
För kontaktuppgifter till din Guide återförsäljare: www.YourDolphin.com gå till fliken “Återförsäljare”

Kortkommando
referens för  Guide
Praktiska snabbtangenter för Guide



1Guide är enkelt att använda. Med hjälp av ett fåtal tangentbordskommandon kan du använda programmet effektivt. 
Denna lista innehåller en förteckning över de tangenter du har mest användning för när du kör Guide. 

För en komplett lista med samtliga Guide kortkommandon tryck CTRL + F1. Alternativt erbjuder Dolphins inbyggda hjälp en 
omfattande guide för samtliga funktioner i Dolphin Guide. För att öppna hjälpfilen till nuvarande meny tryck F1 eller välj 
alternativet “Hjälp” från menyn.

Allmänna kortkommandon för Guide
De viktiga kortkommandona
Öppna Guide (om systemet inte är inställt så att Guide startar automatiskt vid uppstart av din dator) Ctrl + Shift + G
Visa hjälpsida för den funktion i Guide du arbetar med på skärmen F1
Förflytta dig uppåt och nedåt i en lista eller meny Pil upp eller pil ned
Välj ett menyalternativ Enter
Stäng aktuell meny eller uppgift och backa ett steg Escape
Slå på/av talet Ctrl + 0

Fler kortkommandon
Läs upp en text ord för ord, framåt genom ett dokument F5
Läs upp en text mening för mening, framåt genom ett dokument F6
Öppna stavningskontrollen F7
Öppna ordboken Ctrl + F7
Stanna uppläsningen i Guide temporärt  F9 eller Ctrl
Läs aktuell meny eller sida F8
Läs upp aktuellt datum och klockslag F10
Öka talhastighet F11
Minska talhastighet  Ctrl + F11
Öka volym Ctrl + Numpad Plus
Minska volym Ctrl + Numpad Minus
Byt röst (växlar mellan samtliga tillgängliga röster)  Shift + F11
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Följande kortkommandon förenklar internetanvändning i Guide. Vi rekommenderar även att använda Guide-vänliga hemsidor 
som du hittar i favorit-listan.

Internet kortkommandon

Använd full webbläsare

Flytta till nästa textstycke, länk, knapp etc.  Pil ned
Flytta till föregående textstycke, länk, knapp etc.  Pil upp
Följ en länk på en hemsida Enter
Växla mellan adressfältet och en hemsida Escape
Hoppa till överst på hemsidan Ctrl + Home
Hoppa till nederst på hemsidan Ctrl + End
Läs innehållet på sidan från din nuvarande position (tryck Ctrl för att avsluta uppläsning) F8
Hoppa till nästa länk på sidan (tryck även Shift för att hoppa bakåt) K
Hoppa till nästa stycke på sidan (tryck även Shift för att hoppa bakåt) P
Hoppa till nästa rubrik på sidan (tryck även Shift för att hoppa bakåt) H
Hoppa till nästa textruta (tryck även Shift för att hoppa bakåt) E
Gå tillbaka till föregående hemsida du besökte Backsteg
Gå framåt till en sida du tidigare har besökt Shift + Backsteg
Slå PÅ textläge (tryck igen för att slå AV) Ctrl + T
Slå AV visning av bilder (tryck igen för att slå PÅ) Ctrl + I
Skriv ut aktuell hemsida (markören måste stå på den aktuella hemsidan) Ctrl + P

Fler kortkommandon
Öka förstoring (för aktuell skärmbild) F12
Minska förstoring (för aktuell skärmbild) Ctrl + F12
Öka förstoring för alla Guide-menyer Shift + F12
Minska förstoring för alla Guide-menyer Ctrl + Shift + F12
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Kommandon för adressfältet

Mer internetanvändning...
Du kan skriva in följande kommandon i adressfältet i Guide.

Använda Guide på en tryckskärm
Följande gester kan användas för att kontrollera Guide på Windows 8-tablets och laptops med tryckskärm:

Gester för tryckskärm

Återgå till föregående hemsida du besökte Bakåt
Gå framåt till en hemsida du redan har besökt Framåt
För att ställa in förstoringsgrad på en hemsida Zoom + nummer (1-99)
Visa en sida med dina favorit hemsidor Favoriter
Lägg till aktuell hemsida till din lista över favorit hemsidor Läggtillfavoriter (utan mellanrum)
Visa en lista över samtliga länkar på en hemsida Länkar
Hitta ett ord på en hemsida (tryck Enter för att hitta nästa förekomst) Hitta + ord
Återgå till din startsida Hem
Visa menyn alternativ för webbläsaren Alternativ
Att läsa hjälpfilen för internetavändning med Guide Hjälp (eller tryck F1-tangenten)
Stäng webbläsaren och återgå till huvudmenyn i Guide Stäng

Flytta upp/ned bland meny-alternativ Glid med ett finger upp/ned
Välj menyalternativ Dubbelknack med ett finger
Gå tillbaks till föregående meny Svep med ett finger från höger till vänster
Öka förstoring Stretcha isär med två fingrar
Minska förstoring Dra ihop med två fingrar
Starta uppläsningen i Guide (repetera för att stanna) Enkelknack med två fingrar
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