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Läs också den detaljerade användarmanualen. 

För att börja använda iRead omedelbart:  

Om fokus inte är i textområdet utan till exempel på fliken "Text" kan 
du flytta dit genom att trycka på [Tab].  

Läs en sida genom att placera den på skannern och tryck på 
mellanslagstangenten eller f2.  

 
Läs vidare om du vill lära dig mer om de olika menyerna i iRead.  

iRead organiserar dina sidor i dokument. Ett dokument är helt 
enkelt en fil med tillägget .htr. När du har skannat flera sidor kan du 
överväga att spara dem, öppna ett annat dokument eller starta ett 
nytt dokument från början. Du hittar dessa funktioner i Arkivmenyn.  

 
Med hjälp av kommandona i skanningsmenyn kan du börja skanna 
och läsa en sida eller ta reda på vilken sida du senast skannade in.  

iRead låter dig inte bara läsa tryckt text, du kan även importera text 
från bildfiler och pdf-dokument. Välj import från Arkivmenyn för att 
importera en fil till iRead. Beroende på filtyp och storlek kan det ta 
lite tid och iRead informerar dig när importen fortskrider.  

 
Dina .htr-dokument kan bara läsas med iRead. Om du vill läsa eller 
redigera dina dokument i andra applikationer måste du exportera 
dem först. Välj export från Arkivmenyn för att exportera ditt 
dokument till en fil som du kan öppna i ett annat program. Om du 
vill redigera den skannade texten omedelbart kan du öppna den i 
en redigerare genom att trycka på ctrl + d.  

 
iRead ger dig många sätt att navigera genom ditt dokument. 
Förutom de funktioner som tillhandahålls av skärmläsaren hittar du 
fler navigeringsfunktioner i navigeringsmenyn. Där hittar du också 
motsvarande kortkommandon. Du kommer att upptäcka att du 
kommer runt dina dokument snabbare genom att memorera de 
viktigaste genvägarna. Det finns en del logik till 
navigeringsgenvägarna; till exempel kommer en genväg som 
involverar ctrl-tangenten vanligtvis att navigera nedåt och en 
genväg som involverar shift-tangenten tar dig vanligtvis uppåt i 
dokumentet. 
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Du kan markera viktiga platser i dina dokument med bokmärken. 
Använd kommandona i bokmärkesmenyn för att lägga till eller 
radera bokmärken, och använd kommandona under navigera / 
bokmärken för att hoppa till platserna som du markerade. 
  

Använd kommandona i inställningsmenyn för att ändra 
inställningarna för iRead. Du kan till exempel aktivera eller stänga 
av kolumnavskiljning. När du ändrar en inställning sparas det nya 
värdet automatiskt och förblir så nästa gång du startar iRead. Välj 
återställningskommandot för att ångra alla ändringar. Alla 
inställningar kommer att återgå till vad de var vid installationen. De 
viktigaste inställningarna är:  

Kolumnseparation: Om den här inställningen är aktiverad kommer 
iRead att läsa sidor med flera kolumner, t.ex. tidningssidor, på ett 
naturligt sätt, dvs den ena kolumnen efter den andra. Om du 
skannar en sida och texten läses i en förvirrande ordning, som att 
hoppa fram och tillbaka mellan två artiklar, kan du lösa problemet 
genom att aktivera kolumnseparation. Om en tabell läses i en 
förvirrande ordning, till exempel alla artiklar och sedan alla priser på 
en faktura, stänger du av kolumnavskiljning. 
  

Föredragen skanner: Här kan du välja en skanner som iRead bör 
föredra när du skannar. Endast om den här skannern inte är 
tillgänglig försöker iRead använda en annan. Om du inte anger en 
föredragen skanner använder iRead bara vilken skanner den kan 
hitta. Om du bara har en skanner behöver du inte använda den här 
inställningen. 
  

Denna introduktion har täckt de funktioner vi tror att du kommer att 
använda oftast. Det bästa sättet att ta reda på om ytterligare 
funktioner är helt enkelt att utforska menyerna. Om du är osäker på 
vad ett kommando gör, hittar du en detaljerad referens i manualen. 
Vi hoppas att du kommer att njuta av att använda iRead. 


