STAVA REX - LATHUND

Öppna Stava Rex i det word-dokument du vill rätta. (Stava Rex kan också öppnas och användas i
Outlook, Power Point m.m. på samma sätt.)
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Sätt markören i början av den text du vill rätta.
Stava Rex visar direkt sin första träff och visar ett förslag i rutan:

Observera vad som står i raden ovanför. Varför har Stava Rex reagerat? Här på bilden står
”Finns inte i din ordlista”. Det kan också stå något annat. Redigera med lämplig knapp överst i
programfönstret, se nedan. Endast vissa knappar är aktiva, beroende på varför programmet
reagerat.
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Redigera med Stava Rex
Ändra: Om endast ett förslag visas behöver du bara klicka på den knappen. Om flera ord
föreslås, måste du markera ett av dem innan du klickar på knappen. Alternativt dubbelklicka på
det ord du vill ändra till.

Fler förslag: För varje gång du klickar på
knappen kommer ett nytt förslag.
Nästa: Hoppar till nästa träff. Används om du
inte vill ändra det ord du skrivit.
Ångra: Backar till föregående träff och ändrar
tillbaka din eventuella redigering.
Lär in: Om du vill utöka ordlistan med ord som
programmet inte känner igen, men som du
använder.

Prata: Markera det ord eller den mening du vill
lyssna på, så läser den upp. Du kan också
dubbelklicka utanför orden i rutan, så läser
talsyntesen upp allt i rutan.
Varna Inte: Du talar om för programmet att du
inte vill ha nedslag på detta ord.
Hjälp : Klicka för att få upp manualen
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Inställningar
Allmänna: Här kan du
framför allt bestämma hur
stor ordlista eleven ska
arbeta med. Stor lista ger fler
förslag, på gott och ont.

Egen ordlista: Kopplat till
Lär in, se ovan. Här kan du
redigera ordlistan och de ord
som du lagt dit. Glöm inte att
klicka OK när du redigerat.

Egna meningar: För den
som vill skapa fler
exempelmeningar till
Lättförväxlat ord.

Varna inte: Här är listan på de ord som du
inte vill att Stava Rex ska reagera på. Du kan
redigera listan och orden. Glöm inte att
klicka OK när du redigerat.
Talsyntes: Se till att knappen ”Använd
Sapi-talsyntes" är förbockad. Välj någon av
ScanSoft-rösterna, t ex Alva. Här kan du
också ändra volym, hastighet och tonläge.

