
 

 

 



 

 

Dolphin SuperNova 

Reference-guide over genvejstaster 
Genvejstaster for desktop, bærbare og touch-skærme 

 

Disse oplysninger er til rådighed i forskellige formater på www.YourDolphin.com 

 

Introduktion 
 

Denne brochure indeholder en liste over de nyttigste genvejstaster til kontrol af de tre 

versioner af Dolphin SuperNova: 

 Forstørrelse 

 Forstørrelse og Tale 

 Forstørrelse og Skærmlæser 

 

En liste med alle genvejstasterne til dit SuperNova-program findes i brugermanualen. For at 

åbne manualen skal du trykke F1 eller klikke på Hjælp-knappen i SuperNova-kontrolpanelet. 

Hvis du vil have kontekstafhængig hjælp og en liste over de genvejstaster, som er til 

rådighed, mens du bruger et program, skal du trykke CAPSLOCK + F1, mens du står i dit 

program. 

 

De fleste brugere foretrækker Dolphins standardsæt af genvejstaster, eftersom de mest 

populære talekommandoer kan nås med et enkelt tastetryk. Når en genvejstast indeholder 

"NUMERISK", betyder det, at tasten sidder i det numeriske tastatur, som er en blok af 

taster, som regel i højre side af tastaturet. På en bærbar computer er de numeriske taster 

som regel til rådighed, når man holder FN-tasten nede. Hvis det numeriske tastatur ikke er 

til rådighed eller er svært at bruge, anbefaler vi, at man bruger tastaturlayoutet for 

bærbare computere. Gennem hele dette dokument vil bærbare tastetryk, som er forskellige 

fra det stationære tastatur-layout, blive vist i firkantede parenteser. 

 

 

 



 

Valg af tastaturlayout og genvejssæt 
 

Mens SuperNova kører, skal du åbne Super-Nova-kontrolpanelet ved at holde VENSTRE-

CONTROL nede og trykke på MELLEMRUM. Tryk så ALT + G for at åbne Generelt-menuen, 

og tryk T for at åbne dialogen Tastatur og genvejstaster, hvor du kan vælge tastaturlayout, 

tastatursprog og dit foretrukne sæt af genvejstaster. Tryk OK for at gemme eventuelle 

ændringer og lukke dialogen. 

 

Kom i gang med SuperNova 
 

Start SuperNova 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

SuperNova: CONTROL + SHIFT + S 

Demo-installation (hvis side om side med en fuld installation): CONTROL + SHIFT + D 

 

Generelt 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Åbn SUPERNOVA kontrolpanel: VENSTRE-CONTROL MELLEMRUM 

Afslut SuperNova: ALT +F4 

Dolphin hjælp: CAPSLOCK + F1 

Lad næste tastetryk komme igennem til Windows: VENSTRE-CONTROL + 7 [CAPSLOCK + 3] 

 

 

  



 

Forstørrelse 
 

Indstillinger for forstørrelse 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Forstørrelse til/fra: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK ENTER [VENSTRE-ALT + 0] 

Større: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK PLUS [VENSTRE-ALT + ACCENT-AIGU] 

Mindre: VENSTRE-CONTROL + NUMERISK MINUS [VENSTRE-ALT + PLUS] 

Panorering: HØJRE-CONTROL + PIL-OP / PIL-NED / HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL 

Visning (fuld skærm/opdelt skærm/låst vindue/forstørrelsesglas/tilpasset linse): VENSTRE-

CONTROL + NUMERISK 7 [ALT + SHIFT + M] 

Farveskema til/fra: VENSTRE-CONTROL + Numerisk 0 [ALT + SHIFT + C] 

 

Linjevisning 
 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Start linjevisning fra markør: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 2 [ALT + 

SHIFT + L] 

Start/stop rulning: MELLEMRUM 

Ændring af rullehastighed: PIL-OP/PIL-NED 

Spring fremad/tilbage: HØJRE-PIL/VENSTRE-PIL 

Afslut linjevisning: ESCAPE 

 

  



 

Flere skærme 
 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Skift skærm: CAPSLOCK + MIDTERSTE MUSEKNAP 

Windows-kommando til at flytte programmer mellem skærme: WINDOWS-tast + SHIFT + 

VENSTRE-PIL/HØJRE-PIL 

 

Tale 
 

Taleindstillinger 

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Tale til/fra: VENSTRE-CONTROL + 0 [ALT + CONTROL + 0] 

Højere: VENSTRE-CONTROL + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + ACCENT-AIGU] 

Lavere: VENSTRE-ALT + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + PLUS] 

Hurtigere: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + PLUS [VENSTRE-CONTROL VENSTRE-ALT 

+ SIDE-OP] 

 

Langsommere: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + PLUS [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-

ALT + SIDE-NED] 

Næste talesyntese: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-ALT + Å 

Næste sprog: VENSTRE-CONTROL + PUNKTUM 

Afbryd tale: VENSTRE-CONTROL 

 

Læs tekst 

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Tryk på disse taster flere gange for at stave eller høre yderligere oplysninger. 



