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Copyright 2015 gh, LLC. All rights reserved.
ReadHear är ett registrerat varumärke av gh, LLC.
Mac och Macintosh är registrerade varumärken av Apple Computers, Inc.
Svensk översättning av denna snabbguide, Dolphin Computer Access AB.

Introduktion
ReadHear™ Mac spelar upp böcker och dokument som innehåller ljud. Föredrar du
att inte lyssna till ljudet kan ReadHear ändå vara till hjälp genom att markera
meningar och ord när du läser på skärmen. Markerade meningar och ord har en
avvikande färg som gör dem tydligare att se.
ReadHear finns i engelsk språkversion. Programmet är inte översatt till svenska.
ReadHear är ett populärt program som är enkelt att använda!
Om du använder en mus med din Macintosh upptäcker du att ReadHear fungerar på
motsvarande sätt som de flesta andra program. Med hjälp av Apples VoiceOver som
finns inbyggt i varje Macintosh kan du kontrollera ReadHear direkt via tangentbordet,
helt utan att använda mus.
Denna snabbguide lär dig de grundläggande funktionerna i ReadHear. Notera att för
VoiceOver-användare kan instruktionerna i denna snabbguide variera.
För att se information om vilken version du har installerad se "About ReadHear," i
"ReadHear"-menyn.

Kom igång
Innan vi börjar, låt oss gå igenom en snabb checklista:


Försäkra dig om att ReadHear är installerat. Se Appendix C för installationsoch aktiveringsinstruktioner. Efter installation fungerar ReadHear som en 30dagars demoversion till dess att programmet har aktiverats.



Starta ReadHear genom att gå till Finder och välja ReadHear från
programkatalogen på din dator.
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Finder-fönstret visar programkatalogen


Denna snabbguide förutsätter att ReadHear använder sina
originalinställningar. Försäkra dig om att originalinställningar används genom
att trycka Option-Shift-R (⌥⇧R) för att återställa inställningarna i ReadHear
till originalutförande.

Visuell gemomgång
Välkommen till ReadHear! Nu bekantar vi oss med de olika delarna av ReadHear.

Menyraden
Överst kommer du att se menyraden. Du hittar flera av funktionerna i ReadHear här.
Menyraden ser ut så här:
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Library-fönstret
Nedanför menyraden hittar du Library-fönstret.

Library-fönstret

Notera att du redan har en exempelbok som heter “The Inner Planets” i ditt bibliotek.

Prova detta: Dubbelklicka på boktiteln, ”The Inner Planets”, för att
öppna boken.
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ReadHear-fönstret
Nu presenteras ReadHear-fönstret.

ReadHear-fönstret

Överst i fönstret finns flera knappar i verktygsfältet. På den högra sidan hittar du en
rubriklista. Denna kallas Sidebar.
Resterande del av fönstret är dokumentytan, där du läser innehållet i boken eller
dokumentet.

Läsa en bok
Nu är vi redo att börja läsa!

Prova detta: Tryck Mellanslag eller klicka på Play-knappen för att
börja läsa ”The Inner Planets”.
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Boken börjar spelas upp. Tryck Mellanslag eller klicka på Pause-knappen för att
stanna uppspelningen.
Play/Pause-knappen är placerad i verktygsfältet överst i ReadHear-fönstret.

Verktygsfält-knappar

Spela

Pausa

Navigera i en bok
Låt oss förflytta oss framåt några meningar.

Prova detta: Klicka på Next-knappen för att hoppa till nästa mening.
Next-knappen

finns också i verktygsfältet.

Klicka Previous-knappen

för att hoppa en mening bakåt.

För att gå tillbaks till början av boken eller dokumentet.

Prova detta: Välj Navigate> Start of Book i menyraden.
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Navigate-menyn i menyraden

Vissa av alternativen i menyraden visar även det tillhörande kortkommandot i menyn.
För att hoppa tillbörjan av boken eller dokumentet kan du trycka Command-Up (↑)⌘
på tangentbordet som ett alternativ till att använda musen. Se Appendix A för en
komplett lista över kortkommandon i ReadHear.

Navigate-meny med kortkommandot för Start of book-alternativet presenterat.

Rubriknavigering
Nu när du kan läsa mening-för-mening går vi vidare att lära oss hur vi skumläser en
bok eller ett dokument.
Istället för att navigera per mening så navigerar per rubrik.

