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Copyrights 
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Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc.  Alle rechten 
voorbehouden. 
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en het kopiëren, verveelvoudigen, verkopen of anderszins verdelen 
ervan is wettelijk verboden. Geen enkel deel van deze publicatie 
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verveelvoudigd, verzonden, opgeslagen in een geheugen of 
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Credits 
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Mac is een geregistreerd handelsmerk van Apple Corporation. 
 
Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 
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Software License Agreement	  
IMPORTANT - Read this carefully before using this product.  

ALGORITHMIC IMPLEMENTATIONS, INC. (D.B.A. AI SQUARED) IS 
WILLING TO LICENSE THE ENCLOSED SOFTWARE TO YOU ONLY IF 
YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS IN THIS LICENSE AGREEMENT. IF 
YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, LICENSOR WILL NOT 
LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU, AND IN THAT CASE YOU SHOULD 
RETURN THIS PRODUCT PROMPTLY, INCLUDING THE PACKAGING, 
CD-ROM, AND ALL WRITTEN MATERIALS, TO THE PLACE OF 
PURCHASE FOR A FULL REFUND. 

 

Ownership of the Software 

1. The enclosed Licensor software program ("Software") and 
the accompanying written materials are owned by Licensor 
and are protected by United States copyright laws, by laws 
of other nations, and by international treaties. 

 

Grant Of License 

2. The licenses granted in this Section 2 are subject to the 
terms and conditions set forth in this Software License 
Agreement: 
 
(a) Subject to Section 2(b), you may install and use the 
Software on a single computer; OR install and store the 
Software on a storage device, such as a network server, used 
only to install the Software on your other computers over an 
internal network, provided you have a license for each 
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separate computer on which the Software is installed and 
run. Except as otherwise provided in Section 2(b), a license 
for the Software may not be shared, installed or used 
concurrently on different computers.    
 
(b) For a "Single-User" product license, the Software may be 
installed and activated on up to three computers. While the 
Software may be activated on three computers, use of the 
collective installations is restricted to one user at any given 
time. Simultaneous use by more than one user violates this 
license agreement.    
 
(c) You agree that Ai Squared, or a legal representative of Ai 
Squared may audit your use of the Software for compliance 
with these terms at any time, upon reasonable notice. In the 
event that such audit reveals any use of the Software by you 
other than in full compliance with the terms of this 
Agreement, you shall reimburse Ai Squared for all 
reasonable expenses related to such audit in addition to any 
other liabilities you may incur as a result of such non-
compliance.    
 
(d) Mandatory Product Activation. The license rights granted 
under this Agreement may be limited to the first thirty (30) 
days after you first install the Software unless you supply 
information required to activate your licensed copy in the 
manner described during the activation sequence of the 
Software. You may need to activate the Software through 
the use of the Internet or telephone; toll charges may apply. 
There are technological measures in this Software that are 
designed to prevent unlicensed or illegal use of the 
Software. You agree that Ai Squared may use those 
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measures and you agree to follow any requirements 
regarding such technological measures. You may also need 
to reactivate the Software if you modify your computer 
hardware or alter the Software. Product activation is based 
on the exchange of information between your computer 
and Ai Squared. None of this information contains 
personally identifiable information nor can it be used to 
identify any personal information about you or any 
characteristics of your computer configuration. 

 

Restrictions on Use and Transfer 

3. You may not copy the Software, except that (1) you may 
make one copy of the Software solely for backup or archival 
purposes, and (2) you may transfer the Software to a single 
hard disk provided you keep the original solely for backup or 
archival purposes. You may not copy the written materials. 

4. Other than with respect to an "Evaluation" version of the 
Software, you may permanently transfer the Software and 
accompanying written materials (including the most recent 
update and all prior versions) if you retain no copies and the 
transferee agrees to be bound by the terms of this 
Agreement. Such a transfer terminates your license. You 
may not rent or lease the Software or otherwise transfer or 
assign the right to use the Software, except as stated in this 
paragraph. You may not sell or transfer any Evaluation 
version of the Software.    

5. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble 
the Software. 
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Limited Warranty 

6. Licensor warrants that the Software will perform 
substantially in accordance with the accompanying written 
materials for a period of 90 days from the date of your 
receipt of the Software. Any implied warranties on the 
Software are limited to 90 days. Some states do not allow 
limitations on duration of an implied warranty, so the above 
limitation may not apply to you. 

7. Licensor disclaims all other warranties, either express or 
implied, including but not limited to implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose, and non-
infringement, with respect to the software and the 
accompanying written materials. This limited warranty gives 
you specific legal rights. You may have others, which vary 
from state to state. 

8. Licensor's entire liability and your exclusive remedy shall be, 
at licensor's choice, either (a) return of the price paid or (b) 
replacement of the software that does not meet licensor's 
limited warranty and which is returned to licensor with a 
copy of your receipt. Any replacement Software will be 
warranted for the remainder of the original warranty period 
or 30 days, whichever is longer. These remedies are not 
available outside the United States of America. 

