

1.Byt till JAWS fönstret (INSERT+J) eller MAGic användarfönster (CAPS LOCK+U).
2.Tryck ALT+H för att öppna Hjälpmenyn.
3.Tryck ENTER på det första alternativet i hjälpmenyn, Träning. FSReader öppnas, och
dialogrutan Öppna Fil presenterar en lista med tillgängligt träningsmaterial, som finns på din
lokala hårddisk och på CD-enheter som du kan välja från.
4.Tryck PIL UPP eller PIL NER för att flytta genom listan med tillgängliga böcker. Du kan
också använda första bokstaven navigering för att flytta till en boktitel som börjar med en viss
bokstav i alfabetet.
5.Tryck ENTER för att öppna den valda boken.
NOTERA: FSReader kommer ihåg platsen där du slutade läsa. När du öppnar boken nästa
gång och är redo att starta igen, öppnar FSReader din bok exakt där du senast slutade läsa.

Du kan också starta FSReader genom att navigera till det i Startmenyn, Program eller Alla
Program. När du sedan markerat det där, tryck bara ENTER för att starta programmet.

Dessutom, kan du starta FSReader genom att aktivera genvägen på skrivbordet. Tryck
WINDOWSTangenten+D för att flytta till skrivbordets listvy. Tryck F tills du hittar genvägen
för FSReader, och tryck ENTER för att starta det.

Du kan också starta FSReader från dialogrutan Windows Kör. Tryck
WINDOWSTangenten+R för att öppna dialogrutan Kör. Skriv FSReader2 (Siffran två) eller

det senaste versionsnummret för din kopia av FSReader, i skrivfältet. Tryck ENTER för att
stänga dialogrutan Kör, och FSReader startar.

DAISY böcker från Freedom Scientific Training Department, installeras automatiskt på den
korrekta platsen på din dators hårddisk, så att FSReader för antingen JAWS eller MAGic kan
hitta dessa. Platsen för detta DAISY träningsmaterialet är:

C:\Program Files\Freedom Scientific\Training\[produktnamn JAWS eller MAGic]\enu

Öppna DAISY Träningsmaterialet
När du går till JAWS eller MAGic programfönster och trycker ENTER på Träning i
Hjälpmenyn, öppnas FSReader automatiskt med dialogrutan öppna fil, som visar en lista
med det träningsmaterialet som placerats på din hårddisk under installationen av JAWS eller
MAGiC. Tryck ENTER på namnet på någon av dessa böcker för att öppna den och börja
läsa. Prova att öppna någon av böckerna Basic Training eller What's New, och lyssna till
inläsaren genom att trycka CTRL+P för att starta eller göra paus i uppläsningen.

NOTERA: DAISY böcker som tillhandahålls av Freedom Scientific kan också läsas med
andra DAISY spelare. Freedom Scientific tillhandahåller FSReader för att du skall ha
möjligheter att läsa vårt träningsmaterial och andra dokument som vi skapar. Om du har en
hårdvaru DAISY spelare, sätt in din JAWS 7 eller senare, eller MAGic 9.5 eller senare,
program CD i din spelare, och den skall kunna hitta böckerna som presenteras på CD.

Om du installerade träningsmaterialet under installationen av JAWS eller MAGic från
program CD, kan du också hitta dessa på din hårddisk i C:\Program Files\Freedom
Scientific\Training mappen. Under Training mappen, hittar du separata mappar för JAWS
och MAGic träningsmaterial.

Om du inte installerade träningsmaterialet när du installerade JAWS eller MAGic, kan du
hitta detta på flera olika platser:

•Det finns på din JAWS 7.1 eller senare, eller MAGic 9.5 eller senare CD
NOTERA: Med början vid JAWS 10 och MAGic 11 uppdatering 2, levereras både JAWS och
MAGic på en CD. Det enda DAISY träningsmaterialet som finns på CD är Basic Training,

What's New, och FSReaderGettingStarted dokumentet som du läser nu. För att spara
utrymme på skivan, är allt annat träningsmaterial tillgängligt för nedladdning från vår
Webbsida. Nedladdning och installering av träningsmaterial behandlas mera i detalj senare i
detta dokumentet.