Prova detta: Klicka på Navigation rullgardinsmenyn i verktygsfältet.
Välj därefter Heading.
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Verktygsfältet

Navigation rullgardinsmeny

När du nu klickar på Next, läser ReadHear nästa rubrik.

Prova detta: Klicka på Next-knappen till att du når rubriken “Venus”.

The Inner Planets—sida 2, Venus

Det finns även andra sätt att navigera på! Experimentera med de olika möjligheterna
tills dess att du är redo att gå vidare
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Snabbnavigering med Sidebar
I Sidebar-vyn visas en lista med alla rubriker och sidor i din bok.

Sidebar med Headings-fliken markerad

Prova detta: Dubbelklicka på rubriken “Vocabulary Review” i
Sidebar.
ReadHear förflyttar dig ögonblickligen till “Vocabulary Review” rubriken i boken.
Välj Pages-fliken i Sidebar för att visa en lista över samtliga sidor. Dubbelklicka på en
sida för att flytta direkt till den aktuella sidan.
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Sidebar med Pages-fliken markerad

Lägg till bokmärken
Med funktionen Bookmarks kan du spara favoritpositioner och viktiga avsnitt i en bok
eller i ett dokument.
Lägg till ett bokmärke till “Vocabulary Review”-avsnittet.

Prova detta: Klicka på knappen Bookmark
Bookmark-knappen

finns till höger verktygsfältet.

Höger sida av verktygsfältet
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Ett bokmärke lades till din Sidebar. Nu kan du dubbelklicka på ditt bokmärke och
direkt navigera till den aktuella positionen i boken när du önskar.

Sidebar med Bookmarks-fliken markerad

Söka i en bok
Ibland är det effektivast att starta en sökning för att snabbt hitta och läsa om ett
specifikt ämne i en bok.
Nu tar vi reda på vad boken berättar för oss om de olika planeternas
temperaturförhållanden.

Prova detta: Klicka på Search Box, placerad i verktygsfältet över
Sidebar, och skriv in ordet “temperatures”.
I Sidebar presenteras resultatet av din sökning. Dubbelklicka för att hoppa till ett av
sökresultaten i listan.
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Sidebar med Search-fliken markerad

Ändra hur böcker spelas upp för dig
Öka och minska uppspelningshastigheten
Vi har behandlat grundläggande navigering i en bok eller ett dokument. Nu går vi
vidare med personliga inställningar för talet i ReadHear.

Prova detta: Tryck Control-Plus key (^+) flera gånger för att öka
talhastigheten.
Provlyssna på en mening eller två för att testa talhastigheten.

Prova detta: Tryck Control-Minus key (^–)flera gånger för att
minska talhastigheten.
Öka och minska talhastigheten tills dess att du hittar den nivå som passar dig bäst.

Ändra röst
Du kan även ändra talsyntesröst (Text-to-Speech) för att passa dina önskemål.
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Testa detta: Välj ReadHear> Preferences i menyraden eller tryck
Command-Comma (⌘,) på tangentbordet.
Klicka därefter på Audio-fliken.

Preferences—Audio-fliken

Växla ljudläge
En del böcker har inläst ljud eller inspelat talsyntesljud. Detta gäller t.ex. böcker
nedladdade från Legimus och Inläsningstjänst AB.

Prova detta: Klicka på TTS-knappen för att växla till användning av
inspelat ljud i en bok.
Knappen ändras till att illustrera ett kassettband märkt Audio. Nu läser ReadHear det
inspelade ljudet i boken.

Text-To-Speech på

14

Audio Track på

Du kan även ändra denna inställning i menyraden.
Välj Playback > Prefer Audio Playback eller tryck Option-Shift-A (⌥⇧A) på
tangentbordet.

Gör text enklare att läsa
Gör texten tydligare för dina ögon med hjälp av dessa knappar i verktygsfältet.

Zooma in

Zooma ut

Kontrast av

Kontrast på

Prova detta: Klicka på Zoom In-knappen några få gånger. Klicka
därefter på Contrast-knappen.
Boken kommer att få ett liknande utseende som detta:

15

”Zoom in” med kontrast aktiverad

Ändring av zoom och kontrast via verktygsfältet påverkar endast utseendet i den
aktuella boken. Du kan även ändra dina inställningar för alla böcker i Preferences.

Prova detta: Tryck Command-Comma (⌘,) för att öppna
Preferences och välj därefter Visual-flik.
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Preferences—Visual-flik

Anpassa ReadHear
Du kan även anpassa verktygsfältet.

