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1. Esittely 
 
iZoom on näytön suurentaja/lukija, joka on kehitetty apuvälineeksi, kun 
näkökyky on heikentynyt. iZoom pystyy kohentamaan monta eri piirrettä 
näytössäsi, kuten kokoa, värisävyä, hiiriosoitinta jne. mikä helpottaa 
tietokoneen käyttöäsi. Se on saatavana eri versioissa, kuten ladattava versio 
nimellä iZoom Standard, flash-ajuri nimellä iZoom USB jne. Täydellisen listan 
Issist iZoom-tuotteista saat asiakastuen osoitteestamme  www.issist.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Support: support@issist.com 
Lisätietoja osoitteessa: www.issist.com 
 

http://www.issist.com/
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2. Asennus 
 
iZoom USB, iZoom NET ja iZoom WEB eivät vaadi asennusta. Mutta 
iZoom Standard vaatii. Jos ostit iZoom Standardin, napsautat setup-
tiedostoa kahdesti, kts kuva 1. 

Kuva 1 

Järjestelmävaatimukset 
Käyttöjärjestelmä       Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 
Prosessori  Intel 1.6 Ghz Pentium (tai vastaava)  
Muisti  1 GB RAM 
Kiintolevytila 150 MB 
Internet selain IE 6.0+  
    Firefox 2.0+ (rajoitettu puhetuki) 

Jos turvallisuusvaroitus tulee näyttöön, napsauta "Käynnistä"-painiketta. Sen 
jälkeen seuraat näytön asennusohjeita. 

2.1 Avaa/sulje iZoom 
 

iZoom Standard:  Napsauta työpöytäsi iZoom-kuvaketta kahdesti, 
kts kuva 2. 

 
Kuva 2 

iZoom USB:  Pistä iZoom USB-ajuri vapaaseen USB-porttiin. Jos 
käyttöjärjestelmäsi on:  
 
Windows XP:  iZoom käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin jälkeen. 
 
Windows Vista/7/8:  Saat näyttöön kehotteen, kuten kuvassa 3. Paina "Run 
(käynnistä) LaunchU3.exe" ja iZoom käynnistyy. Merkitse "Always do this for 
software and games" ("Tee aina näin ohjelmistojen ja pelien suhteen") ristillä 
välttääksesi tätä kehotetta jatkossa.  
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Kuva 3 
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2.2 Sulje iZoom 

 
Kaikki iZoom-versiot on suljettava painamalla X-sulkemispainiketta iZoom-
ikkunan oikeassa yläreunassa, kuten kuva 4 näyttää. Vaihtoehtoisesti iZoomin 
voi sulkea oikotiekomentojen kautta. Hae lisätietoja osiosta 5.1 Oikotiet. 
 

  Kuva 4 
 
Jos käytät iZoom USB:tä, ÄLÄ ilman muuta vedä USB-ajuri pistokkeesta 
sulkemisen jälkeen tai käyttäessäsi iZoomia. Tällainen toimintatapa voi vioittaa 
USB-ajurin tietoja. Turvallinen USB-ajurin poisto edellyttää iZoomin sulkemista 
yllämainitulla tavalla, jonka jälkeen napsautat U3-kuvaketta näyttösi oikeassa 
alareunassa (tehtäväpalkissa), katso kuva 5. Napsauta "Eject"-painiketta 
oikealla alareunassa. Näyttöön tulee hetkessä ilmoitus, että nyt on turvallista 
poistaa U3-laite. Tällöin vedät USB-ajurin ulos. 
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3. Suurennus 

3.1 Suurennus päälle/pois päältä 

Alun perin iZoom käynnistyy zoomaus päällä. Kuvaruutu on suurennettu ja 
ainoastaan osa suurentamatonta kuvaruutua on näkyvissä joka määrättynä 
ajankohtana. Napsauta isoa suurennuslasikuvaketta, katso kuva 7, jotta 
suurennus käynnistyy. Kuva 8 kuvaa harmaata suurennuslasia, mikä ilmoittaa, 
ettei suurennus ole päällä. 

