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Vuonna 1978 perustettu LVI Low Vision International AB kuuluu maailman 
johtaviin yrityksiin, jotka valmistavat heikkonäköisten suurentavia 
lukulaitteita ja apuvälineohjelmia. Uusia tuotteita kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä käyttäjien ja näönkuntoutuksen ammattilaisten kanssa. LVI:lle 
on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 
14001 -ympäristösertifikaatti. 
 
Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot on tarkistettu huolellisesti, ja niiden 
uskotaan olevan paikkansapitäviä. LVI ei kuitenkaan ole vastuussa tässä 
käyttöohjeessa mahdollisesti olevista epätarkkuuksista. LVI ei missään 
tapauksessa vastaa tässä käyttöohjeessa mahdollisesti olevien virheiden tai 
puutteiden aiheuttamista suorista, epäsuorista, erityisluontoisista, 
rangaistavista tai välillisistä vahingoista taikka seurannaisvahingoista. Osana 
jatkuvaa tuotekehitystä LVI pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa 
parannuksia tähän käyttöohjeeseen ja siinä käsiteltäviin tuotteisiin ilman 
erillistä ilmoitusta tai velvoitetta.  
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1. Johdanto 
 
MagniLink Read (MLREAD) on tasoskannerin tai kameraskannerin kanssa 
käytettävä ohjelmisto, joka muuntaa skannatun kuvan tekstiksi OCR-
tekstintunnistuksen avulla. Sen jälkeen teksti muunnetaan puheeksi tähän 
tarkoitetulla ohjelmalla.  
 
 
1.1 Järjestelmävaatimukset* 
 
PC:  

• Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 2 (SP2):  
1,6 GHz:n suoritin, 512 Mt RAM-muistia.  

• Microsoft® Windows® Vista tai Microsoft® Windows® 7:  
2,0 GHz:n suoritin, 1 024 Mt RAM-muistia. 

 
Skanneri:  

• Twain- tai Wia-yhteensopiva skanneri. 
 

* LVI on testannut MagniLink Read -ohjelmistoa useilla eri tietokoneilla ja 
skannereilla ongelmitta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä takaa, että 
ohjelmisto toimii oikein kaikkien tietokoneen ja skannerin yhdistelmien 
kanssa, vaikka laitteet olisivat vaatimusten mukaisia. LVI suosittelee 
skannerin ja tietokoneen testaamista yhteensopivuuden varmistamiseksi.  
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2. Asennus 
 
2.1 Ohjelmiston lataaminen verkosta 
Jos DVD:tä ei ole käytettävissä, MagniLink Read voidaan ladata seuraavasta 
Internet-osoitteesta: http://www.lvi.se 
 
 
Valitse kieli ja napsauta GO-painiketta. 
Valitse Support (Tuki) ja Download area (Lataukset). 
Jos valitsit muun kielen kuin englannin, napsauta linkkiä "Visit our English 
site to download trial versions" (Lataa kokeiluversio englanninkieliseltä 
sivustolta) ja valitse MagniLink Read. 
Täytä yhteystietolomake ja napsauta Send (Lähetä). 
Yhteystietolomakkeeseen kirjoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään 
viesti, jossa on linkki lataussivustolle. 
Napsauta linkkiä ja Download (Lataa) -nuolta. 
Valitse Open (Avaa), jos haluat asentaa ohjelman heti, tai Save (Tallenna), 
jos haluat asentaa ohjelman myöhemmin.  
 
 
 

http://www.lvi.se/
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2.2 Asentaminen 
 
 
 
 
 
 
Asenna ensin skanneri noudattamalla laitevalmistajan ohjeita. 
 
Aseta MagniLink S -ohjelmiston CD tietokoneen CD-ROM-asemaan (tai 
lataa asennusohjelma Internetistä; ks. 2.1). Asennusohjelman pitäisi 
käynnistyä muutamassa sekunnissa. Jos asennusohjelma ei käynnisty 
automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoita kenttään 
"D:\autorun". Korvaa D-kirjain CD-ROM-aseman kirjaimella, jos CD-ROM-
aseman kirjain ei ole "D:\". 
 
