ClaroView
ClaroView lägger ett färgfilter över bildskärmen.
ClaroView är en nyskapande men enkel programvara som
hjälper dig att lättare läsa på di PC-skärm. Programmet lägger
ett ”färgfilter” över skärmbilden och du kan själv välja vilken
färgton och intensitet som passar.

ClaroCapture
ClaroCapture är ett forskningsverktyg som tillåter dig
att fånga text från olika källor för att sedan exportera
dessa till ett Word dokument, PowerPoint presentation
eller till urklippshanteraren.
Detta program kan användas för att samla in information
till exempevis en uppsats. För att fånga text markerar man
först texten med musen sedan klickar man på Fånga-knappen
i ClaroCapture. När du har samlat in den information du
är intresserad av använder du knappen Skicka projekt till...
och väljer till vilket program du vill exportera ditt projekt.
För fullständiga anvisningar om programmet vänligen se
ClaroCaptures hjälp genom att starta programmet och välja
Hjälp i menyraden.

ScreenRuler
ScreenRuler förser dig med en läslinjal på din bildskärm.
Läslinjalen följer din mus så att det blir enkelt att
fokusera på den del av bildskärmen du vill titta på.
Starta ScreenRuler och klicka på inställningsvalen, som
ligger som en ikon i verktygsraden, för att ändra färger,
transparensen och storleken på linjalen. Mer information kan
du hitta i ScreenRulers hjälp genom att starta ScreenRuler och
välja Hjälp i menyraden.
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Snabbstartsguide
ClaroRead Plus och WordRead Plus talsynteser är mycket effektiva
programvaror för personer som behöver stöd i sin läs- och skrivförmåga.
Designad med högsta enkelhet, anpassningsbarhet och flexibilitet.
Personer i alla åldrar kan få tillgång till en värld av information med
hjälp av dessa program.
support@svensktalteknologi.se
support@tretac.com
Telefon 0454-30 08 08
www.clarodownloads.com

ClaroRead för Mac Installation
1. Sätt in installationsskivan för ClaroRead Plus för Mac.
2. Dubbelklicka på DVD bilden som visas på skrivbordet.
		
3. För att starta installationen dubbelklickar du på ikonen
			 ClaroRead Plus för Mac.
		
4. Följ instruktionerna på skärmen för installationen.
För full manual, se hemsidan eller hjälpavsnittet inne i
programmet.

play

stop

scan

font
play

spacing

check

Homophone

ClaroRead

can

stop

play
check

stop

save to audio

abc
settings

stop

Skanna-knappen används för att öppna skanningsprogrammet.
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Typsnitt-knappen används för att formatera text i Pages eller
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Microsoft Word.
Du kan ändra på teckenstorlek, typsnitt, färg
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och bakgrundsfärg.
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Avståndsknappen
abc används för att formatera avstånd mellan
tecken, rader och stycken i Pages eller Microsoft Word.
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Homofon-knappen
används för att markera homofoner I ditt
abc
Pages eller Microsoft Word dokument.

prediction
extras

Kontroll-knappen
används för att öppna kontroll fönstret.
settings
Detta visar det aktuella ordets homofon, stavningsförslag,
och/eller betydelse och definition om detta är tillgängligt i
ordboken.
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• I Pages eller Microsoft Word: Om texten är markerad 		
		 kommer den markerade texten att sparas.
• I Pages eller Microsoft Word: Om ingen text är markerad
		 kommer all text i dokumentet att sparas.
• I alla andra program sparas det som ligger Urklipprogram.
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Genom att klicka på Spara som ljud kan du spara din text till
en ljudfil och få den uppläst i att annat media.
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Prediktion-knappen
används för att sätta på/av ClaroRead
abc
Plus funktion för ordprediktion. Denna funktion visar en lista
på föreslagna ord.
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Stopp-knappen används
för att stoppa pågående uppläsning,play
settings
extras
detta kan
göras när som helst.
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Spela knappen används för att läsa upp ett dokument i Pages
eller Microsoft Word med start där markören är placerad.
Placera markören på den plats i dokumentet där du vilja börja
läsningen och tryck på Spela.
I andra program
kommer ett klick på Spela knappen att läsa
check
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prediction
upp som finns i Urklipp.
För att använda Spela knappen i
Safari så måste du markera text kopiera ( +C) den till Urklipp
och
på abc
Spela knappen.
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Nedan följer en snabb beskrivning av varje knapp på
ClaroRead Plus verktygsfält. För fullständig beskrivning
vänligen se ClaroRead Plus hjälpfil som du hittar
save togenom
audio
att starta programmet och klicka på knappen Hjälp.
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Extra-knappen är en länk till program som medföljer i
ClaroRead Plus:
• Talande miniräknare Mac’s inbyggda kalkylator som
arbetar tillsammans med ClaroReads talsyntes.
• ClaroCapture ett forskningsverktyg där du kan fånga
information från alla möjliga sorters dokument och
webbsidor, där sökvägen till källan följer med automatiskt.
• ClaroView ett färgfilter över datorskärmen.
• ScreenRuler en enkel läslinjal som gör det lättare att följa
raderna på skärmen.
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Inställningar-knappen används för att öppna inställningarna
där det finns möjlighet att t.ex. byta röst, ställa in hur
homofoner ska markeras och hur stavningskontrollen skall
vara inställd.