•Dessa är tillgängliga på Webben som nedladdningar
•Dessa är tillgängliga som automatiska uppdateringar från Freedom Scientific
•Dessa är upplistade i dialogrutan Öppna Fil, i FSReader, när det startas från Hjälp, Träning
menyn, (se senare sektion Sök efter uppdateringar för ytterligare information)

Öppna Andra DAISY Böcker Som Inte Är Träningsmaterial
När du öppnar FSReader från genvägen på skrivbordet eller programgruppen, kommer inte
dialogrutan Öppna Fil automatiskt fram. För att öppna en bok, tryck CTRL+O eller (SH
Ackord, O) och välj en bok från dialogrutan Öppna Fil. Alternativt, kan du också trycka
ALT+A för att öppna Arkivmenyn, följt av siffran 1 till 5 för att öppna någon av de fem senaste
böckerna du har öppnat. Nummer 1 i listan är den senaste boken som har öppnats.

DAISY böcker från Freedom Scientific Training Department, skrivna för PAC Mate Omni,
installeras inte automatiskt till en på förhand given plats på din dators hårddisk. Du ges här
möjligheten att installera dessa DAISY böcker och andra DAISY böcker till någon plats på
din hårddisk eller lagringsmedia. Detta ger dig möjligheten att samla alla dina DAISY böcker
från olika organisationer i en huvudmapp, som tillexempel C:\DAISY Böcker.

När du öppnar en fil i FSReader för PAC Mate Omni, söker FSReader igenom alla filerna på
alla lagringsmedia som är anslutna till din PAC Mate, inklusive CompactFlash® och USB
lagringsenheter, liksom också internt flash RAM eller volatile minnet. Sedan visar den titlarna
på de DAISY böcker som den hittar. Denna funktion gör det enkelt att välja den bok du vill
läsa utan att söka igenom många individuella filer som omfattar en typisk DAISY bok.

Använda FSReader med Berättande Ljud och Träningsmaterial
Nytt, med början i JAWS 8och MAGIC 10.5, är möjligheten att spela, pausa, hoppa framåt,
eller hoppa bakåt genom berättande ljud DAISY material utan att vara i FSReader

programfönster. Detta är bra för träningsändamål! Detta innebär att du kan lyssna till en
DAISY bok om träning och i praktiken öppna ett dokument, som exempel, i Microsoft Word,
Excel, Internet Explorer, eller något annat program. Du kan bli kvar i ditt träningsdokument
och fortfarande kontrollera FSReader ljud med denna nya funktion! Du behöver inte längre
trycka ALT+TAB för att flytta mellan FSReader program och tillbaka igen till dina träningsfiler.
Stanna bara kvar inne i träningsfilen och använd följande tangentkombinationer för att
kontrollera FSReader ljud i bakgrunden (om ljud är tillgängligt i DAISY boken):

•Spela eller Pausa Ljud (växla, CTRL+P.
•Hoppa fram 5 sekunder, CTRL+PERIOD.
•Hoppa bakåt 5 sekunder, CTRL+COMMA.
NOTERA: Eftersom CTRL+P normalt också används som en snabbtangent inne i program
för att komma åt dialogrutan Skriv ut, kommer inte den snabbtangenten att öppna dialogrutan
Skriv ut när Fs Reader används. Istället, om FSReader är öppen i bakgrunden, kontrollerar
denna snabbtangent spela och pausa ljud funktionen. Om du måste skriva ut ett dokument
medan FSReader körs använd programmets menykommandon för att skriva ut. Normalt,
innebär det tryck bara ALT+A för att öppna Arkivmenyn i programmet, och sedan tryck U för
att gå till dialogrutan Skriv ut.