Kun asennusohjelma käynnistyy, noudata näyttöön tulevia ohjeita. 
Lisätietoja on jäljempänä. 
 
Jos Windows täytyy päivittää ennen asennusta, näyttöön tulee asiasta 
kertova ponnahdusikkuna. 
 

 

 

Huomaa: 
Asennukseen tarvitaan tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. 
Asennusohjelma on suoritettava sillä käyttäjäprofiililla, jolla ohjelmistoa 
on tarkoitus käyttää.  
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Valitse Install (Asenna) ja valitse seuraavassa ikkunassa Yes (Kyllä), jos 
hyväksyt Microsoftin käyttöoikeusehdot.  
 
Kun kaikki tarvittavat Windows-komponentit on asennettu, MagniLink 
Readin asennus käynnistyy ja näyttöön tulee tervetuloikkuna.  
 

 
 
Kun näyttöön tulee valintaikkuna Welcome to the InstallShield Wizard for 
MagniLink Read (Tervetuloa MagniLink Read -ohjelman ohjattuun 
asennustoimintoon), napsauta Next (Seuraava). 
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Lue Licence Agreement (Käyttöoikeussopimus) -valintaikkunassa oleva 
teksti, hyväksy ehdot napsauttamalla asianmukaista valintanappia ja valitse 
sitten Next (Seuraava). 
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Jos haluat asentaa ohjelman oletushakemistoon, valitse Choose 
Destination Location (Valitse asennuskohde) -valintaikkunassa Next 
(Seuraava). Voit myös valita ohjelmalle uuden asennushakemiston. Jos 
valitset oletushakemiston, ohjelma asennetaan LVI-hakemistoon muiden 
tietokoneelle asennettujen LVI-ohjelmien kanssa.  
 
 

 
 
Napsauta Ready to Install the Program (Valmis ohjelman asennukseen) -
valintaikkunassa Install (Asenna). 
 
Asennus alkaa. Asennus saattaa kestää muutaman minuutin. 
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Kun näyttöön tulee valintaikkuna InstallShield Wizard Complete (Ohjattu 
asennustoiminto valmis), napsauta Finish (Valmis). 
 
Käynnistä ohjelmisto Windowsin työpöydällä olevasta MagniLink Read -
kuvakkeesta tai Käynnistä-valikosta. 
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3. Käyttöoikeuden hankkiminen 
 
MagniLink Read on aktivoitava, ennen kuin kaikkia sen toimintoja voidaan 
käyttää. Voit käyttää MagniLink Readin kokeiluversiota 30 päivän ajan. 
 
Seuraava valintaikkuna tulee näyttöön, kun käynnistät MagniLink Read -
version, jota ei ole aktivoitu. Voit valita, haluatko aktivoida ohjelmiston vai 
jatkaa kokeiluversion käyttämistä rajoitetun ajan. 
 

 
 
 
Toimi seuraavasti, kun haluat aktivoida MagniLink Read -ohjelmiston: 
 
Kirjoita aktivointitunnus Aktivointitunnus-kenttään ja napsauta Aktivoi nyt -
painiketta. Katso edellä oleva kuva.  
 
Jos sinulla ei ole aktivointitunnusta, ota yhteys paikalliseen LVI-
jälleenmyyjään ja osta käyttöoikeus ja aktivointitunnus. 
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3.1 Internet-yhteys käytössä 
Jos tietokone on yhteydessä Internetiin ja aktivointitunnus syötetään oikein, 
näyttöön tulee uusi aktivointi-ikkuna, jossa kysytään käyttäjän yhteystietoja. 
Nimi ja sähköpostiosoite ovat pakollisia tietoja. 
 
 

 
 
Suorita aktivointi loppuun napsauttamalla Lähetä. 
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3.2 Ei Internet-yhteyttä käytössä 
Jos tietokoneella ei ole Internet-yhteyttä tai yhteys ei ole käytössä 
aktivoinnin aikana, näyttöön tulee erilainen valintaikkuna, jossa näkyy 
tietokoneen muodostama tunnus. 
 
