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Välkkomme
en till ZoomTText 11
ZZoomTexxt är ett kraftfulltt program
mverktyg
g som till åter folkk med
ssynnedsäättning att
a se, hö
öra och använda allting
a
påå Window
ws
datorer, noteboo
ok och suurfplattorr. ZoomT
Text tillåtter dig attt se
o
s
visass på bildsskärmen.
och höraa allting som
ZZoomTexxt 11 finn
ns i två vversionerr: Magniffier och
Magnifieer/Reade
er.

x Zoo
omText Magnifie
M
er erbjud
der en komplett s erie av
verrktyg för att försttora och förbättra
f
a allt på bbildskärm
men.
x Zoo
omText Magnifie
M
er/Reade
er erbjud
der alla fuunktione
er i
Zoo
omText Magnifie
M
r, plus en
n massa användaarvänliga
läsffunktioner specieellt utformade för person er med
syn
nnedsättning. Zoo
omText läsverktyg är perffekta för
perrsoner med
m inlärnningspro
oblem, låg
g läskunnnighet occh
and
dra läshaandikappp.
Båda verrsionernaa av Zoom
mText 11
1 är utforrmade föör använd
dare i
aalla åldraar och olika kunskkapsnivååer. Zoom
mText gerr dig
ffullständ
dig frihet i hemmeet, skolan och arb
betsplatssen.
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Förstoringsfunktioner
ZoomText Förstoring är ett avancerat förstoringsprogram som
förstorar och förbättrar allting på bildskärmen.
ZoomText 11 Förstoring inkluderar:
x Flexibel förstoring. ZoomText ger förstoring upp till 60
ggr. Förstoringsgrad från 1x till 8x i steg om 1, 10x till 16x i
steg om 2, 20x till 36x i steg om 4, 42x till 60x i steg om 6
och även 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x och 4.5x.
x Bra förstoringsmetoder. ZoomText erbjuder bra lösningar
på förstoringsmetoder både för enkel eller multipla
bildskärmar som gör att du kan konfigurera den
förstorade vyn enligt dina behov.
x Fontinställning. xFont teknologin visar skarp text som är
enkel att läsa i alla förstoringsgrader. Kantutjämnad, fet
och kondenserade inställningar för att justera tjocklek och
mellanrum på texten. Ny geometriska kantutjämning
jämnar ut kanterna på texten (och grafiken) på ställen där
xFont förstoringen inte fungerar.
x Stöd för multipla bildskärmar. Erbjuder dig att använda
Multipla bildskärmar och se mer information på olika sätt.
ZoomTexts unika Multipla lägen —MultiVy Lokal och
MultiVy Global, tillåter dig att samtidigt se flera program
eller flera ställen i samma program.
x Stöd för touchskärmar. ZoomText kan användas på
Windows 10 och 8.1 touchskärmar inklusive tabletPC,
bärbara och stationära monitorer. ZoomText följer när du
pekar, drar eller sveper dig igenom alla dina
programvaror. Du kan även komma åt ZoomText
funktioner genom ZoomText Touch Ikon och dess gester.
OBS: Kräver en 5 punkter eller bättre touchskärm. För mer
information, se Stöd för Touchskärm.
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x Möjligheten att ställa in egna färger. Färginställningen för
att skärmbilden blir tydligare och enklare att se. Du kan
välja från förinställda eller göra egna inställningar.
Speciella effekter med bl a toning, tvåfärgslägen och
ersätt jobbiga färger.
x Pekar och markörförbättringar. Storlek och
färginställningar som gör att du ser pekaren och markören
enklare. Speciella förbättringar runt muspekare och
textmarkör för att de ska bli lättare att hitta och följa.
x Fokusinställning. Fokusinställning gör det lättare att
lokalisera och följa en markerad kontroll när du navigerar
genom menyer, dialogrutor och andra kontroller.
x Jämn förflyttning. Navigera genom dina program och
skrollningen är alltid jämn och bekväm.
x Sökare. Sökaren hjälper dig att söka, skumma, navigera