9. This Limited Warranty is void if failure of the Software has 
resulted from modification, accident, abuse, or 
misapplication. 
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10. In no event will licensor be liable to you for damages, 
including any loss of profits, lost savings, or other incidental 
or consequential damages arising out of your use or inability 
to use the software. Because some states do not allow the 
exclusion or limitation of liability for consequential or 
incidental damages, the above limitation may not apply to 
you. 

11. This Agreement is governed by the laws of the State of 
Vermont. 

12. If you have any questions concerning this Agreement or 
wish to contact Licensor for any reason, please write: Ai 
Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 or call 
(802) 362-3612. 

13. U.S. Government Restricted Rights. The Software and 
documentation are provided with Restricted Rights. Use, 
duplication, or disclosure by the Government is subject to 
restrictions set forth in subparagraph (c)(1) of The Rights in 
Technical Data and Computer Software clause at DFARS 
252.227-7013 or subparagraphs (c)(1)(ii) and (2) of 
Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 
CFR 52.227-19, as applicable. Supplier is Ai Squared, P.O. Box 
669, Manchester Center, VT 05255.      
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ZoomText Mac: Inleiding 
Basiskennis  

ZoomText is een krachtig 
computerhulpmiddel voor slechtzienden. 
Door een combinatie van vergroting en de 
accentuering van kleuren, muisaanwijzers en 
cursors, maakt ZoomText het gebruik van uw 
computer leuk en aangenaam, ook wanneer 
u een visuele handicap hebt. Voortaan zult u 
alles op het computerscherm kunnen zien en 
hebt u volledige toegang tot uw 
programma’s, documenten, e-mail en het 
internet.  

ZoomText is ontworpen voor gebruikers van 
alle leeftijden en gebruiksniveaus. Dankzij 
een juist evenwicht tussen kracht en 
eenvoud, zorgt ZoomText ervoor dat u 
volledig zelfstandig bent, zowel thuis, op 
school als op uw werk.  
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Functies 

ZoomText is een geavanceerd programma 
voor schermvergroting dat alles op het 
computerscherm vergroot en accentueert.  

ZoomText omvat de volgende functies: 

• Flexibele Vergroting   
Een volledige reeks vergrotingsniveaus 
tot 36x. De niveaus gaan van: 2x tot en 
met 8x in stappen van 1, 10x tot en met 
16x in stappen van 2, en 20x tot en met 
36x in stappen van 4. Voor hen die 
slechts een kleine vergroting nodig 
hebben, zijn er gefractioneerde 
vergrotingsniveaus van 1.0 - 2.0 in 
stappen van 0.1, maar ook met 2.5x.  
 

• Lettertype Verzachting  
Verzachting van tekst in hoge definitie 
voor een betere leesbaarheid.  
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• Verscherping van Afbeeldingen  
Onze aanpasbare verzachtings-
technieken zorgen voor een scherpere 
weergave van afbeeldingen op elk 
vergrotingsniveau.  
 

• Traceren 
Terwijl u de muis beweegt, tekst typt en 
door menu’s, dialoogvensters en andere 
bedieningselementen navigeert, 
beweegt het zoomvenster automatisch 
mee zodat het element dat u wilt zien in 
zicht blijft.  

 

• Zoomvensters 
Er zijn twee manieren om het scherm te 
vergroten: Volledig scherm en Lens. Kies 
de optie die het best beantwoordt aan 
uw behoeften.  
 

• Geaccentueerde Schermkleuren  
Innovatieve bedieningselementen voor 
kleur maken alles op het scherm 
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duidelijker en verminderen 
oogvermoeidheid. Speciale effecten zijn 
onder andere een reeks van twee-
kleurenmodi, omgekeerd beeld en 
helderheid inverteren. 
 

• Aanpasbare Muisaanwijzers en 
Cursors  
Door de grootte en de kleur van de 
muisaanwijzer en de tekstcursor aan te 
passen, worden ze beter zichtbaar en 
veel gemakkelijker te volgen op het 
scherm.  
 

• Focus Accentuering   
Kleurrijke aanduidingen worden 
aangebracht rond het element dat de 
"focus" heeft. Zo navigeert u veel 
makkelijker en sneller door 
programmamenu’s, dialoogvensters en 
andere bedieningselementen. 



 16 

Systeemeisen 

Volgende hardware en software zijn nodig 
om ZoomText te gebruiken: 

• Mac OS X Versie 10.7 (Lion) of hoger 
 

• 2 GB geheugen 
 

Voor een volledig overzicht van de 
hardwarevereisten, surf naar onze website. 



 17 

Installeren 

Met CD 

Indien u een CD met een proefversie hebt 
ontvangen of het product hebt aangeschaft 
en het met de bijgesloten CD wilt installeren, 
plaatst u gewoon de CD in het CD/DVD-
station van uw Mac. Open de CD en 
dubbelklik op het zwartgele Z-symbool.  