 

Tegn: NUMERISK 4 [CAPSLOCK + VENSTRE-PIL] 

Ord: NUMERISK 5 [CAPSLOCK + HØJRE-PIL] 

Linje: NUMERISK 6 [CAPSLOCK + PIL-OP] 

 

Mere tekstlæsning 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Tryk flere gange for at stave eller høre yderligere oplysninger. 

Valgt tekst: NUMERISK 1 [SHIFT + CAPSLOCK + PIL-NED] 

Linje til markør: VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 1 [CAPSLOCK + HOME] 

Linje fra markør: VENSTRE-SHIFT + NUMERISK 2 [CAPSLOCK + END] 

 

Læsning af dokumenter 

(Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

Læs herfra: NUMERISK PLUS [CAPSLOCK + PIL-NED] 

Klik og Læs herfra: MIDTERSTE MUSSEKNAP 

Stop Læs herfra: VENSTRE-CONTROL 

Åbn Dok-læservindue: CAPSLOCK + NUMERISK PLUS [ALT + SHIFT + D] 

 

Læs dele af vinduer 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Hele vinduet: NUMERISK 9 [CAPSLOCK + B] 

Fokus: NUMERISK 0 [CAPSLOCK + PIL-OP] 

Statuslinje: NUMERISK 2 [CAPSLOCK + PAGE-DOWN] 

Hvor er jeg? (Vinduestitel og Fokus): NUMERISK 7 [CAPSLOCK + PAGE-UP] 

 

 



 

Flere talekommandoer 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Tastaturhjælp til/fra: CAPSLOCK + STREG [CAPSLOCK + 1] 

Tid og dato: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK SKRÅSTREG [CAPSLOCK + 

F12] 

Batteristatus: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + NUMERISK PLUS [SHIFT + CAPSLOCK + 

B] 

 

Indstillinger for annoncering 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Under skrivning (tegn/ord/begge/ingen): CAPSLOCK + Æ [CAPSLOCK + 2] 

Informationsniveau for tale (lav/mellem/høj): CAPSLOCK + PLUS [CAPSLOCK + V] 

 

 

Touch-skærme 
 

Touch-bevægelser 

(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Flyt forstørrelse rundt på skærmen: Glid med én finger i en hvilken som helst retning 

Udtal tekst ved din fingers placering (ikke i SuperNova Forstørrelse): Tryk og hold med én 

finger 

Forøg forstørrelse: Stræk med to fingre 

Formindsk forstørrelse: Skub sammen med to fingre 

Vis/skjul SuperNova touch-bjælke: Enkelt-tryk med tre fingre 

Forstørrelse til/fra: Dobbelt-tryk med tre fingre 

  



Dolphin-markør 
 

Dolphin-markøren giver adgang til programmer med tastaturet, selv hvis det egentlig 

kræver en mus. Taster til skærmlæsning er fortsat til rådighed, når Dolphin-markøren er 

slået til. Dit Dolphin-program slår automatisk Dolphin-markøren til i programmer som f.eks. 

web-browsere, når den normale programmarkør er begrænset eller ikke er til rådighed. Du 

kan ændre denne automatiske opførsel fra Dolphin-kontrolpanelet i dialogen Tale > 

Avancerede indstillinger. 

 

Dolphin-markør 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Dolphin-markør til/fra: NUMERISK MINUS [CAPSLOCK + Z] 

Flyt Dolphin-markør til programmarkør: NUMERISK STJERNE [CAPSLOCK + PLUS] 

 

Navigere og vælg med Dolphin-markøren 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Hvis du vil vælge tekst med Dolphin-markøren, skal du lægge SHIFT til de følgende 

kommandoer. Tryk så: 

CONTROL + C for at kopiere teksten til udklipsholderen. 

