Nya onlineboken
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Välj sida
Bläddra bakåt och framåt eller gå direkt till första
eller sista sidan.
Enkel/Dubbel sida läge
Välj om du vill se boken per sida eller i
dubbelsidigt läge.

Gå till sida
Skriv in ett sidnummer och tryck på
gå direkt till den sidan.

för att
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Gå till nästa sida
Gå vidare till nästa sida i boken

Innehållsförteckning
Här får du en överblick över alla kapitel i boken
och vilka delar varje kapitel innehåller. Tryck på
valfritt kapitel för att gå direkt till kapitlet eller
delkapitel.
Sök
Sök på det ordet du vill hitta i boken. Resultatet är
en lista som visar på vilka sidor ordet finns.
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Fullscreen
Växla mellan att se boken i helskärmsläge eller i
normalläge.
Ljud av
Växla mellan att höra ljudet av att du bläddrar i boken
och att inte höra bläddringen.

Bokmärke
Här kan du se alla dina bokmärken och vilken sida det
finns på. Här kan du även skapa nya bokmärken på den
aktuella sidan du är på och ge bokmärket ett namn. För
att gå till ett bokmärke trycker du på namnet av
bokmärket. Om du vill ta bort ett bokmärke trycker du på
krysset som är efter bokmärkets namn.

Anteckningar
Här kan du se alla dina anteckningar och på vilken sida
du hittar dem och även skapa nya anteckningar. För att
gå till anteckningen trycker du på anteckningen och för
att skapa ny anteckning markerar du var i boken du vill
göra anteckningen. När du markerar i boken kommer en
sida upp där du gör din anteckning. Välj spara för att
spara din anteckning.
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Lärarpanel
När du väljer lärarpanel kommer ett verktygsfält
upp där du har en samling av verktyg som
miniräknare, pennor, markör, markering, symboler,
palett, suddgummi, ångraknapp och miniräknare.
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Tala, sök i bok, lägg till markering
Markera och dra markören över texten. Välj sedan vilken
funktion du vill ha. Denna meny kan ibland vara svår att
få upp när det ligger ljudslinga på texten.

Lärarpanel
Pil
Ändra markören till en pil. Gör det möjligt att markera rutor och text igen.
Markör
Välj mellan ”Penna” och ”Markör”. Pennan gör det möjligt att skriva och rita för hand och markören gör
det möjligt att markera något i en färg.
Markera
Välj mellan ”Markera” och ”Skugga”. Markera skapar ett fönster av det som bara ska visas, resten döljs
med en färg. Skugga döljer valt område i en färg.
Rita
Välj att rita figurer. Figurer att välja mellan är linje, kvadrat, cirkel och triangel.
Markerad
Välj mellan ”Markera” och ”Fyll ut” tillsammans med ”Rita”. Markera om du vill rita figurer utan färg
ifyllnad och fyll ut om du vill rita figurer som är ifyllda med färg.
Tjocklek
Välj vilken tjocklek du vill ha på konturen när du använder ”Rita” eller ”Penna”.

Färg
Färgpaljett för val av färg.

Radera
Välj mellan ”Radera” och ”Rensa”. När du väljer radera klickar du på objektet du vill radera. Rensa
betyder att du rensar allt det du har ritat sen tidigare.

Gör om
Välj mellan ”Ångra” och ”Gör om”. Ångra används till att ångra det senaste du gjort. Gör om används till
att återskapa det som ångrades.
Miniräknare
Miniräknare som ett hjälpmedel för att lösa uppgifter.

Övriga symboler
Bokmärke
Ett bokmärke med en stjärna på bokens omslag indikerar att det finns uppdateringar
för boken att hämta. Tryck på bokmärket och hämta uppdateringar.

Senast Besökt
Pratbubblan ”Senast Besökt” på bokens omslag visar att det var den boken som
användaren senast besökte.