 

 Kuva 7   Kuva 8 

3.2 Lisää/vähennä suurennusta 

iZoom mahdollistaa suurennustasot 1X-36X. 
  

Lisää suurennusta  (+)-painiketta painamalla.     
 

Vähennä suurennusta ( - ) -painiketta painamalla.     

3.3 Zoomausvalinnat  

iZoomissa on 8 zoomausvaihtoehtoa.   Esiasetettu zoomausvalinta on Full 
Screen (koko näyttö). Napsauta "Lens" (linssi)-painiketta iZoom-ikkunassa, jos 
haluat tehdä toisen zoomausvalinnan. Kuten kuva 9 näyttää iZoom-ikkuna 
laajenee pystysuoraan näyttäen muut zoomausvaihtoehdot. 
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Kuva 9 
 
Full Screen:  Suurennettu ala täyttää koko kuvaruudun ja ainoastaan osa 
suurentamatonta kuvaruutua on näkyvissä joka määrättynä ajankohtana.  
 
Lens: Suurennusala on neljäkulmainen ala, joka seuraa hiiren osoitinta 
suurentaen kaikki sen alla. Suurentamaton kuvaruutu on näkyvissä koko ajan. 
Kun linssivaihtoehto on valittu, voi neljäkulmaisen alan kokoa säätää "Adjust 
lens" (säädä linssi)-painiketta painamalla. Hae lisätietoja osiosta  3.4 . 
 
Line: Kuvaruudun läpi kulkeva leveä viiva, joka seuraa hiiren osoitinta, on 
suurennettu ala. Alat viivan alla ovat suurennetut, mutta alat viivan ulkopuolella  
jäävät suurentamatta. 
 
Docked Lens: Suurennusala on neljäkulmainen ja kaikki kohteet hiiriohjaimen 
ympärillä näkyvät suurennettuina. Neljäkulmainen ala ei voi yksilöllisesti 
vaihtaa paikkaa. Kun "telakoitu linssi" valitaan, voi neljäkulmaisen alan asemaa 
ja kokoa säätää "Säädä linssi"-painiketta painamalla. Hae lisätietoja osiosta 
3.4. 
 
Jaettu ylälinssi: Kuvaruutu on jaettu kahteen yhtä suureen osaan. Kuvaruudun 
alaosa on suurentamaton ja yläosa suurennettu.  
 
Jaettu alalinssi: Kuvaruutu on jaettu kahteen yhtä suureen osaan. Kuvaruudun 
yläosa on suurentamaton ja alaosa suurennettu.  
 
Jaettu vasenpuolinen linssi: Kuvaruutu on jaettu kahteen yhtä suureen osaan. 
Kuvaruudun oikea puoli on suurentamaton ja vasen puoli suurennettu. 
 
Jaettu oikeanpuolinen linssi: Kuvaruutu on jaettu kahteen yhtä suureen 
osaan. Kuvaruudun vasen puoli on suurentamaton ja oikea puoli suurennettu. 
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3.4 Linssin koon/aseman säätö 

Linssivalinta ja "telakoitu linssivalinta" antaa kuvaruutuun neljäkulmaisen 
suurennuslasin, jossa suurennettu ala näkyy. Tämän suurennuslasin koko ja 
asema on säädettävissä seuraavalla tavalla. 
Valitse Docked Lens tai Lens zoom. Sininen painike tulee esiin linssipainikkeen 
alla, nimitettynä "Adjust Lens" (säädä linssi), kuten kuvassa 10.  
 

 Kuva 10 
 

Valitse "Adjust Lens". Neljäkulmainen suurennusruutu, jota punaiset 
painikkeet ympäröi, tulee näyttöön. Säädä ruutu toivomasi kokoon ja asemaan 
punaista painiketta osoittaen, hiiren  vasenta painiketta painaen sekä pitäen se 
painettuna, kunnes vetäen/vapauttaen olet säätänyt suurennusruudun 
toivottuun kokoon ja asemaan. Säädön jälkeen painat Esc-näppäintä tai hiiren 
oikeanpuoleista painiketta iZoomiin palataksesi. 

