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1.0 Indledning 

 iZoom er et program til skærmforstørrelse/en skærmlæser som hjælper 
mennesker med synshandicap. iZoom kan forandre og forbedre forskellige 
aspekter på din skærm, såsom størrelse, farve, musepil m.m. Dette gør brugen af 
computeren meget enklere.   

Programmet findes i forskellige varianter som fx en nedlastningsbar version som 
kaldes iZoom Standard, en flash-enhed som kaldes iZoom USB, og mange flere.  
For en fuldstændig fortegnelse over Issists iZoom produktsortiment besøg 
www.issist.com. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Producent: 

 
Support: support@issist.com 
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Hjemmeside: www.issist.com 
 

 

2.0 Installering 

iZoom USB, iZoom NET og iZoom WEB kræver ingen installering, 
hvorimod iZoom Standard gør.  Hvis du har købt iZoom Standard, 
så dobbeltklik på setupfilen jf. billedet til højre.  

 

Systemkrav 

Operativsystem   Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 

Processor           Intel 1,6 Ghz Pentium ( eller lignende ) og opefter 

Hukommelse       1 GB RAM 

Ledig hard disk    250 MB 

Web Browser       IE 6.0+ 
       Firefox 2.0+ ( begrænset tale support ) 

Hvis der vises en dialogboks med en sikkerhedsadvarsel, tryk på "Kør".  Følg 
derefter instruktionerne for at afslutte installationen. 

2.1 Starte iZoom 
 

iZoom Standard:  Dobbeltklik på iZoom ikonen på skrivebordet, jf. 
billedet til højre.  

 
iZoom USB: Sæt iZoom USB-enheden i en ledig USB-port.  Læs videre under dit 
operativsystem: 
 
Windows XP:  iZoom starter automatisk indenfor nogle få sekunder. 
 
Windows Vista/7/8:  Der vises en opfordring jf. billede 3 forneden.  Tryk på 
"Run/Kør LaunchU3.exe" og iZoom starter.  Afkryds "Always do this for software 
and games/Udfør altid denne aktion for software og spil:",  for at undgå at denne 
opfordring vises i fremtiden. 
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 Billede 3 
 

2.2 Afslutte iZoom 

Alle versioner af iZoom skal afsluttes ved at trykke på X-knappen længst oppe 
til højre i iZoom-vinduet, som vist på billede 4.  Alternativt kan iZoom afsluttes 
ved hjælp af en tastaturgenvej.  Flere detaljer hertil findes i afsnittet 5.1 
Tastaturgenveje. 
 

 Billede 4 
 

Hvis du bruger iZoom USB må du IKKE trække din USB-enhed fra efter at 
programmet er afsluttet eller mens du anvender iZoom.  Hvis du gør det, kan 
data på USB-enheden gå tabt.  For at fjerne USB-enheden sikker skal du trykke 
på Eject-symbolet U3 længst op til højre på skærmen (i statuslinjen).   
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3.0 Indstillinger 

3.1 Aktivere / Deaktivere forstørrelse 

Som standard er forstørrelse altid aktiveret i iZoom. Tryk på det store grønne 
forstørrelsesglas som vises i billede 7, for at aktivere / deaktivere forstørrelsen.  
Billede 8 indebærer at forstørrelsen er deaktiveret. 

 
Billede 7  Billede 8 

3.2 Forøge / Reducere forstørrelsen 

iZoom byder på forstørrelsesfaktorer mellem 1x og 36x.   

Du kan forøge forstørrelsen ved at trykke på knappen (+).  

Du kan reducere forstørrelsen ved at trykke på knappen (-). 

3.3 Zoommodi (skærmdeling) 

iZoom byder på 8 zoommodi.  Standardindstillingen er fuldskærm. For at ændre 
zoommodus klik på knappen "Zoommodus" i iZoom-vinduet. For yderligere 
zoommodi se længere nede. 
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Zoommodi 

 
Fuldskærm: Forstørrelsen vil optage hele skærmen. 

