Introduktion till ScreenRuler
Tack för att du använder ScreenRuler (Vista Edition). ScreenRuler är ett PC-program
som kan förstora ett avsnitt av din skärm. Detta blir ett stöd när du läser och
koncentrerar dig på text. Programmet skapar en "remsa" över skärmen, denna kan man
ändra storleken på, man kan ändra kontrasten på den och även skugga områdena
utanför den om så önskas.

ScreenRulers verktygsrad
När du har startat ScreenRuler, it will stay as an open application och fungerar med alla
dina andra program. När du arbetar med ett annat program, till exempel Microsoft Word,
ligger ScreenRulers verktygsrad i bakgrunden så att den inte är i vägen. Du kan även
minimera verktygsraden utan att den slutar att fungera.

ScreenRulers verktygsrad har följande knappar/funktioner:

•

Välj vilken typ av linjal du vill använda.

•

Välj vilka områden utanför linjalen som skall färgas.

•

•

Välj vilka färger ScreenRuler skall använda på linjalen och områden
utanför linjalen.
Ändra storlek på linjalen.

•

Ändra färg på muspekaren.

•

Använd skärmmarkeringar för att märka ut områden på skärmen.

Alla knapparna samt fler funktioner kan även nås via menyn längst upp.

Olika linjaler
Denna knapp låter dig välja vilken sorts linjal du vill använda

Det finns fyra sorters linjaler:

Färgfilter (ingen linjal)

I det här läget används ingen linjal. I stället används ett färgfilter som ligger över hela
skärmen.

Streck

I det här läget visas ett tunnt svart streck tvärs över skärmen. Detta streck följer
muspekaren eller textmarkören beroende på vilket som för tillfället används.

Linjal

I detta läge visas en 'linjal' tvärs över skärmen. Du kan ändra inställningarna för till
exempel linjalens färg, vilka områden utanför linjalen som skall färgas, vilken färg som
skall användas på områdena utanför linjalen och storleken på linjalen via andra knappar
på verktygsraden.

Förstoringslinjal

Detta läget är samma som det ovan med den skillnaden att innehållet blir förstorat 2x på
höjden.

Färgade områden
Denna knapp låter dig välja vilka områden utanför linjalen som skall färgas.

I lägena Streck, Linjal och Förstoringslinjal finns det fyra alternativ:

Ingen färg utanför linjalen

Med detta alternativ blir inga områden utanför linjalen färgade.

Endast färg ovanför linjalen

Med detta alternativ blir bara området ovanför linjalen färgat.

Endast färg under linjalen

Med detta alternativ blir bara området under linjalen färgat.

Färg över och under linjalen

Med detta alternativ blir både områdena ovanför och under linjalen färgade.
För färgfiltret finns det bara två alternativ:

Inget färgfilter

Denna funktion stänger av färgfiltret, skärmen kommer att se ut 'som vanligt'.

Använd färgfilter

Detta alternativ öppnar färgfiltret som täcker hela skärmen.

Färg
Denna knapp låter dig ändra färg både på linjalen och på områdena utanför.

Ändra färg på linjalen

I fönstret ovan byter du färg på linjalen genom att klicka på någon av de färgade
knapparna.
Klicka på knappen >> för att få tillgång till fler färger att välja mellan.
Klicka på den gröna knappen med en bock för att bekräfta ditt val.
Klicka på den röda knappen med ett kryss för att ta bort färgen.
Klicka på krysset i det övre högra hörnet för att återgå till den färg som linjalen hade
innan du öppnade fönstret med färger.

Ändra färg utanför linjalen

I fönstret oven byter du färg på områdena utanför linjalen.
Klicka på knappen >> för att få tillgång till fler färger att välja mellan.
Med reglaget på höger sida kan man öka eller minska färgstyrkan.
Klicka på den gröna knappen med en bock för att bekräfta ditt val.
Klicka på den röda knappen med ett kryss för att ta bort färgen.
Klicka på krysset i det övre högra hörnet för att återgå till den färg som användes innan
du öppnade fönstret med färger.
När du använder färgfilter ändrar du här färgen på filtret.

Ändra färg på färgfiltret

I fönstret ovan byter du färg på färgfiltret genom att klicka på någon av de färgade
knapparna.

Med reglaget på höger sida kan man öka eller minska färgstyrkan.
Klicka på knappen >> för att få tillgång till fler färger att välja mellan.
Klicka på den gröna knappen med en bock för att bekräfta ditt val.
Klicka på den röda knappen med ett kryss för att ta bort färgen.
Klicka på krysset i det övre högra hörnet för att återgå till den färg som användes innan
du öppnade fönstret med färger.

Storlek på linjalen

Med dessa knappar kan du öka eller minska storleken på linjalen.

Färg på muspekaren

Genom att klicka på muspekarknappen stegar man sig igenom de olika färgerna på
muspekaren.

Skärmmarkörer
Skärmmarkörer kan användas till att märka ut områden på skärmen när du jobbar.

Klicka på skärmmarkörsknappen för att lägga till en markör:

Det finns fler alternativ för skärmmarkörer under menyn Markör:

Välj markör
Detta alternativ ger dig ett antal markörer du kan använda, du kan även ladda in dina
egna png-filer. Om du vid något tillfälle vill byta utseende på markören, högerklicka på
den och välj 'Load'. Här är några exempel på olika markörer du kan använda:

Ta bort markör(er)
Detta alternativ låter dig ta bort alla markörer på skärmen. Vill du bara ta bort en
specefik markör högerklickar du på den och väljer 'Exit'.

Support och kontakt
Besök www.svensktalteknologi.se
Eller e-posta oss på support@svensktalteknologi.se
Tack för att du använder ScreenRuler.

ScreenRuler (XP Edition)
Om du vill använda ScreenRuler XP Edition gör du så här:
•
•

Leta upp C:\Program\Claro Software\ScreenRuler\ScreenRuler1\ScreenRuler.exe
Högerklicka på ScreenRuler.exe och välj "Skicka till:" > "Skrivbord (skapa
genväg)"

Du har nu en länk till ScreenRuler XP Edition på ditt skrivbord.

