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Snabbhjälp till IntoWords

Läs/Stopp
Starta och stoppa uppläsning av text.
Sätt markören i texten och starta uppläsningen.

Välj Stopp, när du vill stoppa uppläsningen helt eller hålla
paus i uppläsningen.

Varje enskilt ord markeras under uppläsning.

Rösthastighet

Här kan du välja hur snabbt rösten ska läsa upp. Siffran visar antal
ord per minut.
Dra i reglaget, för att höja eller sänka hastigheten.
Du kan ändra hastighet även under uppläsning.

Visa/dölj ordlista
Klicka, för att visa eller dölja ordlistan!
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Dela
Välj Dela, för att skicka text som
mail, meddelande, till Facebook
eller Twitter.
Texten läggs automatiskt in i det e-mail,
eller meddelande du skickar.

Pdf-uppläsning
IntoWords markerar ord i texten, under uppläsning.
Texten läses upp från markören och framåt.
Hastigheten kan justeras under uppläsning.
Texten kan zoomas in och ut och du kan rulla fram texten över skärmen, under uppläsning.
Du kan trycka på skärmen, under uppläsning – t.ex. för att dölja eller
visa

Uppläsning med markör i pdf.
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Uppläsning av markerad text
Du kan också få markerad text uppläst med IntoWords. Använd det
t.ex. vid uppläsning av ord!
Starta och stoppa uppläsning av markerad text från verktygslisten.
Eller använd knappen Läs upp längst till vänster i menyn.

Ordlistan

Under skrivning i textrutan, visas förslag i ordlistan. Här visad som
horisontell ordlista.
Två snabba klick ger uppläsning av ord.
Ett klick infogar ordet i texten.
IntoWords visar de mest sannolika orden överst i listan.
Du kan bläddra i listan för att visa fler ordförslag, eller skriva vidare i
ordet.
Dra för att scrolla, när du vill bläddra i listan.
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Ordförslag visas även när du placerar markören i ett ord.
Du kan ersätta ordet i din text, med ett ord från ordlistan.

Under inställningar kan du välja Vertikal ordlista, om du vill att
orden ska visas under varandra till höger om texten.
Den vertikala ordlistan kan breddas, så att ord följda av… visas i sin
fulla längd i ordlistan.
Klicka i fältet till vänster i listan,
för att utöka/minska ordlistan.

Profiler
Välj mellan svensk och engelsk profil.
Profilen ger uppläsning och ordförslag på valt språk.
Om inställningar för profiler ändras,
visas en orange cirkel på profilen.
Engelsk profil visas, när engelskt
språkpaket är installerat.
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Återställ
Återställ profilen, för att återgå till standardinställningen.
Välj Redigera och Återställ, för att återställa inställningarna för
vald profil.

Dokument
Under Dokument kan du
• öppna dina dokument
• välja + för att skapa nytt dokument
Under Redigera kan du
• sända textdokument och pdfdokument till andra appar
• byta namn på dokument
• ta bort dokument
Välj dokument och Öppna i... för
attöppna dokumentet i andra appar.
Välj Byt namn för att ge dokumentet ett nytt namn.
Du kan också använda långt tryck med ett
finger för att byta namn på ett dokument.
Tryck på papperskorgen för att ta bort ett dokument. Välj det
dokument, som ska tas bort. Välj Ta bort.
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Hjälp
Här öppnar du Hjälp och webbsida till IntoWords.

Inställningar
Här kan du ställa in uppläsning och ordförslag.
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Uppläsning

Strategi
• Framåt: Texten läses upp från markören och vidare framåt i texten.
• Mening: Texten läses upp en mening åt gången.
Highlight
Här väljer du highlight för typ av uppläsning.
• Framåt: För ”Framåt”, kan du välja mellan highlight av ord, mening
eller avsnitt.
• Mening: För ”Mening” kan du välja mellan highlight av ord eller
mening.

Ordlista

Placering av ordlista
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Du kan välja horisontell

eller vertikal

Alternativa förslag

När Alternativa förslag slagits på, reagerar IntoWords på många
frekventa stavfel. Alternativa förslag visas när du har skrivit minst tre
bokstäver. Förslagen visas med orange färg.
Exempel:

Han har jor…
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De vanliga förslagen visar ord, som startar med jor….
Alternativa förslag visar även ord som börjar med t.ex. gjor…, när du
skriver jor. De fem första förslagen är: jury, går, gjorde, gjort, djur.
Alternativa förslag kombineras med de vanliga förslagen, så att de
mest sannolika orden visas överst i listan.
Ordprediktion

Som standard visas förslag i ordlistan, när du skrivit första bokstaven
i ett ord.
Slå på Föreslå nästa ord, om du vill att ordlistan ska visa förslag för
nästa ord, innan du själv skrivit något tecken.

IntoWords är ett bra verktyg för läsning och s…
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Jokertecken
Du kan använda jokertecken, när du är osäker på stavningen av ett
ord eller vill undersöka ett ord.
Tryck på knappen för att öppna/
stänga genvägar till jokertecken!
Du kan använda *, # och _. De infogas från tangentbordet på din
Ipad. Välj mellan nedanstående:
• * för ingen, en eller flera bokstäver,   
• # om du är säker på ordets sista bokstav,
• _ för ett särskilt te_ken.
Exempel: IntoWords är en app för u*vi…
Ordlistan visar förslag som utveckling, undervisning, utvidgning..

En s*ion#
Ordlistan visar förslag, som startar med s och slutar med ion: situation, sensation, station, sektion.
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Längsta ord

Du kan välja hur långa ord du vill visa i ordlistan.
Om du t.ex. väljer 10, visas endast ord med maximalt 10 bokstäver i
ordlistan.

Plugins till IntoWords
Här finns plugins till IntoWords, exempelvis ett engelskt
språkpaket med profil, uppläsning och ordförslag på
engelska.

Flexibelt arbete med IntoWords
Utöver att du lätt kan dela dina dokument och sända text till andra
program från IntoWords, kan du sända textdokument och pdf-dokument från t.ex. DropBox och Pages till IntoWords. Pdf-dokument
öppnas i IntoWords som original.
Du kan även använda Kopiera och Infoga, när du vill flytta text
mellan IntoWords och andra program. Med standardfunktionerna i Ipad kan du enkelt infoga text från nätet och andra appar i
IntoWords, där du kan få texten uppläst eller skriva vidare i texten.
Lika lätt är det att kopiera text från IntoWords för att sedan infoga i
andra appar.

14

elevdata.se

OCR
När OCR till IntoWords installerats, visas i verktygslisten en ikon för OCR-behandling av text i bilder.
Bilder från kamera eller album kan OCR-behandlas. Texten infogas i
IntoWords, där den kan läsas upp.
Så här gör du
•

Tryck på ikonen i verktygslisten.

•

Ta en bild av text med kamera.

•

Eller välj en bild från en fotomapp.

•

Du kan välja att OCR-behandla hela bilden.

•

Du kan också markera precis det område, du vill behandla.

•

Bilden kan roteras.

•

Har du flera språkprofiler i IntoWords, kan du välja språk.

•

Klicka på ikonen, för OCR-behandling.

•

Klicka på ikonen, för att infoga texten i IntoWords.
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