Zoom Område: Forstørrelsen vil finde sted i et rektangulært område som 
forstørrer alt under musepilen.  Den del af skærmen som ikke forstørres er 
derudover synlig hele tiden.  Når du har valgt "Zoom Område" kan størrelsen 
på det rektangulære område justeres ved at trykke på knappen "Justér Zoom 
Område". Se afsnit 3.4 for detaljer.  

Fast Zoom Område: Forstørrelsen vil finde sted i et rektangulært område 
som forstørrer objektet ved musepilen.  Det rektangulære området selv vil 
dog ikke blive flyttet.  Når du har valgt "Fast Zoom Område" kan positionen 
og størrelsen på det rektangulære område justeres ved at trykke på knappen 
"Justér Zoom Område".  Se afsnit 3.4 for detaljer.  

Zoom Linje: Forstørrelsesområdet vil være en bred linje tværs over skærmen 
som følger musepilen.  Området i linjen forstørres mens området udenfor 
linjen bliver ved med at være som sædvanligt.  

Zoom Oppe (skærmdeling) : Skærmen deles i to lige store områder.  Den del 
som ikke er forstørret vises i den nedre halvdel, mens det forstørrede billede 
vises i den øvre halvdel.  
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Zoom Nede (skærmdeling) : Skærmen deles i to lige store områder.  Den del 
som forstørres vises i den nedre halvdel, mens den del som ikke forstørres 
vises i den øvre halvdel.  

Zoom Venstre (skærmdeling) : Skærmen deles i to lige store områder.  Det 
forstørrede billede vil blive vist i den venstre halvdel, mens den del som ikke 
forstørres vises i den højre halvdel.  

Zoom Højre (skærmdeling): Skærmen deles i to lige store områder.  Det 
forstørrede billede vil blive vist i den højre halvdel, mens den del som ikke 
forstørres vises i den venstre halvdel.  

 

3.4 Justere Zoom Område Størrelse/Position 

Med indstillingen "Zoom Område" og "Fast Zoom Område" vises et 
rektangulært vindue på skærmen med det forstørrede område.  Størrelsen og 
placeringen af dette vindue kan justeres jf. følgende:  

Vælg Zoom Område eller Fast Zoom Område.  Tryk på knappen med blå tekst: 
"Justér Zoom Område", som vises under knappen "Zoommodus", se billede 10. 

 

 Billede 10 
 

Der vises et rektangulært vindue med røde markører i hjørnerne, se billede 11.  
Justér området til ønsket størrelse og position ved at trykke og holde på de røde 
markører og træk-og-slip.  Når du er færdig med justeringerne tryk på højre 
museknap for at vende tilbage til iZoom. 
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 Billede 11 
 

3.5 Fryse vindue 

Anvend iZooms funktion "Frys vindue" for at låse et område af skærm fast og 
bagefter at se dette område over alle andre objekter på skærmen, se billede 
forneden. 

For at fryse et område på skærm, hold tasterne CTRL + ALT + SKIFT ned 
samtidig.  Træk musepilen over det område du vil fryse fast og slip derefter 
tasterne CTRL + ALT + SKIFT.  Det frosne område vil derefter vises i et af 
skærmens 4 hjørner. For at fjerne det frosne vindue tryk på CTRL + ALT + SKIFT 
og slip dem hurtigt igen uden at røre musen. 
 

  



 

10 Brugsanvisning | iZoom 6 
 

 

 

3.6 Muspilindstillinger 

Hvis du vil ændre musepilens udseende, tryk på knappen "Musepil" i iZoom-
vinduet.  Derefter vises nedenfor viste vindue.  Vælg musepilstørrelse og farve 
alt efter hvad du foretrækker.  Når du er klar, tryk på knappen "Musepil" igen 
eller tryk på Esc.  
 