  Kuva 11 

3.5 Jäädytä ikkuna 

Käytä iZoomin jäädytä ikkuna-valintaa minkä tahansa määrätyn kuvaruutualan 
lukitsemiseen ja pidä se näkyvillä kuvaruudun muiden kohteiden päällä.  
 

Määrätty kuvaruutuala lukitaan  CTRL+ALT+SHIFT-näppäinkomentoja   yhtä 
aikaa painaen. Vedä hiiren osoitin alan läpi, jolloin ala lukkiutuu. Sen jälkeen 
vapautat CTRL+ALT+SHIFT. Lukittu ala tulee näyttöön kuvaruudun yhteen 
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(neljästä) nurkkaan. Jos haluat poistaa jäädytetyn ikkunan, paina/vapauta  
CTRL+ALT+SHIFT nopeasti hiirtä liikuttamatta.  

 

  Kuva 12 

3.6 Hiiren tehosteet 

Paina "Mouse" (hiiri)-painiketta iZoom-ikkunassa, jos haluat hiiren ulkonäköä 
muuttaa. IZoom-ikkuna laajenee, kuten kuva 13 näyttää. Valitse osoittimen 
koko ja väri toivomasi mukaisesti. Paina hiiripainiketta uudestaan tai Esc-
näppäintä, kun olet valmis.  
 

   Kuva 13 
 

3.7 Paikantimet 

Paikantimia käytetään helpottamaan hiiriosoittimen paikallistamista.  Paina 
"Locator" (paikannin)-painiketta iZoom-ikkunassa. Izoom-ikkuna laajenee, 
kuten kuva 14 näyttää. Valintana on 6 paikannintyyppiä. Circle (ympyrä) 1 tuo 
aina näyttöön renkaan hiiriosoittimen ympäri. Ympyrä 2 tuo näyttöön renkaan 
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vain silloin, kun hiirtä liikutetaan. Mini Cross (miniristi) 1 tuo aina näyttöön 
pienen ristin hiiriosoittimen ympäri. Miniristi 2 tuo näyttöön pienen ristin vain 
silloin, kun hiirtä liikutetaan. Full Cross (täysristi) 1 tuo aina näyttöön täysristin 
hiiriosoittimen ympäri. Täysristi 2 tuo näyttöön täysristin vain silloin, kun hiirtä 
liikutetaan.  

Valitse Thickness (paksuus) ja Color (väri), kun haluat säätää paikantimen 
paksuutta ja väriä. Paina "Väri"-painiketta tai Esc-näppäintä, kun olet 
tyytyväinen ja haluat muuttaa iZoom-ikkunan takaisin normaalin muotoon. 

 

 Kuva 14 
 

3.8  Väritehosteet 

Vähentääksesi kiiltoa, muuttaaksesi väriä jne. kuvaruudun värit ovat 
säädettävät. iZoom tukee eri esiasetettuja värikaavoja   sekä asiakaskohtaisten 
värikaavojen  luomista. Paina "Color" (väri)-painiketta iZoom-ikkunassa, jos 
haluat valita värikaavan. Izoom-ikkuna laajenee kuvan 15 mukaisesti.  

  Kuva 15 
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Original Colors on esiasetettu värikaava. Se ei muuta näytön värejä. Kokeile eri 
värikaavoja löytääksesi sopivan. Paina "Color"-painiketta tai Esc-näppäintä, 
kun olet valmis. 

3.8 Smoothing (tasoitus) 

iZoom tukee kirjainmuodon ja kuvan tasoitusta. Nämä valinnat tehostavat 
kirjainmuodon ja kuvan laatua.  

