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Olika sätt att använda programmet 
 

Skrivfönstret - en ordbehandlare som är anpassad för dig som vill lära dig läsa och skriva.  
 
Ordprediktion, rättstavning, ordzoom, smart PDF-hantering och OCR är några verktyg att 
välja mellan. Det finns många individuella inställningsmöjligheter, du kan t.ex. "släcka ner" 
meningar som är upplästa, välja en färg på det ord som läses upp och en annan på den text 
som ska läsas. Du kan välja mellan barn- eller vuxenröst för att ljuda ett ord. I skrivfönstret kan 
du också omvandla texten till en ljudfil, byta språk, byta röst och mycket mera.  

 

 
 
Minipanelen - markera text i valfritt program och med hjälp av minipanelen styr du uppläsning, 
val av röst, hastighet mm.  
 

 
 
Andra program - SpeakApp läser det du skriver, det du markerar med musen eller ord som du 
dubbelklickar. Fungerar i de flesta program, tex Word, Internet Explorer eller Firefox.  
 

Det går när som helst att växla mellan skrivfönstret och 
minipanelen - använd knappen ^ uppe i högra hörnet i 
programfönstret eller kortkommandot Ctrl + F12.  
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Inställningar 
 

Prova gärna olika inställningar för olika funktioner och se vilka som passar dig bäst.  
 

Välj färger, teckensnitt och vilken storlek som passar dig – det hittar du under Verktyg - 
Inställningar - Texteditor.  
 
 

  
 

Under Visa – Verktygsfält bestämmer du vilka menyer som ska visas i skrivfönstret 
 
 
 

     
 

  

 

Alla dialogrutor under inställningar har en 
knapp som Återställer allt till standard- 
inställningen.  
 

Var därför inte rätt att prova.      

                                                    
 

Om du vill att SpeakApp ska läsa det du  

markerar (Mus) och det du  

skriver (Tangentbord) i andra program 

måste programmet finnas eller läggas till under: 
 

Inställningar / Program / Övervakade program 
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Licenshantering 
 

SpeakApp fungerar som en 30-dagars demo till dess att du installerat (låst upp) din licens. 
Notera att tillägget Prediktion fungerar som en 10-dagars demo. 
Du behöver en licens för varje röst/tillägg du vill använda. 
 

Under menyn Verktyg finns Licenshantering. 
 
Översiktbilden ger dig Information om vilka röster/tillägg som finns installerade och deras status. 
Markera önskad röst och välj visa detaljer, köpa eller låsa upp.  

 

 
 

Ange exakt samma text som finns på din licenshandling.   

 

Mera hjälp 

 

Du kan även se hjälpen i programmet, finns att nå via menyn (Hjälp) eller tangenten F1. Text 
som du markerar läses upp (tysta uppläsning med CTRL-tangenten). 

Funderar Du över något finns även vanliga frågor och svar på vår hemsida som uppdateras 
regelbundet www.irishjalpmedel.se eller www.voxit.se. Där hittar Du också verktyg för att göra 
uppdateringar, korrigeringsfiler och annan information. Använd gärna forumet för utbyte av 
erfarenheter. www.voxit.se/forum. Hittar Du inte svaret på Din fråga kan Du skicka frågan via e-
post till: support@voxit.se   

http://www.irishjalpmedel.se/
http://www.voxit.se/
http://www.voxit.se/forum
mailto:support@voxit.se