Installera DAISY Träningsmaterial från Freedom Scientific
Med början i JAWS version 8 och MAGic version 10.5, är det en ny uppstartsguide. När du
installerar JAWS eller MAGic, körs Uppstartsguiden den första gången efter att produkten
har aktiverats. Uppstartsguiden är ett användbart verktyg som låter dig konfigurera specifika
parametrar som tillexempel talhastighet, Starta JAWS eller MAGic Automatiskt när datorn
startas, och andra saker. Om du installerar antingen JAWS eller MAGic från program CD,
frågar Uppstartsguiden dig också om du vill installera träningsmaterialet från program CD.
detta är det enklaste sättet att installera dessa på. Om du installerar JAWS eller MAGic från
den nedladdningsbara Webbversionen, installeras inte träningsmaterialet, och
uppstartsguiden frågar inte om dessa. Detta beroende på att träningsmaterialet skulle göra
de nedladdningsbara versionerna mycket större, så träningsmaterialet har gjorts tillgängligt
separat på Webben.

Om du inte installerar träningsmaterialet under en JAWS eller MAGic installation, kan du
fortfarande installera de som levererats med program CD. Antalet böcker som är tillgängliga
på varje CD kan ändras med tiden. När du sätter in din program CD för JAWS 10 och MAGic
11 uppdatering 2 eller senare, ger den första skärmen som kommer fram dig möjligheten att
välja om du vill installera antingen JAWS eller MAGic, beroende på vilken produkt du köpt.
Välj lämpligt program. På nästa skärm, välj Träningsmaterial knapp. Efter detta, nästa

dialogruta har en lista med kryssrutor med tillgängliga träningsböcker på CD tillsammans
med OK och Avbryt knappar. Markera de böcker du vill installera och välj OK.

Det finns flera olika typer med DAISY filer på Freedom Scientific Webbsida. De omfattar:

•The JAWS, MAGic, and PAC Mate Basic Training
•What's New for JAWS or MAGic
•Avsnitt av intresse om olika JAWS, MAGic, och PAC Mate funktioner, som tillexempel an
Introduction to Office 2007, Introduction to Windows Vista®, Introduction to the Windows
Mobile® Environment, Creating Accessible Excel® Forms, Skim Reading, Column and Row
Titles in Excel, Custom Labels, PlaceMarkers, och mycket mera
För att installera DAISY träningsmaterial som laddats ner från vår Webbsida, tryck ENTER
på filnamnet i Windows Utforskaren. En dialogruta kommer fram, som frågar dig om du vill
installera DAISY filerna. Svara "Ja" och installationen påbörjas. Träningsmaterialet för JAWS
och MAGic installeras automatiskt till den korrekta platsen, där FSReader vet att den skall
kunna hitta dessa för varje produkt. Träningsmaterialet för PAC Mate kan installeras till en
plats som du väljer.

Kontrollera Freedom Scientific Training Department Webbsidor regelbundet för uppdaterat
och nytt DAISY material. Huvudsidan för Träning har Webbadressen:

www.FreedomScientific.com/Training

Med tiden, fortsätter träningsmaterialet att växa och uppdateras regelbundet då det behövs.

Sök efter uppdateringar
När dialogrutan öppna fil öppnas i FSReader kan du notera en asterisk (*) efter namnet på
en bok. Detta inträffar om DAISY träningsboken är tillgänglig från training department hos
Freedom Scientific och den antingen är:

•Inte är installerad på din dator
•Installerad på din dator men det finns en nyare version av den boken tillgänglig

Som exempel, om jag inte har boken Introduction to Office 2007 installerad, visar dialogrutan
Öppna Fil i FSReader följande, väldigt likt ett platsmärke för boken:

•Introduction to Office 2007 *
När du trycker ENTER på en bok med en asterisk efter boktiteln, i dialogrutan Öppna Fil i
FSReader, får du en ny dialogruta som innehåller följande information:

•Boken som du vill läsa är inte installerad på din dator. Tryck ENTER för att använda
Kontrollera om det finns nya Uppdateringar till att ladda ner och installera den.
•Sök efter uppdateringar knapp
•Avbryt knapp
För att ladda ner dessa eller andra böcker:

1.Aktivera Sök efter uppdateringar knapp. Om du har en Internetanslutning, öppnas en
dialogruta som innehåller en lista med kryssrutor för alla uppdateringar som är tillgängliga,
även omfattande eventuellt DAISY träningsmaterial.
2.Tryck PIL UPP eller PIL NER för att flytta genom listan.
3.Tryck MELLANSLAG för att markera de alternativ som du vill ladda ner och installera.
4.Tryck sedan ENTER för att aktivera Installera knappen. Nedladdningen startar och när den
är slutförd, öppnas en ny dialogruta som frågar dig om du vill installera filerna, med en Ja
och Nej knapp.
5.Välj Ja. När installationen är slutförd, kommer slutdialogrutan fram som talar om för dig att
uppdateringen lyckosamt har genomförts.
6.Välj OK knappen, och dialogrutan stängs. Nu kan du använda FSReader för att läsa de
nyinstallerade böckerna. I FSReader, tryck CTRL+O för att öppna dialogrutan Öppna Fil och
välj den nya boken.

Automatiska Uppdateringar
Notera: Automatiska uppdateringar är inte tillgängliga i alla språk.
Med början i JAWS 10 och MAGic 11 uppdatering 2, är DAISY böcker också tillgängliga
genom Automatisk Uppdatering. Följ nedanstående steg för ett annat sätt att söka efter
uppdateringar:

1.Byt till JAWS eller MAGic fönstret
2.Öppna Hjälpmenyn
3.Välj Sök efter uppdateringar
När nya uppdateringar, inklusive träningsmaterial, är tillgängliga, kommer en dialogruta med
en lista med kryssrutor fram. Markera de alternativ du vill ladda ner, och följ ledtexterna.

Användarfönstret för FSReader
FSReader användarfönster har en namnlist, en menyrad, och två fönster. Det översta
fönstret är en trädvy för navigering, och det nedersta fönstret innehåller texten i boken, om
det finns text tillgänglig. I trädvyn, kan du navigera upp och ner genom trädet genom att
använda PIL UPP och PIL NER tangenterna. För att öppna ett kapitel eller avsnitt, tryck PIL
HÖGER, och för att stänga ett kapitel eller avsnitt, tryck PIL VÄNSTER. För att börja läsa när
det är text tillgängligt, tryck TABB tangenten för att flytta till dokumentfönstret, och använd
standard JAWS, MAGic, eller PAC Mate läskommandon. För att spela inläst ljud om det är
tillgängligt, tryck CTRL+P (PUNKT 1-2-3-4-8). Du kan trycka CTRL+P (PUNKT 1-2-3-4-8)
igen för att göra paus i uppspelningen av det inlästa ljudet om det finns ljud tillgängligt.

Utforska Menyerna

Arkivmenyn
Arkivmenyn låter dig öppna en fil eller avsluta programmet, du kan också visa en historik
över de fem senast öppnade böckerna. Nummer 1 i listan är den senast öppnade boken.

I Arkivmenyn finns också ett alternativ som heter "Lägg till UAK." UAK står för User
Authorization Key. En user authorization key tillåter förläggaren att skydda sitt innehåll och
kan på så sätt välja vem som skall få tillgång till det. För att du skall få tillgång till skyddat
innehåll, måste du ha en användarlicens. Förläggaren skall tillhandahålla denna licens.

För att FSReader skall kunna spela det skyddade materialet, välj "Lägg till UAK..." i
Arkivmenyn. Dialogrutan Öppna Fil kommer fram. Välj UAK filen som du fått av bokens
distributör och öppna den. Följ sedan instruktionerna på bildskärmen. Du kan bli ombedd att
skriva in en användarnyckel. Den här koden skall tillhandahållas till dig av producenten av
UAK filen. När bearbetningen av UAK filen har slutförts, kan FSReader läsa den skyddade
boken.