Toisaalta molemmat valinnat vaativat lisää tietokonevoimaa ja hidastaa 
iZoomin käyttöä vanhemmissa tietokoneissa. Kirjainmuodon tasoitus voi 
aiheuttaa päällekkäin menevää tekstiä määrätyissä olosuhteissa. Näissä 
tapauksissa tasautuksen sulkeminen korjaa virheen.  

Esiasetuksessa kuvatasoitus on pois päältä ja kirjainmuototasoitus päällä. Paina 
"Smoothing" (tasoitus)-painiketta iZoom-ikkunassa, jos haluat muuttaa tätä 
asetusta.  

IZoom-ikkuna laajenee ja kuvan sekä kirjainmuodon tasoitusvalinta tulee 
näyttöön. Paina "Tasoitus"-painiketta tai Esc-näppäintä, kun olet valmis.  

3.9 Smart Align (älykäs tekstimuunto) 

Käytä älykästä tekstimuuntoa tekstin uudelleenjärjestelyyn verkkosivuilla 
Internet Explorerissa tai Firefoxissa.  
 
Aseta hiiriosoitin luettavan tekstin päälle. Pidä vasenta hiiripainiketta puoli 
sekuntia luettavan tekstin päällä. Tietokoneen lyhyt äänimerkki ilmoittaa 
iZoomin havainneen pyyntösi verkkosivun uudelleenjärjestelystä. Jos 
verkkosivu on suuri, sivun uudelleenjärjestely voi kestää muutaman sekunnin. 
Käytä Ylös/Alas- nuolinäppäimiä tekstin vierittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit 
käyttää näppäimistön Page Up/Page Down-näppäimiä vieritykseen. Kun sivu 
on valmisluettu, poistut älykäs tekstimuuntotoiminnasta yksinkertaisesti hiirtä 
liikuttaen. 
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Kuva 17. SmartAlign-esimerkki  
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3.10 Scroll Padding (vierityssovitus) 

Vierityssovitus määrää kuinka paljon hiirtä on liikutettava kuvaruudun reunaan 
ennenkuin katseltu ala siirtyy. Jos vierityssovitus on 0 %, hiiri on vietävä ihan 
suurennetun kuvan reunaan ennenkuin vieritys toteutuu. Jos vierityssovitus on 
50 %, vieritys toteutuu jopa pienimmän hiiren liikutuksen kautta. Kokeile eri 
vierityssovituksia mieleisesi asetuksen löytääksesi. 

Paina "Misc"-painiketta iZoom-ikkunassa, jos haluat vaihtaa vierityssovitusta. 
Valitse alikansio "Preferences" kuvan 18 mukaisesti. Käytä vierityssovituksen 
liukusäädintä vierityssovitusta säätääksesi. Paina "Misc"-painiketta tai Esc-
näppäintä, kun olet valmis. 

  Kuva 18 
 

3.11 Zoomin vierityspalkit 

Zoomin vierityspalkit helpottavat alkuperäisen suurennetun kuvaruudun 
paikallistamista. Ne tulevat näyttöön kahtena punaisena neliönä kuvaruudun 
oikeanpuoleisessa alareunassa. Kun suurennettu kuva vieritetään ylöspäin, 
pystysuoravierityspalkit liikkuvat ylöspäin ja päinvastoin. Kun suurennettu kuva 
vieritetään oikealle, vaakasuoravierityspalkki siirtyy oikealle ja päinvastoin. 
Yhtymäkohta on katseltu ala alkuperäisessä kuvaruudussa. 
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  Kuva 19 
 

Paina "Misc"-painiketta iZoom-ikkunassa, kun zoomin vierityspalkit aktivoidaan 
tai suljetaan. Napsauta "Preferences" alikansiota kuvan 20 mukaisesti. Käytä 
zoomin vierityspalkkien ikkunan ohjauspainikkeita zoomin vierityspalkkien 
aktivointiin/sulkemiseen. Paina "Misc"-painiketta tai Esc-näppäintä, kun olet 
valmis. 