Ota yhteys paikalliseen LVI-jälleenmyyjään ja ilmoita käyttöoikeuden oston 
yhteydessä saamasi aktivointitunnus, yhteystietosi sekä tietokoneen 
muodostama tunnus. 
 
Saat uuden aktivointikoodin, jolla voit aktivoida käyttöoikeuden ilman 
Internet-yhteyttä. 
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4.  Automaattiset päivitykset 
 
MagniLink Read voi hakea päivityksiä Internetistä ja asentaa 
automaattisesti, jolloin saat uudet päivitykset helposti ja ohjelmisto on aina 
ajan tasalla. 
 
Voit valita Asetukset-välilehden Sovelluksen asetukset -kohdassa (ks. 7.4), 
hakeeko sovellus päivityksiä automaattisesti aina käynnistyessään. 
 
Asetukset-välilehden Sovelluksen asetukset -kohdassa (ks. 7.4) on myös 
painike, jota napsauttamalla voit hakea päivityksiä milloin tahansa ohjelman 
käytön aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huomaa: 
Päivityksen aikana jotkin viruksentorjuntaohjelmat saattavat näyttää 
varoituksen, jossa kerrotaan, että päivitysapuohjelma yrittää muodostaa 
yhteyttä Internetiin. Valitse Allow (Salli), jotta päivitys voidaan suorittaa 
loppuun. 
Varoitusikkunassa on usein myös vaihtoehto, jolla myöhempien 
MagniLink READ -päivitysten aiheuttamat varoitukset voidaan poistaa 
käytöstä. 
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5.  Käyttöliittymä 
 
Ohjelmistossa on usean tiedoston käyttöliittymä (Multiple Document 
Interface), eli siinä voi olla kerralla auki useita teksti-ikkunoita. 
Suuri osa käyttöliittymän komennoista tulee näkyviin vasta, kun tekstiä on 
skannattu tai teksti-ikkunaan on avattu tekstitiedosto. 
 
Aloita skannaamalla asiakirja (ks. 6.2) tai avaamalla tekstitiedosto. 
  
Skannauksen aikana prosessi-ikkuna näyttää tietoja skannauksen ja OCR-
muunnon edistymisestä. 
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Kun teksti-ikkuna on auki, käytettävissä on lisäkomentoja ja -valikoita. 
 
Ensimmäisen skannauksen jälkeen kukin uusi skannattu asiakirja aukeaa 
omaan teksti-ikkunaansa (ks. 6.2), paitsi jos käytössä on Skannaa ja liitä -
toiminto (ks. 6.3). 
Tällöin uusi teksti liitetään viimeksi käytetyssä teksti-ikkunassa olevaan 
tekstiin. 
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5.1 Komentokuvakkeet 
 
   Skannaa uuteen teksti-ikkunaan 
   Katso 6.2 
 
 
   Skannaa ja liitä  
   Katso 6.3 
 
 
   Tallenna tiedosto 
   Katso 6.5 
 
 
   Aloita lukeminen 
   Katso 6.8 
 
 
   Keskeytä lukeminen 
   Katso 6.9 
   Keskeytä-kuvake näkyy Aloita-kuvakkeen tilalla lukemisen 

aikana. 
 

 
   Lopeta lukeminen 
   Katso 6.10 
 
 
   Pienennä tekstin kokoa 
   Katso 6.16 
 
 
   Suurenna tekstin kokoa 
   Katso 6.16 
 
 
   Asetukset 
   Katso 7. 
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6.  MagniLink Readin käyttäminen 
 
6.1 Ohjelmiston käynnistäminen 
Käynnistä ohjelmisto Windowsin Käynnistä-valikosta tai napsauttamalla 
työpöydällä olevaa pikakuvaketta. Valikoihin päästään painamalla Alt-
näppäintä. Näkyviin tulee valikkokohdat ja alleviivattuna niiden 
pikanäppäinyhdistelmä. 
 
6.2 Asiakirjan skannaaminen 
Skannaa asiakirja uuteen teksti-ikkunaan napsauttamalla Skannaa-
kuvaketta tai valitsemalla Tiedosto -> Skannaa. Pikanäppäin: F2. 
Sovelluksen asetukset -kohdassa tehtyjen valintojen mukaan puhe alkaa 
automaattisesti, kun skannaus ja OCR-muunto on suoritettu. 
 
