Introduktion till Screen Ruler
Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PC-programvara
som hjälper dig att se och koncentrera dig på texten du läser på
datorskärmen. Programmet lägger en "remsa" tvärs över skärmen. Texten
i "remsan" kan förstoras och byta kontrast. Du kan också tona ner
omgivande text om du vill.

Screen Ruler fungerar med alla program eftersom den fungerar som ett
"överlägg" på skärmen. Programmet bör inte, rent tekniskt, störa eller
krocka med ditt grafikkort.

Screen Rulers funktion
När du har startat Screen Ruler från Startmenyn kommer den att förbli
aktiv och fungera tillsammans med alla andra program. När du arbetar i
ett program, t ex Microsoft Word, kommer Screen Rulers verktygsfält att
minimeras automatiskt så att det inte är i vägen.

Om du vill ändra någon av inställningarna i Screen Ruler så klickar du på
det minimerade verktygsfältet för Screen Ruler och det dyker upp framför
alla andra program. Alternativt kan du använda kortkommandot Alt + Tab
för att växla till Screen Ruler.

Screen Rulers verktygsknappar

Knappen för förstoring
Klickar du på denna knapp så förstoras läslinjalen två gånger på höjden.
Alla texter och bilder du för linjalen över kommer då att bli förstorade.
För att stänga av förstoringen aktiverar du det minimerade verktygsfältet
och klickar på förstoringsglaset igen.
Knappen för kontrast
När du valt förstoring kan du klicka på knappen för kontrast. Då
inverteras färgerna inuti remsan så att t ex svart text på vit bakgrund blir
vit text på svart bakgrund. För vissa användare kan det underlätta
läsningen.
Musknappen
Här kan du ändra färginställningar för muspekaren. Inställningarna
fungerar bara om förstoring är vald.

Hjälpknappen - Öppnar hjälpen

Inställningar för läslinjalen

Med dessa knappar gör man inställningar för ScreenRulers läslinjal. Se
nästa avsnitt.

Screen Rulers verktygsknappar för läslinjalen

Stänger av Screen Rulers läslinjal men lämnar kvar en linje som
hjälper dig med läsningen och koncentrationen.
Tonar ner området ovanför läslinjalen.
Tonar ner området nedanför läslinjalen.
När förstoringen är igång tonar denna knapp ner områdena ovanför
och nedanför läslinjalen. Denna knapp fungerar inte om förstoringen är
avstängd.

Med dessa knappar kan du variera mörkläggningen av skärmen. Du
kan välja olika grader av nedtoning, alltifrån ljusgrå till svart.

Pilknapparna ändrar höjden på läslinjalen.

Support och kontakt
Besök www.screen-ruler.com
Alternativt e-posta oss på info@lsm.se eller svensktalteknologi@telia.com
Tack för att ni har valt Screen Ruler Läslinjal!