  Kuva 20 

3.12 Tarkennuskorostus 

Käyttäessä näppäimistöä  ohjaukseen, tarkennuskorostus tuo näyttöön 
punaisen suorakulmion valitun kohteen ympäri, mikä helpottaa sen löytämistä. 
Paina "Misc"-painiketta iZoom-ikkunassa tarkennuskorostuksen 
aktivointiin/lopetukseen. Napsauta alikansiota "Preferences". Käytä "Enable 
Focus rectangle" ohjauspainiketta tarkennuskorostuksen 
aktivointiin/lopetukseen. Paina "Misc"-painiketta tai Esc-näppäintä, kun olet 
valmis. 

Area being viewed 
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4. Speech (puhe) 
 

Käytä puhepainiketta puheen aktivointiin/lopetukseen. 

 
 

4.1 Ääniominaisuudet 

Napsauta puheen alikansiota iZoom-ikkunassa ääniominaisuuksia säätääksesi. 
Käytä liukusäätimiä puheen nopeutta/voimakkuuta lisäessä/vähentäessä. Käytä 
pudotusvalikkoa, kun valitset toisen äänivaihtoehdon (jos mahdollista). 
 

 

4.2 Kaikuasetukset 

Kaikuasetukset ohjaavat iZoomin puhetta, kun kirjoitat ja haet eri sovelluksia. 
Näiden asetuksien avulla ohjaat puhuttua tietomäärää henkilökohtaisten 
tarpeisesi mukaisesti. Paina "Echo Options" (kaikuvalinnat)-painaketta 
ohjauspaneelissa puhealikansion alla kuvan 23 mukaisesti, kun haluat 
kaikuasetuksia muuttaa. 
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Kuva 23 
 

Echo Words (sanakaiku): Echo Words ääntää kaikki sanat kirjoituksen 
mukaisesti.  

Echo Shortcuts (kaikuoikotiet): Näppäinkomennot valikkokohdalle, kuten 
esim. "Ctrl + S." 

Echo object under Mouse (kaikukohde hiiren alla): Hiirikaiku lukee tekstin 
hiiriohjaimen alla.  

Echo Control Name (kaikuohjauksen nimitys): Aktiivin ohjauksen 
nimitiedotus. 

Echo Control State (kaikuohjaustila): Aktiivisen ohjauksen tilatiedotus, kuten 
esim.  "merkitty" ja "lopetettu". 

Echo Control Type (kaikuohjaustyyppi): Aktiivisen ohjauksen tyyppitiedotus, 
kuten esim. "näppäin" tai "ohjauspainike".   

Echo Caret Line (tekstiriviohjainkaiku): Ääntää ajankohtaisen rivin tekstin, 
kun tekstiriviohjain siirtyy uudelle riville. 

Echo MSN SignIn (MSN kirjautumiskaiku): Ääntää yhdyshenkilön nimen, joka 
kirjautuuu MSN:ään.  

Echo Keys (sävelkaiku): Echo Keys sointaa joka yksityiskohtaisen kirjoittamasi 
näppäimen.  
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Echo Tooltips (työkaluvihjekaiku): Ääntää ohjaimen alle tulleen 
työkaluvihjeen. 

Echo Window Title (ikkunaotsikkokaiku): Ääntää   ikkunanimityksen, kun 
ikkuna aktivoituu. 

Echo Control Value (ohjausarvokaiku):  Ääntää aktiivisen ohjauksen 
ajankohtaisen arvon. 

Echo Control Description (ohjauskuvauskaiku): Ääntää aktiivisen ohjauksen 
kuvauksen. 

Echo Menu Open (avatun valikon kaiku): Ääntää valikkonimityksen, kun 
valikko on avattu otsikko.  

Echo Message Box (tiedotusruutukaiku): Ääntää aktivoidun tiedotusruudun 
sisällön (tekstin). 

Echo Item Number (paikkanumerokaiku): Ääntää paikkanumeron 
ohjauslistasta sekä listan kokonaismäärän.   