6.3 Skannaa ja liitä -toiminnon käyttäminen 
Voit liittää tekstin avoimeen teksti-ikkunaan napsauttamalla Skannaa ja liitä 
-kuvaketta tai valitsemalla Tiedosto -> Skannaa ja liitä. Pikanäppäin: F3. 
  
6.4 Tiedoston avaaminen 
Tiedostot voidaan avata valitsemalla Tiedosto -> Avaa tai tarttumalla 
tiedostoon hiirellä ja vetämällä se sovelluksen pääikkunaan. Tiedostot 
voivat olla tekstitiedostoja (.txt), Word-tiedostoja tai PDF-tiedostoja 
versioon 1.4 asti tai kuvatiedostoja. Word-tiedoston avaamiseksi 
tietokoneella on oltava Microsoft Word asennettuna. Jos avaat 
kuvatiedoston, OCR-ohjelma käsittelee kuvan välittömästi ja näyttää sen 
tekstinä. Pikanäppäin: Ctrl + O. 
 
6.5 Tiedoston tallentaminen 
Voit nimetä ja tallentaa avoimen teksti-ikkunan tiedostona napsauttamalla 
Tallenna nimellä -kuvaketta tai valitsemalla Tiedosto -> Tallenna nimellä. 
Ohjelmistolla voi tallentaa vain tekstitiedostoja (*.txt). Pikanäppäin: Ctrl + 
S. 
 
6.6 Teksti-ikkunan sulkeminen 
Voit sulkea avoimen teksti-ikkunan käyttämällä yleistä 
pikanäppäinyhdistelmää: Ctrl + F4.  
 
6.7 Sovelluksen sulkeminen 
Voit sulkea sovelluksen valitsemalla Tiedosto -> Poistu. Pikanäppäin: 
Ctrl + Q. 
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6.8 Lukemisen käynnistäminen 
Kun tekstitiedosto on avattu sovellukseen, voit käynnistää puheen 
napsauttamalla Aloita lukeminen tai valitsemalla Muokkaa -> Aloita 
lukeminen tai käyttämällä pikanäppäintä Ctrl + 1. Jos lukeminen on 
keskeytetty, se jatkuu keskeytetystä kohdasta. Jos lukeminen on pysäytetty, 
se alkaa uudelleen tekstin alusta. 
 
6.9 Lukemisen keskeyttäminen 
Voit keskeyttää lukemisen napsauttamalla Keskeytä lukeminen -painiketta 
tai valitsemalla Muokkaa -> Keskeytä lukeminen. Pikanäppäin: Ctrl + 2. 
 
6.10 Lukemisen pysäyttäminen 
Voit pysäyttää lukemisen napsauttamalla Lopeta lukeminen -kuvaketta tai 
valitsemalla Muokkaa -> Lopeta lukeminen. Pikanäppäin: Ctrl + 3. 
 
6.11 Korostetun tekstin lukeminen 
Voit lukea korostetut sanat valitsemalla Muokkaa -> Lue korostettu. 
Pikanäppäin: Ctrl + 4. 
 
6.12 Korostetun sanan lukeminen kirjain kerrallaan 
Voit lukea korostetun sanan kirjain kirjaimelta valitsemalla Muokkaa -> Lue 
korostettu kirjain kerrallaan. Pikanäppäin: Ctrl + 6. 
 
6.13 Edeltävä sana 
Voit siirtää korostusmerkkiä yhdellä sanalla taaksepäin ja lukea kyseisen 
sanan valitsemalla Muokkaa -> Edeltävä sana. Pikanäppäin: Ctrl + 5. 
 
6.14 Seuraava sana 
Voit siirtää korostusmerkkiä yhdellä sanalla eteenpäin ja lukea kyseisen 
sanan valitsemalla Muokkaa -> Seuraava sana. Pikanäppäin: Ctrl + 7. 
 