Prova detta: Klicka i verktygsfältet och välj Customize Toolbar...
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Customize Toolbar-dialogen

Dra objekt härifrån till ReadHear toolbar. Det är också möjligt att flytta objekt från
verktygsfältet tillbaka till denna dialog.

Hantera böcker i Library
Library-funktionen i ReadHear håller ordning på de böcker du läser. När du öppnar
en bok lägger ReadHear automatiskt till den i Library.

Ett exempel på Library
18

Har du böcker som inte är listade i Library? Så här kan du lägga till dem:

Prova detta: Tryck Command-Comma (⌘,) för att öppna
Preferences och välj Library-fliken.
Klicka därefter på Search Computer for Books.

Preferences-dialogen—Library-fliken

Alla dina böcker listas nu i Library!

Få tillgång till fler böcker


Exempelböcker på gh Accessibility hemsida (www.gh-accessibility.com)



Legimus (http://www.legimus.se/)



Inläsningstjänst AB (www.inlasningstjanst.se)



Project Gutenberg (www.gutenberg.org)
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Hämta hem och öppna bok från MTM Legimus
Logga in med dina personliga inloggningsuppgifter på www.legimus.se
Skriv in ditt sökbegrepp, boktitel eller författarnamn i sökfältet och tryck därefter på
knappen Sök.
När du hittat den bok du söker klicka på boktiteln, det fungerar även att klicka på
bilden av bokomslaget.
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En ny vy öppnas, för att kunna öppna DAISY boken i ReadHear välj det förvalda
alternativet ’Hämta boken direkt, Zip-fil som måste packas upp’ och tryck sedan på
knappen Hämta.

När knappen Hämta har tryckts presenteras ett meddelande ’Förbereder hämtning’.
När boken är redo för att påbörja hämtning ändras meddelandet till en klickbar länk.
Klicka på länken för att hämta boken.

21

När boken laddats ner skall den först läggas till i Library funktionen i ReadHear. Tryck
på Add knappen för att välja den nyligen nedladdade boken. Observera att filen
NCC.HTML inuti bok filen måste selekteras.

ReadHear Mac, ”Choose Book”. NCC.HTML markerat.
Välj Open för att lägga till boken till Library.

ReadHear Library. Den nytillagda boken ”Kallocain” markerad.

Dubbelklicka på den nya boken för att öppna den.
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Kontaktuppgifter
Svensk distributör:
Dolphin Computer Access AB
Box 132
521 02 FALKÖPING
Telefon: 0515-821 75
Epost: infose@yourdolphin.com

Teknisk support
Kontakta din ReadHear Mac återförsäljare.
För kontaktuppgifter till din ReadHear Mac återförsäljare se www.yourdolphin.com

Försäljning
Kontakta din ReadHear Mac återförsäljare.
För kontaktuppgifter till din ReadHear Mac återförsäljare se www.yourdolphin.com
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Appendix A: Kortkommandon
Navigation (Navigering)
Kommando

Åtgärd

Mellanslag
Command-pil höger

⌘→

Nästa

Command-pil vänster

⌘←

Föregående

Command-R

⌘R

Repetera

Command-pil upp

⌘↑

Början av bok

Command-pil ned

⌘↓

Slutet av bok

Option-Command-G

⌥⌘G

Gå till sida

Option-H

⌥H

Rubriknavigering

Option-P

⌥P

Sidnavigering

Option-S

⌥S

Meningsnavigering

Option-W

⌥W

Ordnavigering

File (Arkiv)
Kommando

Åtgärd

Command-O

⌘O

Öppna

Command-W

⌘W

Stäng

Command-I

⌘I

Bokinformation

Shift-Command-L

⇧⌘L

Öppna bibliotek

Shift-Command-A

⇧⌘A

Lägg bok till bibliotek
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General (Allmänt)
Kommando

Åtgärd

Command-Comma

⌘,

Preferenser

Option-Shift-R

⌥⇧R

Återställ preferenser

Command-Q

⌘Q

Avsluta

Command-H

⌘H

Dölj

Command-M

⌘M

Minimera

Command-P

⌘P

Skriv ut

Shift-Command-P

⇧⌘P

Utskriftformat

Edit (Redigera)
Kommando

Åtgärd

Command-Z

⌘Z

Ångra

Shift-Command-Z

⇧⌘Z

Gör om

Command-A

⌘A

Välj alla

Command-C

⌘C

Kopiera

Command-X

⌘X

Klipp ut

Command-V

⌘V

Klistra in

Command-F

⌘F

Hitta

Command-G

⌘G

Hitta nästa

Command-E

⌘E

Använd urval för hitta

Option-Command-T

⌥⌘T

Dölj verktygsrad

Option-Command-N

⌥⌘N

Dölj verktygsrad
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Tools (Verktyg)
Kommando

Åtgärd

Option-Command-W

⌥⌘W

Repetera ord

Option-Command-S

⌥⌘S

Stava ord

Option-Command-L

⌥⌘L

Slå upp ord i ordbok

Command-Plus

⌘+

Zooma in

Command-Minus

⌘—

Zooma ut

Command-0

⌘0

Återställ zoom

Option-1

⌥1

Var är jag?

