Falköping, 2009-10-19

EasyReader, version 5 – Kom igång guide
EasyReader är en programvara för uppspelning av digitala talböcker och annat material i DAISYformat.
Användaren kan läsa och lyssna till innehållet genom den kombination av text, ljud och bilder som
DAISY-materialet erbjuder. Ljudet spelas upp med synkroniserad markering av tillhörande text
och bild.
Med EasyReader kan man snabbt navigera till vilken sektion som helst, t.ex. ett kapitel, en
specifik fras eller en viss sida. Användaren kan söka efter ord i texten, sätta bokmärken med texteller ljudnoteringar, anpassa text, bakgrund och färgmarkering efter egna behov och önskemål.
Programmet är enkelt att använda och gör läsning till ett rent nöje för personer med olika typer av
läs- och skrivsvårigheter.

Installera och Lås upp EasyReader
Installera från CD-skiva:
1. Sätt i CD-skivan i CD-ROM enheten på din dator.
2. EasyReaders installation kommer sedan att startas automatiskt.
Om installationen inte startar automatiskt, gå till Windows startmeny och välj alternativet
"Kör..." och "Bläddra" till filen "SetupEasyReader.exe" på din CD-ROM enhet.
3. Följ anvisningarna på skärmen.
Ladda ner demoversion från Internet och installera:
1. Gå till sidan www.yourdolphin.com/se och klicka på ”Hämta filer”.
2. Klicka på ”EasyReader” och fyll i nedladdningsformuläret.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Lås upp demoversion (kräver en upplåsningskod till EasyReader version 5):
1. Starta EasyReader genom att dubbelklicka på EasyReader-ikonen på skrivbordet.
2. När EasyReader startas visas en Välkommen-dialogruta. I denna dialogruta framgår hur
många dagar som återstår av din demoversion. Om du har demodagar kvar och vill
fortsätta att använda EasyReader som en demoversion så trycker du på knappen ”Avbryt”.
Om du vill låsa upp demoversionen till en full, obegränsad licens så trycker du på knappen
”Lås upp nu” och matar in din upplåsningskod.
Inställningsguide
Första gången EasyReader körs så öppnas en inställningsguide. Denna Guide hjälper dig att
ställa in inställningar i EasyReader. Om du inte vill eller har tid att köra inställningsguiden så
trycker du på knappen ”Avbryt”.
Du kan när som helst vid ett senare tillfälle starta inställningsguiden via menyn ”Hjälp” och
menyalternativet ”Inställningsguide”.
Öppna en ”DAISY-bok” (DTB)
Öppna din DTB genom att klicka på knappen ”Öppna en ny bok” (eller tryck Ctrl + O).
En dialogruta visas där du ska bläddra fram till din DTB.
Om EasyReader körs och du matar in en CD/DVD-skiva innehållande en DTB så kommer du
automatiskt bli tillfrågad om du vill spela denna DTB med EasyReader.
Tips. Prova att öppna ”Bokhyllan” (Ctrl + Shift + O). Bokhyllan innehåller en lista med dina senaste
lästa DTB. Givetvis så fungerar det inte att klicka på en DTB i listan om den exempelvis har lästs
från en CD-skiva som nu inte sitter kvar i CD-läsaren.
Tvinga uppspelning med talsyntesröst
EasyReader kan själv ljudsätta text. Detta innebär…
 att du kan få en DTB som innehåller text uppläst även om den inte innehåller något ljud.
 att du kan ersätta ljudet i original-DTB:n med en talsyntesröst av hög kvalité.
 Att du kan öppna andra filtyper i EasyReader, t ex .txt och .html och få dem upplästa.

Tryck på knappen ”Bokröst” (Ctrl + 7). Här finns alternativknappen
”Använd alltid min uppspelningsröst”. När denna är markerad så läser EasyReader innehållet i
aktuell DTB med en talsyntesröst istället för att använda det medföljande originalljudet. Detta
förutsätter att det finns text på skärmen som EasyReader kan omvandla till tal.
Om alternativknappen ”Använd bokrösten när den finns” är markerad används alltid
originalljudet från den aktuella DTB:n.
Som en del av EasyReader ingår svensk talsyntesröst ”Alva”. Alva är en röst av hög kvalitet
som vi rekommenderar att du provar. Tryck Ctrl + 7 och välj den röst som du vill använda för
”min uppspelningsröst” och klicka på "OK" (för Alva = ”ScanSoft Alva_Full_22kHz”).
Kortkommandon (ett urval)
 Öppna DTB: Ctrl + O.






Starta och stoppa uppspelning:
Mellanslag & F5.
Framåt / bakåt (normalt meningsvis): Pil höger / vänster & F6 / F4.
Nästa / föregående kapitel:
Pil ner / upp & F8 / F7.
Gå till sida:
Ctrl + G.
Nästa / Föregående sida:
Ctrl + Page Down / Ctrl + Page Up.

 Sök alla förekomster av ett ord:
Ctrl + Shift + F. Skriv ordet och tryck på knappen
”Sök” (för ett lyckat sökresultat krävs givetvis att den sökta texten finns någonstans i
materialet).
 Hitta ett ord:
Ctrl + F. Skriv ordet och tryck på Retur.
 Hitta nästa förekomst av tidigare sökta ord: F3.
 Sätt bokmärke vid aktuell position: Ctrl + B.
 Sätt snabbt bokmärke (utan att avbryta uppspelning): Ctrl + Shift + B.
 Visa alla bokmärken:
Ctrl + Shift + F8.





Höj / sänk uppspelningshastigheten: Ctrl + Shift + Plus / Ctrl + Shift + Minus.
Höj / sänk volymen:
Alt + Plus / Alt + Minus.
Talstöd på / av:
Ctrl + F1.
Var är jag?
Ctrl + I.

Hjälp och support

För mer detaljerad hjälp om EasyReader hänvisar vi till den inbyggda EasyReader-hjälpen.
Du öppnar hjälpen genom att trycka F1 i EasyReader.
Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Dolphin Computer Access AB
Box 132, 521 02 Falköping
Tel: 0515 821 75. Internet: www.YourDolphin.com/se. E-post: office@dolphinse.com.