6.15 Aloita lukeminen merkin kohdalta 
Korosta sana ja aloita lukeminen kyseisen sanan kohdalta valitsemalla 
Muokkaa -> Aloita lukeminen merkin kohdalta. Pikanäppäin: Ctrl + 8. 
 
6.16 Tekstin koon muuttaminen 
Voit suurentaa tekstin kokoa napsauttamalla Suurenna tekstin kokoa -
kuvaketta ja pienentää tekstin kokoa napsauttamalla Pienennä tekstin 
kokoa -kuvaketta. Tekstin kokoa voi myös suurentaa näppäinyhdistelmällä  
Ctrl + (+) ja pienentää näppäinyhdistelmällä Ctrl + (-) . 
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6.17 Tekstin muuttaminen käänteiseksi 
Voit vaihtaa tekstin värin ja taustavärin keskenään valitsemalla Näytä -> 
Käänteinen teksti. Pikanäppäin: Ctrl + I.  
 
6.18 Vierittäminen sana kerrallaan 
Voit siirtyä vieritä sana kerrallaan -tilaan valitsemalla Näytä -> Vieritä sana 
kerrallaan. Näytön keskellä näytetään kerrallaan yksi sana, joka myös 
luetaan ääneen, jos puhe on käytössä. Voit palata tavalliseen käyttötilaan 
valitsemalla uudelleen Näytä -> Vieritä sana kerrallaan. Pikanäppäin: F4. 
 
6.19 Usean asiakirjan asettelu 
Käyttäjä voi muuttaa asiakirjojen asettelua. 
 

• Jos haluat asetella asiakirjat päällekkäin, valitse Ikkuna -> Asettele 
päällekkäin. Pikanäppäin: Ctrl + F5. 
 

• Jos haluat asetella asiakirjat rinnakkain, valitse Ikkuna -> Asettele 
rinnakkain. Pikanäppäin: Ctrl + F6. 

 
• Jos haluat asetella asiakirjat limittäin, valitse Ikkuna -> Asettele 

limittäin. Pikanäppäin: Ctrl + F7. 
 

• Jos haluat pienentää kaikki asiakirjat, valitse Ikkuna -> Pienennä 
kaikki. Pikanäppäin: Ctrl + F8. 
 

• Jos haluat suurentaa aktiivisen asiakirjan, valitse Ikkuna -> Suurenna 
aktiivinen. Pikanäppäin: Ctrl + F9. 

 
6.20 Valikon koon muuttaminen 
Voit ottaa käyttöön suuret tai pienet kuvakkeet ja valikkotekstit valitsemalla 
Näytä -> Valikon koko.  
Oletuskoko on suuri. 
 
6.21 Microsoft Windowsin yleiset komennot 
Ikkunaa voi säätää hiirellä tai Windowsin yleisillä komennoilla. Seuraavassa 
on lueteltu tavallisimmat Windows-komennot, joita käytetään ML Readin 
kanssa. Lisätietoja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmästä saat Windows-
käyttöoppaasta. 
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Tekstin kopioiminen 
Kun teksti-ikkuna on auki, voit kopioida osan sen sisältämästä tekstistä tai 
kaiken (korostetun) tekstin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan 
valitsemalla Muokkaa -> Kopioi. Pikanäppäin: Ctrl + C. Tekstiä voidaan 
myös merkitä toisessa ohjelmassa ja vetää teksti hiirellä sovelluksen 
pääikkunaan. 
 
Tekstin liittäminen 
Jos haluat liittää avoimeen teksti-ikkunaan muista ohjelmista kopioitua tai 
leikattua tekstiä lukemista varten, valitse Muokkaa -> Liitä. Pikanäppäin: 
Ctrl + V. 
 
 
Siirtyminen auki olevien sovellusten välillä:  
Näppäile Alt + sarkain. 
 
Siirtyminen koko näytön (suurennettu ikkuna) ja normaalin ikkunan 
välillä 
 
Hiirellä: 
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Palauta-kuvaketta 
(Suurenna- ja Pienennä -kuvakkeiden keskellä). 
 