Option-2

⌥2

Panorera

Option-3

⌥3

Ändra kontrast

Bookmarks (Bokmärken)
Command

Action

Command-B

⌘B

Lägg till bokmärke

Shift-Command-B

⇧⌘B

Snabbokmärke

Shift-Command-E

⇧⌘E

Redigera bokmärkesnamn

Shift-Command-N

⇧⌘N

Redigera notering

Audio (Ljud)
Command

Action

Option-Command-A

⌥⌘A

Prefer Audio Playback (toggle)

Option-M

⌥M

Tysta ljudet

Option-Plus

⌥+

Öka ljudvolym

Option-Minus

⌥—

Minska ljudvolym

Control-Plus

^+

Öka hastighet

Control-Minus

^—

Minska hastighet
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Appendix B: Verktygsknappar
ReadHear toolbar buttons (ReadHear verktygsknappar)
Ikon

Beskrivning

Spela eller pausa

Föregående

Nästa

Repetera

Zooma in

Zooma ut

Kontrast på/av

Ljud på/av (tysta)

TTS/inspelat ljud
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Ikon

Beskrivning

Panorera på/av

Toggle Sidebar

Bibliotekspreferenser

Library Toolbar buttons (Bibliotek verktygsknappar)
Ikon

Beskrivning

Lägg till bok

Tag bort bok

Öppna bok

Bokinformation
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Appendix C: Installera och aktivera
ReadHear
Installera ReadHear
Hitta och öppna ReadHear Mac.pkg. Instalationsprogrammet startar och guidar dig
genom installationsprocessen.

Installationsskärm

När installationsprocessen är klar skall ReadHear finnas i mappen program
(Applications).
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Aktivera ReadHear
Utan aktivering fungerar ReadHear i 30 dagar . Du kan när som helst under denna
30 dagarsperiod aktivera ReadHear. När ReadHear är aktiverad fungerar den till
dess att du avaktiverar.

Prova detta: I menyraden, välj ReadHear> Activate ReadHear...

ReadHear menyn med Activate ReadHear... markerad

Följande dialog presenteras.
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Aktiveringsdialog

Skriv in din PAK-kod (Personal Activation Key) samt övrig information.
Klicka på Activate och ReadHear aktiverar din licens över Internet.
Om du får ett felmeddelande “Error connecting to activation server”, klicka Activate
by Phone för att aktivera ReadHear via telefon.

31

Aktivering felmeddelande

Här presenteras instruktioner för hur du aktiverar ReadHear via telefon.

Dialog för telefonaktivering
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Skulle det mot förmodan ändå inte gå att aktivera din licens, kontakta din leverantör
för support. Se under rubriken ”Kontaktuppgifter” ovan.

Avaktivera ReadHear
Avaktivering av ReadHear upphäver möjligheten att köra programmet på den aktuella
datorn. Du kan installera ReadHear på fler än en dator och aktivera programmet på
den dator du önskar använda programmet på.
För att byta till användning på en annan dator där ReadHear Mac finns installerad,
avaktivera din licens och aktivera istället ReadHear på din nya dator.

Prova detta: I menyfältet, välj ReadHear> Deactivate ReadHear...
Därefter klickar du på Avaktivera för att bekräfta. Efter att du har avaktiverat kan du
inte använda ReadHear innan den åter är aktiverad.

Dialog för att bekräfta avaktivering
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Appendix D: Systemkrav och tekniska
specifikationer
Systemkrav


Mac OS X version 10.5 eller senare



Safari version 4 eller senare

Tekniska specifikationer
ReadHear är en Section 508 compliant mjukvaruspelare som erbjuder komplett
åtkomst till digitala talböcker och som har stöd för följande filformat:


DAISY/NISO 3.0



DAISY/NISO 2.02



DAISY/NISO 2.0



NIMAS



Math in DAISY



DAISY XML



Text (.txt)
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