Næste/forrige tegn eller linje: PILETASTER 

Næste/forrige ord: VENSTRE-CONTROL + HØJRE/VENSTRE-PIL 

Start/slut på linje: HOME/END 

Start/Slut på dokument eller vindue: VENSTRE-CONTROL HOME/END 

Næste/forrige objekt f.eks. links eller felter: TAB / SHIFT + TAB 

Næste/forrige vindue: VENSTRE-CONTROL + TAB / VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + 

TAB 

Flyt en celle ad gangen i en tabel: CAPSLOCK + PILETASTER [VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-

ALT + PILETASTER] 

 

Hurtignavigationstaster til Dolphin-markør 



(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Når du læser websider, kan du bruge disse taster for at gå til næste emne. Tilføj SHIFT for at 

gå til forrige emne. 

ARIA-landmærke: Æ 

Overskrift: H 

Specifikt overskriftsniveau: 1-6 

Afsnit: P 

Tabel: T- t: Tabel 

Link: K 

Redigeringsområde: E 

Knap: B 

Radioknap: R 

Checkboks: X 

 

Der er flere hurtignavigationstaster til rådighed, som kan hjælpe dig med at komme rundt 

på websider og i andre programmer. Tryk på CAPSLOCK + F1 mens du står i et program for 

at få den fulde liste over de genvejstaster, som er til rådighed. 

 

Musekontrol med Dolphin-markøren 

(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Venstre-klik på det aktuelle link eller felt: INSERT [CAPSLOCK + 8] 

Højre-klik på det aktuelle link eller felt: DELETE [CAPSLOCK + 9] 

Flyt musemarkør til Dolphin-markør: HØJRE-CONTROL + DELETE [CAPSLOCK + ACCENT-

AIGU] 

Træk med venstre musseknap: HØJRE-CONTROL + HOME [CONTROL + CAPSLOCK + 8] 

Træk med højre musseknap: HØJRE-CONTROL + HØJRE-SHIFT + HOME [CONTROL + 

CAPSLOCK + 9] 

Slip: HØJRE-CONTROL + END [CONTROL + CAPSLOCK + 7] 

 



 

Objektfinder 
(Forstørrelse/Forstørrelse og Tale/Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Bemærk: Nogle lister er kun til rådighed i udvalgte Office-programmer og web-browsere. 

Åbn objektfinderen: CAPSLOCK + TAB 

Overskrifter: CAPSLOCK + 2 [CAPSLOCK + F6] 

Links: CAPSLOCK + 1 [CAPSLOCK + F7] 

Ikoner i systembakken: CAPSLOCK + 0 [CAPSLOCK + F11] 

 

Braille 
(Forstørrelse og Skærmlæser) 

 

Braille til/fra: VENSTRE-CONTROL + VENSTRE-SHIFT + 0 [CONTROL + CAPSLOCK + 0] 

Braille informationsniveau: VENSTRE-SHIFT + CAPSLOCK + PLUS [CONTROL + CAPSLOCK + V] 

 

Braille-kommandoer er knyttet til tasterne på dit punktdisplay. De er afhængige af mærke 

og model. Brug tastaturhjælp til at finde ud af funktionen af knapperne på netop dit 

punktdisplay. 

 

  



 

Hvordan du får support til dit SuperNova-program 
 

Tryk på CAPSLOCK + F1 i et hvilket som helst program, Word Outlook osv., og SuperNovas 

online-hjælp giver dig grundlæggende tips og vejledning så vel som nyttige genvejstaster, 

både til programmet og til SuperNova selv. 

 

Dolphins webside indeholder også en række hjælperessourcer, herunder træningsvideoer, 

vejledninger til SuperNova samt en videns base, som bliver regelmæssigt opdateret.  Besøg 

www.YourDolphin.com/support 

 

Hvis du har brug for yderligere support, har Dolphin et dedikeret supporthold, som er 

trænet til at hjælpe dig med dine SuperNova-spørgsmål. 

 

UK og resten af verden: 

Tlf.: +44 (0)1905 754765 

Email: support@yourdolphin.com 

 

Nordamerika: 

Tlf.: 1 888 519 4694 

Email: supportus@yourdolphin.com 

 

Hvis du har købt SuperNova hos en af Dolphins internationale forhandlere, så kontakt 

venligst din forhandler for support. Besøg www.YourDolphin.com/dealers for at finde din 

nærmeste SuperNova-forhandler. 

 

www.YourDolphin.com 

 

 

 

 

http://www.yourdolphin.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LVI DANMARK 

Hørkær 24, st. tv. 

2730 Herlev 

Telefon: 57 67 20 99 

Mail: info@lvi.dk 

Web: www.lvi.dk 
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