Näppäimistöllä: 
Avaa sovelluksen ohjausvalikko näppäilemällä Alt + välilyönti. Jos haluat 
siirtyä normaaliin ikkunaan, valitse valikosta Palauta.  
Jos haluat siirtyä koko näytön tilaan, valitse Suurenna. 
 
Ikkunan koon/sijainnin muuttaminen  
Varmista, että käytössä on normaali ikkuna (ks. edeltävä kohta). 
 
Hiirellä: 
Vedä kukin ikkunan reunoista hiirellä haluamaasi paikkaan.  
 
Näppäimistöllä: 
Näppäile Alt + välilyönti ja valitse sovelluksen ohjausvalikosta Muuta 
kokoa / Siirrä. Muuta ikkunan kokoa tai sijaintia nuolinäppäimillä.  
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Esimerkki: 
Ikkunan korkeuden muuttaminen: Siirrä ikkunan alareunaa painamalla 
alanuolinäppäintä ja valitse haluamasi sijainti painamalla ylänuolinäppäintä. 
Paina Enter, kun olet valmis. 
 
Ikkunan siirtäminen sivusuunnassa: Siirrä ikkunaa vasemmalle painamalla 
vasenta nuolinäppäintä tai oikealle painamalla oikeaa nuolinäppäintä. Paina 
Enter, kun olet valmis. 
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7. Asetukset 
 
Asetukset-valintaikkuna avataan valikosta. Valitse Asetukset ja joko 
Skanneri, OCR-tekstintunnistus, Puhe, Sovellus tai Pikanäppäimet. Voit 
avata Asetukset-valintaikkunan myös napsauttamalla Asetukset-kuvaketta. 
Pikanäppäin: F9. 
 
7.1 Skannerin asetukset 
 
Skanneri: 
Voit valita tietyn skannerin, jos tietokoneeseen on liitetty useita skannereita. 
 
Resoluutio: 
Voit valita skannattavan asiakirjan resoluutioksi Tavallinen tai Korkea. 
Tavallinen resoluutio on OCR-tekstintunnistuksen, nopeuden ja 
tiedostokoon välinen kompromissi, joka toimii useimmissa tilanteissa. Jos 
skannattava teksti on erittäin pientä, Korkea-resoluutioasetus voi tuottaa 
parempia tuloksia. Skannaaminen on kuitenkin tällöin hitaampaa ja käyttää 
enemmän muistia. 
 
Oletus: 
Palauttaa skannerin asetukset sen alkuperäisiin oletusasetuksiin. 
 
Huomaa: 
Voit palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa valitsemalla Palauta kaikki 
oletuksiksi. 
 
7.2 OCR-asetukset 
 
Lyhenne OCR tulee sanoista "Optical character recognition" (optinen 
merkkien tunnistus) ja tarkoittaa tekstistä muodostetun kuvan muuntamista 
muokattavaksi tekstiksi.  
 
Korosta virheet: 
Kun tämä valintaruutu on valittuna, OCR-ohjelma korostaa epäselvät sanat 
tietyllä värillä. Lisätietoja on jäljempänä. 
 
Virhekorostuksen väri: 
Värivalinta sanoille, jotka OCR-ohjelma merkitsee epäselviksi. 
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OCR-tunnistuksen kieli: 
Tässä yhdistelmäruudussa voit muuttaa OCR-ohjelman kieltä. Parhaat 
tulokset saadaan, kun OCR-ohjelman kieli on sama kuin käsiteltävän 
asiakirjan kieli. 
 
Nopea tila: 
Kun tämä valintaruutu on valittuna, OCR-ohjelma toimii nopeammin, mutta 
tulokset eivät ole yhtä tarkkoja.  
 
Oletus: 
Palauttaa OCR-asetukset alkuperäisiin oletusasetuksiin. 
 
 
7.3 Puheasetukset 
 
Tällä välilehdellä voit muuttaa tekstin ja komentojen lukemisessa 
käytettäviä ääniä ja ääniparametreja. 
 
Nopeus: 
Määrittää lukuäänen nopeuden. 
 
Äänenvoimakkuus: 
Määrittää lukuäänen voimakkuuden.  
 