   
 

3.7 Musepil-markør 

En markør anvendes for at kunne se musepilen. For at vælge en markørtype, tryk 
på knappen "Markør" i iZoom-vinduet.  Derefter vises samme skærm som på 
billede 14 (se næste side). Der findes seks forskellige musepilsmarkører. Med 
Cirkel 1 vises konstant en cirkel omkring musepilen.  Med Cirkel 2 vises cirklen 
kun, når musen er i bevægelse.  Minikryds 1 viser konstant et lille kryds omkring 
musepilen.  Minikryds 2 viser kun et lille kryds omkring musen, når denne er i 
bevægelse.  Stort kryds 1 viser konstant et stort kryds omkring musepilen. Stort 
kryds 2 viser kun et stort kryds omkring musepilen, når denne er i bevægelse.  

Brug "Tykkelse" og "Farve" for at indstille tykkelsen og farven for markøren. Tryk 
derefter på knappen "Farve" eller "Esc" for at vende tilbage til det normale 
iZoom-vindue. 
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 Billede 14 
 

3.8 Farveindstillinger 

Billedskærmsfarverne kan justeres efter dit ønske, fx kan du skifte farver eller 
foretage indstillinger for at undgå blænding. iZoom har forskellige forindstillede 
farveskemaer og tillader også at brugeren kan tilpasse farverne efter sit eget 
behov.  For at vælge et farveskema, tryk på knappen "Farve" i iZoom-vinduet.  
Derefter vises iZoom-vinduet jf. billedet forneden.  
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"Originalfarver" er det farveskema som er standard.  Når originalfarver er 
indstillet, ændres ingen farver på billedskærmen.  Prøv forskellige farveskemaer 
for at finde det der passer bedst til dig.  Tryk på knappen "Farve" eller på Esc når 
du er klar. 

3.9 Udligning 

iZoom understøtter skriftsnit- og billedudligning.  Disse alternativer forbedrer 
skriftsnit- og billedkvaliteten.  

Men begge alternativer kræver mere computerressourcer og kan medføre at 
iZoom virker langsommere på ældre computere.  Skriftsnitudligning kan i 
bestemte tilfælde også medføre overlappende tekst. I sådanne situationer kan 
problemet løses ved at deaktivere skriftsnitudligning.  

Som standard er billedudligning slået af og skriftsnitudligning slået på.  Hvis du 
vil ændre denne indstilling skal du klikke på knappen "Udligning" i iZoom-
vinduet.  

Derefter vises alternativer for udligning af billeder og skriftsnit i iZoom-vinduet.  
Tryk på knappen "Udligning" eller på Esc når du er klar. 

  

3.10 Smart Justering 

Anvend "Smart Justering" for hurtigt at justere tekst på websider i Internet 
Explorer eller Firefox.  

Placér musepilen over den tekst som skal læses.  Hold venstre museknap nede i 
et halvt sekund idet den står over den tekst som skal læses.  Computeren vil sige 
et kort bip, som er et tegn på, at iZoom har opdaget dit ønske om at 
omstrukturere websiden. Hvis websiden er stor kan det vare et par sekunder før 
den formaterede webside vises på skærmen.  Brug Op-/Ned-pilene for at bladre 
gennem teksten eller Page Up / Page Down for at bladre hele sider. Når du er 
færdig med at læse, flytter du bare musen for at afslutte "Smart Justeringen". 
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Eksempel på Smart Justering 
 

3.11 Bladringsfølsomhed 

Følsomheden for bladring afgør, hvor langt musen skal flyttes ud mod kanten af 
et forstørret område for at dette flytter sig, dvs. for at bladre eller rulle i en 
bestemt retning i det viste billede. Hvis man indstiller følsomheden til 0 % 
betyder dette, at man skal flytte musen helt ud til kanten på et forstørret område, 
for at bladre videre i den retning.  Indstiller man følsomheden til 50 %, vil man 
kunne bladre i bevægelsesretningen bare man bevæger musen en lille smule.  
Eksperimentér en smule med denne funktion for at finde den indstilling som 
passer bedst til dig.  

