
Placer ”Cursoren” i tekstfeltet, eller i det program du vil diktere i. 

Klik for at diktere. Klik  for at afslutte diktering. 

Klik for at overføre teksten til f.eks. MS Word  
 

Du kan også tænde mikrofonen med NUM+ tasten, og slukke med 

stemmekommandoen {STOP AFLYTNING} 

Stemmekommandoer: 

Overblik 

{HVAD KAN JEG SIGE} Viser en liste med kommandoer 

{VIS HJÆLP} Åbner hjælpemenu 

{SLET DETTE} Sletter sidste udsagn 

{SLET ORDET} Sletter det sidste ord 

{FORTRYD DETTE} Fortryder sidste handling 

{GENDAN DETTE} Annullerer sidste fortryd—gendan 

  

 

  

Resultat Du dikterer…. 

Nyt Afsnit {Nyt afsnit / næste afsnit} 

” {Anførselstegn begynd} 

Anførselstegn slut} 

’ {Enkelt anførselstegn begynd} 

{Enkelt anførselstegn slut} 

: {Kolon} 

; {Semikolon} 

. {Punktum} 

  

Resultat Du dikterer…. 

, {Komma} 

( {Parentes begynd} 

) {Parentes slut} 

[ {Kantet parentes be-

] {Kantet parentes slut} 

  

Resultat Du dikterer…. 

4 eller fire {Fire} 

23 {Treogtyve} 

179 {Et hundrede nioghalvfjerds} 

142.015 {Et hundrede to og fyrre tusinde og 

femten}  

11/32 {11 divideret med 32} 

50 m {Halvtreds meter} 

200 kg {To hundrede kilo} 

251248-4910 {femogtyve tolv otteogfyrre niogfyr-

re ti} 

44601000 {telefon fireogfyrre tres ti nul nul} 

Symboler Skilletegn Skilletegn Tal   

Resultat Du dikterer…. 

* {Stjerne} 

/ {Skråstreg} 

+ {Plustegn} 

- {Minustegn} 

- {Bindestreg} 

Dikteringstips—oversigt 

 Slap af og tænk over din kropsholdning 

 Tal klart og tydeligt 

 Tal i komplette sætninger eller i det mindste i komplette delsætninger 

 Tænk over hvad du vil sige, inden du siger det 

 Ved komplicerede dikteringer er det essentielt at have strukturen på plads 

 Positiv tankegang. Tænk på, at du kan producere dobbelt så meget tekst per tidsenhed i forhold til tidligere 

 Fokuser mindre på skærmen. Som når du skriver, skal du have dit publikum i tankerne. Forestil dig, at du dikterer til en konkret person 

God fornøjelse med at lære at diktere—det er en evne du vil kunne bruge resten af dit liv ! 

Diktering og formatering 

FOLD HER 

FOLD HER 

FOLD HER FOLD HER 

FOLD HER 

FOLD HER 
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Markér 

denne | dette 

næste 

forrige 

første 

sidste 

afsnit 

ord 

sætning 

Formatér med Fed | Kursiv | Understregning | Normal 

Korrektur 

Dikteringsfejl (Du har dikteret fejlagtigt) Ret med stemmen (brug korrekturkommandoer) 

Genkendelsesfejl (Programmet har genkendt fejlagtigt) Ret med tastaturet (slet og skriv det rigtige ord) 

Hvordan du retter fejl 

Angiver status for mikrofon. Hvis ikonet er grønt, er mikrofonen tændt og hvis den er rød er mikrofonen 

slukket. 

Når der er rotation i figuren, foregår talegenkendelse på serveren, hvor tale bliver omsat til tekst. 

Brugernavn 
VU-meter, der aktiveres når talen registreres af mikrofonen 

Går tilbage til startskærm 

Afslutter programmet 

Åbner og lukker den indbyggede 

editor 

Programmenu: Hjælpe– og opsætningsmenu 

Autotekster 

{INDSÆT} Autotekstnavn 