Echo SmartAlign (älykäs tekstimuuntokaiku): Ääntää kuvaruudun tekstin, kun 
älykäs tekstimuunto on aktivoitu. 

 

4.3 Kertomus 

Kertoo ääntäen Internet Explorer-sivuja, Notepad tekstitiedostoja sekä 
Microsoft Word-tiedostoja. Varmista, että puhe on aktivoitu, jotta kertomus 
käynnistyy. Aseta hiiri sen tekstin päälle, josta haluat kertomuksen alkavan sekä 
paina kertomuksen näppäinkomentoa. Esiasetettuna se on "Ctrl+Shift+Z". 
Kertomus alkaa muutaman sekunnin jälkeen, tiedoston koosta riippuen. Paina 
samaa oikotietä, kun haluat lopettaa kertomuksen. 

Jos haluat työskennellä toisen tiedoston kanssa ajankohtaisen tiedoston 
tekstiä kuunnellessasi, ajankohtainen tiedosto on pienennettävä 
näppäinkomennon "Windows Key + M" kautta. Avaa uusi tiedosto, suurenna 
tarvittaessa ja työskentele sen kanssa. 
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5. Muut asetukset 
 

5.1 Oikotiet 

Oikotiet (näppäinkomennot) ohjaavat iZoomia näppäimistön 
näppäinkomentojen kautta. iZoom käyttää seuraavia esiasetettuja oikoteitä. 
Jos haluat asettaa omat oikotiesi, napsauta "Misc"-kuvaketta  iZoom-
ikkunassa. Kuvan 24 mukainen pudotusvalikko tulee näyttöön. Käytä 
tekstiruutuja ominaisuuden yhteydessä oikotietä vaihtaessa. Paina "Apply 
Hotkeys" (käytä oikoteitä), kun olet valmis. 
 

  Kuva 24 
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Esiasetetut oikotiet  

Ominaisuus Oikotie 

Käynnistä/lopeta suurennus Alt+Insert 
Käynnistä/lopeta puhe Ctrl+Alt+S 
Lisää zoomaustasoa Ctrl+Up 
Vähennä zoomaustasoa Ctrl+Down 
Vaihda valitun ja esiasetetun linssin välillä Ctrl+Shift+W 
Vaihda valitun ja esiasetetun värin välillä Ctrl+Shift+C 
Vaihda valitun ja esiasetetun hiiren välillä Ctrl+Shift+P 
Vuorottele fonttitasoituksia Ctrl+Shift+F 
Vuorottele kuvatasoituksia Ctrl+Shift+S 
Vuorottele paikantimia Ctrl+Shift+L 
Lopeta iZoom Ctrl+Shift+Q 
Käynnistä/lopeta kertomus Ctrl+Shift+Z 
Vuorottele kaikukohteita hiiren alla Ctrl+Shift+M 

  

5.2 Käynnistä iZoom  Startupissa (käynnistyksessä) 

Valitse "General Settings" (yleiset asetukset)-alikansio ja merkitse "Run iZoom 
on Startup"-ruutu kuvan 25 mukaisesti, jotta iZoom käynnistyy.  

  Kuva 25 
 

5.3 Siirtolisenssi 

iZoom Standard vaatii lisenssin toimiakseen. Jos haluat muuttaa iZoom 
lisenssiä toiseen koneeseen, sinun on siirrettävä lisenssisi ennenkuin rekisteröit 
iZoomin toiseen koneeseen. Paina "General Settings"-alikansiota iZoom-
ikkunassa lisenssin siirtoosi. Napsauta "About iZoom"-kuvaketta. Jos iZoom 
Standard on  koneeseesi rekisteröity, kuvake "Remove Registration from this 
Computer" (poista rekisteröinti tästä tietokoneesta) tulee näyttöön. Napsauta 
kuvaketta. Nyt voit rekisteröidä iZoom Standardin toiseen koneeseen. 
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