Hvis du vil ændre følsomhedsniveauet, tryk på knappen "Øvrigt" i iZoom-
vinduet. Vælg "Indstillinger", som vises i billedet forneden.  Brug skyderen for 
"Bladringsfølsomhed" for at indstille niveauet.  Tryk på knappen "Øvrigt" eller på 
tasten "Esc" når du er klar. 
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3.12 Positionsbjælke ved zooming 

Positionsbjælken hjælper med at vise positionen for den oprindelige skærm som 
er blevet forstørret. Positionsbjælkerne vises som to røde rektangler i højre og 
nederste kant på skærmen. Alt eftersom man bladrer i det forstørrede billede, 
flyttes den vertikale rullebjælker. Hvis man vil bladre til højre i det forstørrede 
billede, flytter man den horisontale rullebjælker til højre og vice versa.  
Skæringspunkterne er den del af det oprindelige vindue som vises, se billede 19. 

 

 

 Billede 19 
 
 

Du aktiverer/deaktiverer rullebjælkerne ved at klikke på knappen "Øvrigt" i 
iZoom-vinduet. Klik på "Indstillinger" på fanen som vises i billede 20 forneden.  
Anvend afkrydsningsfeltet "Aktivér Positionsbjælke ved Zooming" for at 
aktivere/deaktivere rullebjælkerne.  Tryk på knappen "Øvrigt" eller på tasten 
"Esc" når du er klar. 

Område som 
vises 
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 Billede 20 

3.13 Fokusmarkering 

Når du anvender tastaturet til navigering vises et rødt rektangel omkring de 
markerede objekter hvis du har aktiveret fokusmarkeringen, hvilket gør det 
nemmere at finde fokus.  

For at aktivere/deaktivere fokusmarkeringen skal du klikke på knappen "Øvrigt" i 
iZoom-vinduet. Klik på "Indstillinger".  Klik i afkrydsningsfeltet for "Aktivér 
Fokusmarkering" for at aktivere/deaktivere fokusmarkeringen.  Tryk på knappen 
"Øvrigt" eller på tasten "Esc" når du er klar. 

 

4.0 Tale 

Anvend knappen "Tale" for at aktivere/deaktivere tale. 

  
 

4.1 Stemmeegenskaber 

For at justere stemmeegenskaberne, klik på fanen "Tale" i iZoom-vinduet (se 
forneden). Brug skyderen for at øge/reducere talehastigheden og lydstyrken.  
Anvend rullebjælken "Stemme" for at vælge en anden stemme (hvis en sådan 
findes). 
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4.2 Oplæsningsindstillinger 

Oplæsningsindstillingerne styrer hvad iZoom skal læse op når du skriver og 
navigerer mellem forskellige applikationer.  Med disse indstillinger kan du alt 
efter behov styre, hvor meget information du vil have læst op.  Når du vil ændre 
oplæsningsindstillingerne, tryk på knappen "Læseindstillinger" i kontrolpanelet 
under fanen "Tale", se billede forneden og vælg hvad du vil have læst op.  
 

  
 
 

Læs ord: iZoom læser hvert ord højt mens det skrives.  

Læs genveje: Med denne indstilling læses tastaturgenveje for et 
menualternativ højt, såsom fx "Ctrl + S."  

Læs objekt under musepil:  Med denne indstilling læses teksten under 
musepilen højt.  

Læs navn på dialogboks: Læser dialogboksens navn højt.  

Læs status på dialogboks: Læser status på en dialogboks højt, såsom fx 
"Kontrolleret" eller "Deaktiveret".  

Læs dialogboksens type: Læser alternativerne i en dialogboks højt, såsom fx 
"knapper" eller "afkrydsningsfelter".  
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Læs linjen ved markøren: Læser teksten på den aktuelle linje højt, når 
markøren er flyttet til en ny linje.  

Læs MSN-kontakt: Læser navnet højt på kontakter, som logger ind på MSN.  

Læs taster: Læser de enkelte taster højt mens du skriver.  

Læs tips: Hvis der vises et tipsvindue under musepilen vil dette tips læses 
højt.  

Læs vinduestitel: Læser titlen højt på det vindue som aktiveres.  