Ääni: 
Jos järjestelmään on asennettu useita ääniä, voit valita haluamasi äänen. 
 
Oletus: 
Palauttaa puheasetukset alkuperäisiin oletusasetuksiin. 
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7.4 Sovelluksen asetukset 
 
Tällä välilehdellä käyttäjä voi muuttaa sovelluksen toimintaan liittyviä 
asetuksia. 
 
Aloita puhe OCR-tunnistuksen jälkeen: 
Tällä valintaruudulla käyttäjä voi valita, aloitetaanko puhe automaattisesti 
heti OCR-tunnistuksen valmistuttua. 
 
Lue komennot: 
Tällä valintaruudulla käyttäjä voi valita, luetaanko sovelluksen 
valikkokomennot ja muut komennot ääneen. Tämä asetus kannattaa 
poistaa käytöstä, jos käytössä on jo ruudunlukija. 
 
Etsi päivityksiä käynnistyksen yhteydessä: 
Kun tämä valintaruutu on valittuna, päivitysten hallinta hakee uusia 
päivityksiä automaattisesti aina ohjelman käynnistyessä. Katso myös 
Automaattiset päivitykset -kohta. 
 
Etsi päivityksiä: 
Voit hakea heti uusia päivityksiä napsauttamalla tätä painiketta. 
 
Valitse fontti:  
Kun napsautat tätä painiketta, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit valita 
asiakirjan tekstin ja sanojen vierityksen fontin.  
 
Valitse tekstin väri: 
Kun napsautat tätä painiketta, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit valita 
tekstin värin.  
 
Aseta taustaväri: 
Kun napsautat tätä painiketta, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit valita 
taustavärin. 
  
Oletus: 
Palauttaa sovelluksen asetukset alkuperäisiin oletusasetuksiin. 
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7.5 Pikanäppäimet 
Tässä valintaikkunassa voit muuttaa pikanäppäimiä. Toimi seuraavasti, kun 
haluat muuttaa pikanäppäintä: 
 

1. Siirry komentoon, jonka pikanäppäintä haluat muuttaa, ja paina 
Enter. Näyttöön tulee uusi valintaikkuna, jossa on kolme 
valintaruutua, yhdistelmäruutu, OK-painike ja Peruuta-painike. 
 

2. Voit siirtyä asetusten välillä painamalla sarkainta. Kun jokin 
muuttujien valintaruuduista on aktiivisena, valitse kyseinen muuttuja 
tai poista valinta painamalla välilyöntiä. 
 

3. Siirry yhdistelmäruutuun painamalla sarkainta. Valitse uusi 
pikanäppäin käyttämällä nuolinäppäimiä. 
 

4. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja paina Enter. Jos valittu 
pikanäppäin ei kelpaa, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on 
virheviesti. Jos näin käy, aloita uudelleen kohdasta 1. 

 
Oletus: 
Palauttaa Pikanäppäimet alkuperäisiin oletusasetuksiin. 
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8. Pikanäppäimet 
 
Skannaa asiakirja F2 
Skannaa ja liitä F3 
Avaa  Ctrl + O 
Tallenna nimellä Ctrl + S 
Sulje ikkuna Ctrl + F4 
Sulje sovellus Ctrl + Q 
Aloita lukeminen Ctrl + 1 
Keskeytä lukeminen Ctrl + 2 
Lopeta lukeminen Ctrl + 3 
Lue korostettu Ctrl + 4 
Lue korostettu kirjain kerrallaan Ctrl + 6 
Edeltävä sana Ctrl + 5 
Seuraava sana Ctrl + 7 
Aloita lukeminen merkin kohdalta Ctrl + 8 
Suurenna tekstin kokoa Ctrl + (+) 
Pienennä tekstin kokoa Ctrl + (-) 
Vieritä sana kerrallaan F4 
Käänteinen teksti Ctrl + I 
Asetukset F9 
Asettele päällekkäin Ctrl + F5 
Asettele rinnakkain Ctrl + F6 
Asettele limittäin Ctrl + F7 
Pienennä kaikki Ctrl + F8 
Suurenna aktiivinen Ctrl + F9 
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