Instruktioner för Claro Read plus
Claro Read Plus är den talsyntes vi har i våra PC i kommunen. Den gör att du kan få skriven text
uppläst i dokument och på internet. Du kan också få olika hjälp med uppläsning medan du skriver. För
att nå alla funktioner i Claro Read Plus måste du arbeta i Word (ej Word Online).
Claro Read Plus startas från Startmenyn.

Du hittar det i mappen Claro Software, sedan klickar du på ClaroRead Plus.
Eftersom det är lite lång väg att hitta programmet så är det bra att lägga en genväg på
Aktivitetsfältet istället.
Det gör du genom att klicka med höger mus på Claro Read Plus i Startmenyn och där klicka på
Fäst i Aktivitetsfältet.
Hittar du inte valet Fäst i Aktivitetsfältet i snabbmenyn så klickar du Mer… och i den menyn som
kommer upp då, klicka du på Fäst i Aktivitetsfältet.

Claro Read Plus verktygsrad

På vertygsraden sitter som grund många olika ikoner. Jag brukar släcka ner många av dem till att
börja med. Det gör du så här:
1. Klicka på Inställningar.
2. Klicka på fliken Visa.
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3. Släck ner alla ikoner utom Spela genom att klicka på dem så att de ”släcks”. Se bilden ovan.
4. Om man har Lås verktygsraden till aktivt fönster går det inte att flytta panelen utan den
lägger sig uppe till höger i det aktiva fönstret. Bockar man bort den kan man flytta
verktygsraden hur man vill på skärmen.
Nu ser verktygsraden ut så här:

5. Nu ska du göra några inställningar till.
6. Klicka på Inställningar.

7. Du är nu på Fliken Tal.
8. Där kan du välja mellan en svensk röst, Oskar, och en engelsk röst, Daniel.
9. Du kan också ställa in hastighet på talet och volym. Ställ volymen på max och så reglerar du
det med ljudkontrollen på din Pc istället.
10. Klicka sedan på knappen Avancerat, eller den kan också heta Anpassa också.











Se till att bocka i Läs vid musmarkering.
Se till att inte ha några bockar under Läs objekt under musen.
Vid de små tangenterna väljer du hur mycket du vill ha uppläst medan du skriver.
Tecken - läser upp varje bokstav du skriver. Där kan du bocka för om du vill att den ska säga
Bokstavsljud. Här får du testa dig fram hur du vill ha din text uppläst för dig medan du
skriver. Skriver du fort är det ingen idé att du har Tecken förbockad för då kommer inte Claro
Read Plus att hänga med.
Ord – läser upp ditt ord när du trycker mellanslag.
Mening - läser upp din mening när du satt punkt och tryck mellanslag.
Piltangenter – läser upp raden du pilar till.
På högersidan under Markering ser du till att ha Mening vald genom att klicka på Mening.
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Vid Teckenfärg och Bakgrund ser du till att inte ha Ingen bakgrundsfärg och
Meningsfokusering förbockade.
 Välj sedan svart teckensnitt och gul bakgrund. Det kan du ställa om sedan efter tycke, smak
och läsbarhet för just dig.
11. Se nu till att skriva lite text och testa dig fram till hur du vill ha dina inställningar.

Läsa text i Word.
1.
2.
3.
4.

Klicka in markören där du vill börja läsa.
Klicka på Spela i verktygsraden.
Nu ser du att din text blir markerad på det sätt som du valt.
Du vinner mycket på att alltid lyssna igenom din text innan du lämnar in den. Du kan
upptäcka felaktigheter i texten som du kanske inte ser när du läser igenom texten själv (för
det gör du väl?) 

Läsa text på till exempel Internetsidor.
1. Markera den text du vill ha uppläst. Claro Read Plus startar genast läsningen.
2. Se till att inte markera för mycker för då får du nog svårt att hänga med i texten.
Jag har märkt att den läser bättre om du användar Chrome som webbläsare.

Om du vill ha hjälp med att läsa texten i Stava Rex kan du också använda Claro Read Plus .
Markera meningarna i Stava Rex fönster så ska de läsas upp,
Det kan hända att du måste starta om Claro Read Plus om du efter det vill läsa din text i
Word.

Lycka till med ditt arbete med Claro Read Plus
Maud Hedblom
Skrivet 2019
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