Læs værdi fra dialogboks: Læser den aktuelle værdi i en dialogboks højt.  

Læs dialogboks: Læser beskrivelsen på en dialogboks højt.  

Læs åbnet menu: Når en menu åbnes, læses rubrikkerne i menuen højt.  

Læs  meddelelsesboks: Læser indholdet (teksten) i en meddelelsesboks højt, 
når den aktiveres.  

Læs objektnummer: Læser objektets nummer i en liste af kontroller fulgt det 
totale antal objekter i listen.  

Læs Smart Justering: Læser den tekst højt som vises på skærmen når Smart 
Justeringen er aktiveret.  
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4.3 Talestemme 

En talestemme læser teksten fra websider i Internet Explorer, tekstdokumenter 
i Notesbogen samt Microsoft Word-dokumenter.  For at aktivere oplæsningen 
placerer du musen over teksten og starter talen ved at trykke på 
tastaturgenvejen for "Talestemme".  Som standard er tastaturgenvejen "Ctrl + 
Shift + Z".  Oplæsningen starter efter nogle sekunder, alt efter 
dokumentets/sidens længde. For at deaktivere oplæsningen trykker du på 
samme tastaturgenvej igen.  

Hvis du vil arbejde i et andet dokument og samtidig høre på teksten fra det 
aktuelle dokument, kan du minimere det aktuelle dokument ved hjælp af 
"Windows-tasten + M". Åbn det nye dokument, forstør det om nødvendigt og 
start med at arbejde i det.  
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5.0 Øvrige indstillinger 

5.1 Tastaturgenveje 

Tastaturgenveje (også kaldet genvejstaster) giver dig mulighed for at styre iZoom 
via genvejstaster.  I iZoom anvendes nedenstående tastaturgenveje som 
standard. For at tilpasse tastaturgenvejene, klik på ikonen "Øvrigt" i iZoom-
vinduet.  Der vises en menu jf. vist på billedet forneden (se specifikation næste 
side).  For at ændre en tastaturgenvej anvend tekstboksene til funktionen og 
angiv den nye genvejskommando.  Tryk på "Anvend Tastaturgenveje" når du er 
klar. 
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Standard-tastaturgenveje  
 
Funktion 
 

 
Tastaturgenvej 
 

 Aktivere/Deaktivere forstørrelse   Alt + Insert  
 Aktivere/Deaktivere oplæsning   Ctrl + Alt + S  
 Forøge Zooming   Ctrl + Up  
 Reducere Zooming   Ctrl + Down  
 Skift om mellem valgt og standard 
zoommodus 

 Ctrl + Shift + W  

 Skift om mellem valgt og standardfarve   Ctrl + Shift + C  
 Skift om mellem valgt og standardmusepil   Ctrl + Shift + P  
 Aktivér skriftsnitudligning   Ctrl + Shift + F  
 Aktivér billedudligning   Ctrl + Shift + S  
 Aktivér musepilmarkør  Ctrl + Shift + L  
 Afslutte iZoom   Ctrl + Shift + Q  
 Starte/Stoppe oplæsning   Ctrl + Shift + Z  
 Læs objekt under musepil  Ctrl + Shift + M  

5.2 Starte iZoom når Windows starter 

Vælg fanebladet "Generelle indstillinger" og afkryds feltet "Start iZoom ved 
opstart", som vist i billedet forneden, for at starte iZoom når Windows starter. 

 

5.3 Overførelse af licens 

iZoom Standard kræver en licens for at kunne fungere.  Hvis du vil flytte din 
iZoom licens til en anden computer skal du overføre din licens inden du 
registrerer iZoom på den anden computer.  For at overføre din licens, klik på 
fanebladet "Generelle indstillinger" i iZoom-vinduet.  Klik på "Om iZoom".  Hvis 
iZoom Standard er registreret på din computer, vil der blive vist en knap "Fjern 
registreringen fra denne computer".  Klik på knappen.  Nu kan du registrere 
iZoom Standard på en anden computer. 
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