och läsa dokument, hemsidor och epost. Du kan söka efter
ett ord eller mening i hela dokumentet, eller i speciella
objekt som rubrik, formulär eller länkar.
x ZoomText Kamera. ZoomText Kamera ger dig möjlighet
att förstora tryckt material som dokument, böcker eller
annat material med en standard HD webbkamera.
x Programinställning. Spara unika inställningar för varje
program som du använder. När du byter program laddar
ZoomText automatiskt önskade inställningar.
x Windows inloggningshjälp. Förstoring och skärmläsning
vid inloggningsrutan i Windows.
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Magnifier/Reader funktioner
ZoomText Magnifier / Reader är en helt integrerad förstoring
och skärmläsningsprogram som förstorar, förstärker och läser
upp allt högt på bildskärmen.
ZoomText 11 Magnifier/Reader innehåller alla funktioner i
ZoomText Magnifier, plus:
x Komplett skärmläsning ZoomText läser automatiskt alla
kontroller och händelser i program när du navigerar
genom applikationer; inklusive menyer, dialogrutor ,
listvyer och meddelanden. Tre läsnivåer ger dig fullständig
kontroll över mängden information som ska läsas.
x Appläsare. Med Appläsare kan du läsa mitt i programmet
eller slå på i farten till hög kontrast textvy som är bättre
för visuell avläsning. Du kan också snabbläsa stycken av
text genom att klicka och dra med musen. Använd
Appläsarens "Läs från pekare" kommando för att
omedelbart starta Appläsare på ordet under muspekaren.
x Läszoner. LäsZoner låter dig se och läsa valt område i ett
programfönster. Du kan skapa upp till 10 LäsZoner per
program.
x Full Internettillgång ZoomText läser en webbsida, i rätt
läsordning. Du kan läsa automatiskt eller manuellt
navigera genom ord, rad, mening och stycke.
x Textnavigering Navigeringsknapparna gör det enkelt att
läsa medan man kan skapa och redigera dokument. Med
enkla kommandon kan du läsa genom tecken, ord, rad,
mening och punkt, även när du väljer text.
x Skriveko. Varje tangent eller ord som du skriver läses
automatiskt. Du kan välja att ha alla tangenter läses eller
endast utvalda grupper av tangenterna.
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x Museko Museko läser automatiskt texten under pekaren.
När du flyttar muspekaren på skärmen, enstaka ord eller
hela rader läses direkt eller med lite fördröjning.
x SägDetverktyg SägDetverktyget läser valda områden av
bildskärmen genom att klicka och dra med musen.
x Bakgrundsläsare Med Bakgrundsläsare kan du lyssna till
dokument, webbsidor, epost eller någon text samtidigt
som du utför andra uppgifter.
x ZoomText Inspelare Med ZoomText Inspelare kan du göra
om text från dokument, hemsidor, epost eller andra källor
till ljud inspelningar för att lyssna på datorn eller överföra
till din mobila enhet för att lyssna på när du är på språng.
x Inbyggda Premium röster. Alla versioner av ZoomText
Magnifier/Reader levereras med en uppsättning av
premium NeoSpeech engelska röster som automatiskt
installeras av ZoomText installationsprogram. Den
internationella versionen av ZoomText Magnifier / Reader
kommer också med premium "ZoomText Voices" som ger
de mest talade språk och dialekter från hela världen.
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Börja använda ZoomText 11
ZoomText 11 har en mängd funktioner som är avsedda att täcka
de olika användarnas behov. Det här avsnittet innehåller en
översikt över hur ZoomText arbetar och med kom igång
instruktioner för de väsentliga funktioner som alla användare
behöver lära sig och använda.