Ljudmenyn
Ljudmenyn innehåller följande kommandon som låter dig kontrollera uppspelning av inläst
ljud:

•Spela/Pause, CTRL+P eller PUNKT 1-2-3-4-8
•Stopp, CTRL+S eller PUNKT 2-3-4-8
•Spola bakåt, Komma eller PUNKT 1-2-3-5-8
•Spola framåt, Punkt eller PUNKT 1-2-4-8
Hastighet Undermeny:

•Öka, CTRL+PGUP eller PUNKT 5+PIL UPP
•Minska, CTRL+PGDN eller PUNKT 5+PIL NER
•Normal, CTRL+SHIFT+N eller N ACKORD

Navigeringsmeny
Navigeringsmenyn tillhandahåller följande kommandon för att sätta och flytta till bokmärken,
hoppa till andra sidor, och söka text:

Bokmärken undermeny:

•Sätt Bokmärke, CTRL+B eller SH ACKORD, B

•Visa Bokmärken, CTRL+K eller SH ACKORD, L
•Gå Till Sida, CTRL+G eller SH ACKORD, G
Sök Undermeny:

NOTERA: Sökfunktionen är endast tillgänglig om du är i textfönstret.

•Hitta, CTRL+F eller F ACKORD, F
•Hitta Nästa, F3 eller F ACKORD, N
•Hitta Föregående, SHIFT+F3 eller F ACKORD, P

Hjälpmenyn
Denna meny låter dig visa vilken version av FSReader du använder. I den här menyn, kan
du också öppna den filen som du läser nu.

FSReader och RFB&D Talböcker
Recording for the Blind & Dyslexic® (RFB&D) är en nationell icke vinstgivande organisation
som tillhandahåller digitala talböcker, som omfattar ett brett sortiment av utbildnings
textböcker, till studenter och andra personer som är synhandikappade eller har andra läs och
skrivsvårigheter. RFB&D biblioteket innehåller mer än 30,000 digitala titlar som omfattar
böcker från mattematik och vetenskap till literära klassiker, från dagisnivå genom grundskola,
gymnasium och universitet. Eftersom materialet endast är tillgängligt för kvalificerade
medlemmar, är RFB&D AudioPlus® böcker skyddade så de kan inte direkt spelas med vilken
DAISY spelare som helst.

För att läsa RFB&D’s AudioPlus böcker med FSReader, måste användaren ha en special
Användarlicens (UAK) tillgänglig från RFB&D genom att ringa 800-221-4792. VÄNLIGEN
NOTERA: RFB&D kommer endast att tillhandahålla och stödja UAK. Användaren måste först
ha laddat ner FSReader programvaran direkt från Freedom Scientific.

Andra DAISY Böcker
En del DAISY böcker finns tillgängliga i både text och ljudversioner. Dessa böcker ger den
bästa och rikaste läsupplevelsen. För att spara ljudböcker för PAC Mate, rekommenderas
det att du använder externa lagringsmedia, så som CompactFlash eller USB lagringsenheter.

Länkar till andra DAISY böcker från Freedom Scientific kan hittas på följande URL:

http://www.freedomscientific.com/downloads/training/training-downloads.asp

Training downloads page har allt det aktuella träningsmaterialet för JAWS, MAGic, och PAC
Mate bekvämt samlat på en plats. Många av filerna är i DAISY format och finns också
tillgängliga i MP3 format. Kontrollera training downloads page ofta för nytt träningsmaterial
allt eftersom det kommer nytt som blir tillgängligt.

Avinstallera Träningsmaterial
Träningsmaterialet för Freedom Scientific produkter kan avinstalleras på ett av två sätt:

•Träningsmaterialet är upplistat i Kontrollpanelen, Lägg Till eller Ta Bort Program i Windows
XP, och Kontrollpanelen, Avinstallera ett Program i Windows Vista. Alla börjar med orden
Freedom Scientific. Markera den produkt du vill avinstallera och välj sedan Avinstallera.
•När du avinstallerar JAWS eller MAGic, blir du tillfrågad följande: Vill du avinstallera JAWS
eller både JAWS och delade Komponenter? Om du väljer att avinstallera JAWS eller MAGic
tillsammans med delade komponenter tar du också bort träningsmaterialet.
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