iOS 10 – Voice Over Gester
Utdrag ur Apples användarhandbok för iOS10.
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Grundläggande om VoiceOver
Utforska. Dra ett finger över skärmen. VoiceOver läser upp olika objekt när du rör vid dem.
Lyft fingret om du vill lämna ett objekt markerat.
Markera ett objekt: Tryck en gång för att markera ett objekt och tryck snabbt två gånger
för att använda det.
Markera nästa eller föregående objekt: Svep åt höger eller åt vänster med ett finger.
Objekten är ordnade från vänster till höger, uppifrån och ned.
Markera det första eller sista objektet på skärmen: Tryck med fyra fingrar högst upp eller
längst ned på skärmen.
Välj ett objekt med hjälp av dess namn: Tryck med tre fingrar på skärmen så att
Objektväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller svep åt höger eller vänster för
att bläddra genom listan i bokstavsordning. Du kan också trycka på tabellindex till höger
om listan och svepa uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan. Du kan
också välja ett objekt genom att skriva dess namn för hand. Se Skriva med fingret. Tryck
snabbt två gånger för att stänga objektväljaren utan att göra något val.
Ändra ett objekts namn så att det blir enklare att hitta: Markera objektet, tryck snabbt två
gånger och håll sedan ned två fingrar någonstans på skärmen.
Läs upp texten i det markerade objektet: Ställ in rotorn på tecken eller ord och svep sedan
nedåt eller uppåt med ett finger. Se Använda VoiceOver-rotorn.
Hör mer information om hur du använder en knapp eller funktion: Öppna Inställningar >
Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och slå på eller stäng av Läs upp tips.
Använd fonetisk stavning: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver >
Fonetisk feedback
Läs upp hela skärmen uppifrån och ned: Svep uppåt med två fingrar.
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Läs upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt: Svep nedåt med två fingrar.
Pausa uppläsningen: Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar för att
fortsätta, eller markera ett annat objekt.
Stäng av ljudet för VoiceOver: Tryck snabbt två gånger med tre fingrar, upprepa om du vill
slå på ljudet igen. Om både VoiceOver och Zoom är aktiverade trycker du snabbt tre
gånger med tre fingrar. Om du använder ett externt tangentbord trycker du på
kontrolltangenten.
Stäng av ljudeffekter: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och stäng
av Använd ljudeffekter

Navigera och läsa
Tryck: Markera objektet och läs upp det.
Svep åt höger eller vänster: Markera nästa eller föregående objekt.
Svep uppåt eller nedåt: Beror på rotorinställningen. Se Använda VoiceOver-rotorn.
Svep uppåt med två fingrar: Läs upp allt från överdelen av skärmen.
Svep nedåt med två fingrar: Läs upp allt från den aktuella positionen.
Tryck med två fingrar: Stoppa eller återuppta talsyntesen.
”Sudda” med två fingrar: Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att det
bildas ett ”z”) för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar: Rulla en sida i taget.”
Svep åt höger eller vänster med tre fingrar: Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis
på hemskärmen).
Tryck med tre fingrar: Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista
eller om text har markerats.
Tryck på skärmens överkant med fyra fingrar: Markera det första objektet på sidan.
Tryck på skärmens nederkant med fyra fingrar: Markera det sista objektet på sidan.
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Aktivera
Tryck snabbt två gånger: Aktivera det markerade objektet.
Tryck snabbt tre gånger: Dubbeltryck på ett objekt.
Delad tryckning: Som alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på
det så att det aktiveras, kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett
annat finger.
Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest: Använd en standardgest.
Gesten med två snabba tryckningar och håll beordrar iPhone att tolka nästa gest som en
standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla fingret på skärmen
tills du hör tre stigande toner och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret på ett
reglage.
Tryck snabbt två gånger med två fingrar: Den här gesten sätter igång en åtgärd eller
avbryter eller pausar en åtgärd som pågår. Du kan till exempel[…]”
”Besvara eller avsluta ett samtal.
Spela upp eller pausa i Musik, Videor, Röstmemon eller Bilder (bildspel).
Ta en bild i Kamera.
Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon.
Starta eller stoppa tidtagaruret.
Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar: Ändra ett objekts etikett så att det blir
enklare att hitta.
Tryck snabbt tre gånger med två fingrar: Öppna Objektväljare.
Tryck snabbt två gånger med tre fingrar: Slå av eller på ljudet för VoiceOver. Om både
VoiceOver och Zoom är aktiverade använder du gesten där du trycker snabbt tre gånger
med tre fingrar.”
Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar: Aktivera eller avaktivera skärmridån. Om både
VoiceOver och Zoom är aktiverat använder du gesten där du trycker snabbt fyra gånger
med tre fingrar.”
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Använda tangentbordet på skärmen
När du aktiverar ett redigerbart textfält visas tangentbordet på skärmen (såvida du inte har
anslutit ett Apple Wireless Keyboard).
Aktivera ett textfält. Markera textfältet och tryck snabbt två gånger. Insättningspunkten
och tangentbordet visas på skärmen.
Välj en skrivmetod. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver >
Skrivmetod. Du kan också ställ rotorn på Skrivmetod och svepa uppåt eller nedåt.
Mata in text. Skriv tecken med tangentbordet på skärmen:
Pekfingermetoden: Välj en tangent genom att svepa åt vänster eller höger och mata sedan
in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra
ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på
skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång
till när tecknet matas in.
Touchmetoden: Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet
genom att lyfta på fingret. Om du trycker på fel tangent drar du fingret till rätt tangent.
VoiceOver läser upp alla tangenter du placerar fingret på, men matar inte in något tecken
förrän du lyfter på fingret.
Direkt-touchmetoden: VoiceOver avaktiveras för endast tangentbordet, så du kan skriva
precis som när VoiceOver är avstängt.
Flytta insättningspunkten. Svep uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt
eller bakåt i texten. Använd rotorn till att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för
tecken, ord för ord eller rad för rad. Hoppa till början eller slutet genom att trycka snabbt
två gånger på texten.
VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet
eller raden som insättningspunkten rör sig över. Om du flyttar framåt ord för ord placeras
insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer
efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående
ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet.
Placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening.
Använd rotorn till att växla tillbaka till teckenläge.
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