Hur fungerar ZoomText
För det mesta arbetar ZoomText i bakgrunden, ger en förstorad
och förbättrad syn som följer allt ditt arbete. Så när du flyttar
musen, skriver text och navigera dina applikationer, sätt alltid
dina behov främst.

Ställ in förstorad vy
Eftersom det primära syftet med ZoomText är att göra allt
större och lättare att se, är den första uppgiften att ställa in
förstoringen och skärminställningarna för bekväm visning. Här
är de snabba sätten för att ställa in detta.
x För att öka och minska förstoringen
Håll ner Caps Lock och tryck PilUpp och Pil_Ner.
x För att växla mellan aktuell förstoring och 1x
Håll ner Caps Lock och tryck Enter.
x Att invertera ljusstyrka på skärmen
Håll ner Caps Lock och tryck C.

Ställ in ZoomText Talet och ekoinställningarna.
Om du kör ZoomText Magnifier/Reader, kan ZoomText berättar
allt du gör, så din andra uppgift är att justera ZoomText
talhastighet och eko inställningarna så att ZoomText talar på
det sättet som du önskar. Detta inkluderar hur tangentbordet
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ska eka när du skriver och hur ZoomText ska läsa i menyer,
dialogrutor och andra kontroller när du navigerar genom dina
applikationer. Här är de snabba sätten för att ställa in detta.
x För att öka och minska ZoomTexts talhastighet.
Håll ner Caps Lock och tryck PilUpp och Pil_Ner .
x För att justera hur tangentbordet är ekade när du skriver
Håll ner Caps Lock och tryck Enter. Varje tryckning växlar
tangentekot från bokstav, ord, bokstav och ord eller
ingenting.
x Ändra läsnivåinställning på programeko
Håll ner Caps Lock + Alt och tryck B. Varje tryckning växlar
mellan Nybörjare, Normal och Expert. Expert talar minimalt
med detaljer om varje objekt, medan Nybörjare talar
maximala detaljer om varje objekt.

Använda Caps Lock tangent
ZoomText utnyttjar Caps Lock tangenten för att utföra
kommando. Ett resultat av detta blir att när ZoomText är
startad kan du inte genom en knapptryckning ändra mellan
stora och små bokstäver. Du kan fortfarande växla till stora
bokstäver genom att dubbeltrycka på Caps Lock. Med andra ord
när Caps Lock är avstängt dubbeltryck på Caps Locktangenten
blir Caps Lock på, och vice versa.
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Läsa dokument, webbsidor och epost
Appläsaren gör det enkelt att få dokument, webbsidor och e
post uppläst med enkla kommandon. Du kan välja var
Appläsaren börjar läsa och låter den läsa kontinuerligt till slutet
av dokumentet. Du kan ta kontroll för att pausa och återuppta
läsningen, eller skumma framåt och bakåt genom texten. Du
kan välja att starta i Appvy eller Textvy. Appvy läser direkt i
programmet, medan Textvy läser i en speciell miljö där texten
visas i hög kontrast i teleprompter och läsradsläge.
x Starta Appläsaren från Läs från pekare kommando
Ställ muspekaren på det ordet du önskar börja
uppläsningen ifrån, tryck sedan kortkommando:
Caps Lock + Alt + VänsterKlick
Appläsaren startar i valt läge och börjar läsa från valt ord.
x Stoppa automatisk läsning
Tryck Enter.
x Återuppta automatisk läsning
Tryck Enter på det ordet som du vill starta eller återuppta
läsningen
x Starta skumläsning för mening eller stycke
Tryck på vänster och höger piltangenter för att läsa
föregående eller nästa mening. Tryck på upp och ner
piltangenterna för att läsa föregående eller nästa
stycke.
x Skifta mellan Appvy ochTextvy
Tryck Tab.
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x Avsluta Appläsare
Högerklicka eller tryck Esc.
När Appläsarens avslutas stannar markören på det sista
markerade ordet i Appläsaren, om det finns en markör i
programmet.

Växla mellan ZoomText På/Av och avsluta ZoomText
Medan de flesta ZoomText användare har ZoomText igång och
aktiv under varje arbetspass, kan det finnas tillfällen då du vill
stänga av ZoomText tillfälligt, eller avsluta ZoomText helt och
hållet. Du kan göra på vart och ett av sätten som beskrivs
nedan.
x Växla ZoomText På/Av
Tryck på ZoomText meny och välj ZoomText Av eller
ZoomText På. Du kan också växla ZoomText på och av
genom att hålla ner Caps Lock + Ctrl och trycka Enter.
x Avsluta ZoomText
I ZoomText meny, välj Avsluta ZoomText.
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ZZoomTexxt kontro
ollpaneleen

