Ladda ned EasyReader för hemmabruk
Via tpb:s hemsida:

1. Gå till tpb:s hemsida: http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/easy_reader/
2. På mitten av denna hemsida står det Ladda ned EasyReader, klicka på länken under
rubriken, där det står Ladda ned en demo-version av EasyReader.
3. På rutan som kommer upp väljer du Spara, och därefter vart du vill att programmet ska sparas
någonstans.
4. När programmet är nedladdat klickar du på Kör, därefter kommer det upp en WinZip SelfExtractor ruta – klicka på Setup.
5. I rutan Select Language, väljer du Svenska – klicka på OK.
6. Rutan - Välj självtalande installation – här kan du välja Nej och klicka på Nästa.
7. Klicka i Ja, Jag godkänner - på Licensavtalet – klicka Nästa.
8. Välj Typisk installation – klicka Nästa.
9. Välj Ja för att installera medföljande SAPI 5 röster – klicka Nästa.
10. Klicka Nästa igen.
11. När installationen är färdig klicka på Slutför.
12. När du nu startar EasyReader kommer det upp en inställningsguide, välj de förinställda valen.
Skriv in aktiveringskoden om du ombeds att göra det.
13. När du får upp ett fönster med valet Aktivera nu ska du klicka på knappen. Klicka på
knappen Aktivera via Internet, och följ instruktionerna (kräver uppkoppling till internet).
Aktiveras inte programmet fungerar inte programmet efter 30 dagar.

Via Dolphins hemsida:

1. Gå till Dolphins hemsida: http://dolphinse.com/tryit.asp?id=9
2. Du kommer då till ett formulär som du måste fylla i. Language väljer du Swedish, fyll därefter i
ditt namn, den skola du går på, samt en e-postadress, klicka därefter på knappen Go to
Download.
3. Klicka på länken: download Swedish EasyReader demo (version 6.02) som finns överst på
den nya sidan som kommer upp.
4. På rutan som kommer upp väljer du Spara, och därefter vart du vill att programmet ska sparas
någonstans.
5. När programmet är nedladdat, följ punkt 4-13 ovan