Zoom
mText kontrollpan
nel
För att göra hantteringen ännu enklare, kan du heltt navigerra och
aanvända kontrolllpanelen endast med
m hjälp av piltaangenterrna
och Enteer. Med hjälp
o
h
av ppiltangen
nterna ka
an du navvigera i, ut
u och
mellan ZoomText
Z
t menynn, kontro
ollpanel, styra
s
konntrollpan
nelen
o
och knap
ppmenye
er. När fo
okus ligge
er på en delad knnapp Ente
er
kommerr att växlaa funktio
onen, sam
mtidigt so
om du tryycker på
nedåtpileen öppnaar den biifogade menyn.
m
När
N fokuss ligger i
fförstorin
ngsgradsrrutan (påå förstoriingsfliken
n) eller FFart (på
Läsningsfliken), trycka på knapparrna Upp och Ner kommerr att
äändra väärdet elle
er tryck ppå vänste
er och hö
ögerknappparna så
fflyttar fo
okus till nästa
n
konntroll. Näär du är på
p försto ringsgrad
d och
ttrycker Enter
E
då växlar
v
duu även med
m Zoom
m till 1x fuunktione
en.
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Starta och stänga av ZoomText
ZoomText är ett program som du kan starta och stänga av när
som helst under din Windows session. Du kan ställa in
ZoomText att starta automatiskt, både vid Windows inloggning
och Windows skrivbordet.
Om ZoomText inte är inställd på att starta automatiskt när
Windows startar, kan du starta ZoomText manuellt på följande
sätt.

Starta ZoomText
Gör enligt följande:
x På Windows skrivbord, välj ZoomText 11 program ikon.
x I Windows Start meny, välj ZoomText 11.
x Tryck Start ZoomText kommando: Ctrl + Alt + Shift + Z
När ZoomText startar kommer den visa en förstorad bild av den
normala skärmbilden. När du flyttar musen, skriver in text eller
förflyttar dig i applikationen, den förstorade vyn följer med
automatiskt. Om du installerade ZoomText Magnifier/Reader,
då kommer ZoomText att tala om vad du går och stödja ditt
dataarbete med alla dokument och program. Alla
Windowsprogram kommer fungera normalt när ZoomText är
igång.
Du kan starta och stänga av ZoomText när som helst, utan att
avsluta programmet. När det är avstängt, visas ZoomText
skärmen oförstorad och allt tal tystnar.
x Starta och stänga av ZoomText
Gör enligt följande:
x Tryck ZoomText På/Av kommando Caps Lock + Ctrl + Enter
x I ZoomText meny, välj ZoomText På eller ZoomText Av.
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Avslu
uta Zoom
mText
Du kan avsluta
a
Zo
oomTextt program
mmet när som heelst. När
ZZoomTexxt är avsllutat återgår bildskärmen
n till norm
malt oförrstorat
o
och talett slås av.
A
Avsluta ZoomTex
Z
xt
G
Gör enliggt följand
de:
x I Zo
oomTextt meny, vvälj Avslu
uta Zoom
mText.
x Kliccka på Sttängknapp i titelraden.

14
4

ZoomText användargränssnitt
x ZoomText användargränssnitt ger en mängd olika sätt att
styra ZoomText, inkluderar ZoomText kontrollpanel,
kortkommando och touchskärmsgester.
x Det primära sättet att arbeta med ZoomText är genom
ZoomText kontrollpanel, som ger fullständig tillgång till
alla ZoomTexts funktioner och inställningar i kontroller,
menyer eller dialogrutor som är enkla att ställa in.
ZoomText användargränssnitt kan styra med tangentbord,
mus och touchskärmsgester.
x Du bör lära dig några av ZoomText's Kortkommando,
vilket gör att du kan ändra och styra ZoomText utan att
aktivera kontrollpanelen och flytta dig från den platsen du
jobbar på. Du behöver inte lära sig och använda alla
kortkommandon, men att använda kortkommando för
vanliga funktioner gör att du kan arbeta mycket snabbare i
alla dina program.
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Zoom
mTextt kontrrollpan
nel
När du sttarta Zoo
omText vvisas Zoo
omText ko
ontrollpaanel på
bildskärm
men. Zoo
omText kkontrollpanel består av allla kontro
oller
fför att sttyra Zoom
mText, ennkelt plaacerade i "ZoomTText" men
ny och
några flikkar. Varje
e flik innehåller snabbkna
s
appar förr att aktivvera
o
och ställa in Zoom
mTexts hhuvudfun
nktioner Många aav knappaarna
äär flervalsknappaar för att aktiveraa/avaktivera funkktioner occh
öppna in
ö
nställninggsmöjlighheterna. Knapparrna är gruupperade
ei
kategorieer och haar en info
ormativ ikon
i
och etikett fför enkel
identifiering.

Zoom
mText kontrollpan
nel
x Zoo
omText meny.
m
Viisar Zoom
mText m
menyn däär du kan växla
Zoo
omText på
p och avv, öppna ZoomTe
ext Hjälp spara occh
lad
dda konfigurationner, konfiigurera kommand
k
dotangen
nter,
anvvänd stöd
dverktygg och mer.
x Förrstoring. Visar verktygen för
f Zoom
mText's föörstoringgs
fun
nktioner.
x Lässning. Vissar verkttygen förr ZoomTe
ext's
skäärmläsnin
ngsfunktioner. OB
BS: Denn
na kontroollpanel finns
f
end
dast i Zoo
omText M
Magnifie
er/Reader.
x Verktyg. Visar verkttyg för sttyrning av ZoomTText's Sökkare,
Kam
mera och
h Läsfunkktioner.
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Kortkommando
Kortkommandon är en tangentkombination som utför
ZoomText's kommandon utan att aktivera ZoomText
kontrollpanel och lämna platsen där du jobbar. Använda
kortkommandon gör att du kan arbeta snabbare och mer
produktivt i alla dina program.
Kortkommando Snabbtangenter är det snabbaste och
rekommenderade sättet att använda ZoomText, eftersom de
gör att du kan utlösa kommandon i en enda tangentbord
åtgärd. Kortkommando utförs genom att hålla ned en eller flera
modifieringstangenter och sedan trycka på en primär. Till
exempel, för att växla ZoomText på och av, håller du ner Caps
Lock och Ctrltangenterna och tryck sedan på Enter.
Kortkommandot visas Caps Lock + Ctrl + Enter i ZoomText
kontrollpanel och dokumentation. Kortkommando för andra
ZoomText kortkommando visas i samma format.
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Grundläggande ZoomText kortkommando
Grundläggande kommando

Kortkommando

ZoomText kommando
Starta ZoomText

Ctrl + Alt + Shift + Z

ZoomText På/Av

Caps Lock + Ctrl + Enter

ZoomText kontrollpanel

Caps Lock + Ctrl + U

Förstoringskommando
Zooma in

Caps Lock + PilUpp

Zooma ut

Caps Lock + Pil_Ner

Zoomtill 1x (växla)

Caps Lock + Enter

Skrolla uppåt

Caps Lock + Shift + PilUpp

Skrolla nedåt

Caps Lock + Shift + PilNer

Skrolla vänster

Caps Lock + Shift + PilVänster

Skrolla Höger

Caps Lock + Shift + PilHöger

Färg

Caps Lock + C

Läsning
Tal På/Av

Caps Lock + Alt + Enter

Öka hastigheten

Caps Lock + Alt + PilUpp

Minska hastigheten

Caps Lock + Alt + PilNer

Läsnivå (programeko)

Caps Lock + Alt + B

Läs tangenteko

Caps Lock + Alt + K
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Starta AppLäsare för pekare

Caps Lock + Alt + VänsterKlick

Starta Appvy

Caps Lock + Alt + A

Starta Textvy

Caps Lock + Alt + T

Starta SägDet

Caps Lock + Alt + S
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Använd ZoomText hjälp
Du kan öppna ZoomText Hjälp när som helst när du kör
ZoomText.

Öppna ZoomText Hjälp
Från ZoomText kontrollpanel gör något av följande:
x Tryck på F1.
x I ZoomText meny, välj Hjälp och utbildning > ZoomText
Hjälp.
x Inuti ZoomText dialogrutor, tryck på Hjälp längst ner i
högra hörnet av dialogrutan. Denna åtgärd öppnar ett
hjälpavsnitt om vald dialog och funktion.

För att använda ZoomText Hjälp
I Hjälp, markera någon av följande flikar:
x Innehåll. Låter dig välja ett ämne i onlinehjälpen.
x Index. Gör att du kan använda indexet för att hitta ett
ämne.
x Sök. Tillåter dig att hitta ett ämne genom att söka efter ett
visst ord eller en fras i onlinehjälpen.
OBS: Varje ZoomText dialogrutan innehåller också en
hjälpknapp som, när den väljs, visar hjälp för dialogrutan.
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