 

Downloaden van het Internet 

Hebt u geen CD/DVD-station of downloadt u 
liever uw software van het internet? Geen 
probleem! Surf gewoon naar onze website 
en download de gratis 30-dagen proefversie. 
Het downloaden gebeurt altijd op dezelfde 
manier, of u ZoomText nu gewoon wilt 
uitproberen of al een serienummer hebt 
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aangeschaft en het eindproduct wilt 
installeren. 

Zodra het bestand gedownload is, 
dubbelklikt u erop om de installatie te 
starten.  

OPMERKING: Het gedownloade bestand zal 
een .zip bestand zijn. U moet het dus eerst 
uitpakken vooraleer u ZoomText kunt 
opstarten. 

 

Installatie 

Ongeacht of u het product van het internet 
hebt gedownload of voor de CD kiest, ziet u 
nu het volgende bericht op het scherm 
verschijnen: 
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U zult nu zien dat er een kleine zwarte Z op 
gele achtergrond bovenaan in uw menubalk 
staat. Via dit symbool hebt u snel toegang 
tot de belangrijkste ZoomText functies. We 
gaan later verder in op dit Snelstartmenu.  
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Om verder te gaan met de installatie, klikt u 
op de knop Installeer ZoomText. Er zal een 
nieuwe boodschap op het scherm 
verschijnen waarin u wordt gevraagd om de 
licentieovereenkomst te accepteren:  

 

De installatie kan enkel worden voortgezet 
indien u op de Accepteren knop drukt. U 
kunt de licentie doornemen alvorens deze te 
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accepteren. Zodra u de licentie hebt 
geaccepteerd, begint de installatie. Op het 
scherm zal een reeks berichtenvensters 
verschijnen, die u op de hoogte houden van 
de voortgang van de installatie. 

Tijdens de installatie moet u het wachtwoord 
van uw computer invoeren om met de 
installatie verder te gaan. Indien u niet over 
administratorrechten beschikt voor deze 
computer, moet u zich wenden tot de 
persoon die deze wel heeft. Laat hem/haar 
het wachtwoord invoeren zodat de 
installatie kan worden voltooid: 
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Om ZoomText uw handelingen op de 
computer te laten traceren en volgen, moet 
u de Universele toegang API in uw 
systeemvoorkeuren inschakelen: 
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Indien deze instelling niet ingeschakeld is, 
zullen we dit automatisch voor u doen 
tijdens de installatie. We moeten u daarbij 
echter wel vragen uw systeemwachtwoord 
opnieuw in te voeren. Indien deze instelling 
al ingeschakeld is, zal de installatie gewoon 
verder gaan zonder dat u uw wachtwoord 
opnieuw moet invoeren. 
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Een paar seconden later is de installatie van 
ZoomText voltooid! Klik op de knop Start 
ZoomText op om de software te gaan 
gebruiken: 
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Eerste Gebruik 

Wanneer ZoomText opstart, vergroot het 
normale scherm. Standaard staat de grootte 
op 2x ingesteld, maar u kunt deze naar wens 
aanpassen in het Snelstartmenu: 

Om de rest van uw scherm te zien, beweegt 
u gewoon met de muis. Ook wanneer u aan 
het typen bent of door uw programma’s 
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navigeert, volgt het vergrote beeld u 
automatisch. 

In het Snelstartmenu kunt u ZoomText ook 
uitschakelen, kleuraccentuering inschakelen, 
het Voorkeurenpaneel oproepen (waar u 
volledige toegang hebt tot alle ZoomText 
functies en u uw product kunt activeren), de 
lensgrootte aanpassen (enkel beschikbaar 
wanneer u zich in de Lens vergrotingsmodus 
bevindt), het helpsysteem raadplegen, 
controleren of er programma-updates zijn of 
het programma sluiten. 

Standaard zal ZoomText niet automatisch 
opstarten wanneer u op uw computer inlogt. 
Indien u dit wel wilt, opent u uw 
Voorkeurenpaneel en vinkt u linksonder het 
selectievakje “Start na inloggen” aan: 
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Voor meer informatie over de functies van 
ZoomText, raadpleeg de Inhoudsopgave en 
klik op de onderwerpen waarin u 
geïnteresseerd bent. 
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Proefversie 

We zijn er zeker van dat ZoomText u meteen 
zal bevallen, maar we willen ervoor zorgen 
dat u voldoende tijd hebt om het 
programma uit te proberen vooraleer u het 
koopt.  

Daarom bieden wij u een proefversie aan die 
u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend kunt 
uitproberen. U kunt deze online downloaden 
of we kunnen u de proefversie op CD 
toesturen. Bel ons op het nummer +1 (802) 
362-3612 indien u graag een CD wilt 
ontvangen.  

Telkens u de proefversie van ZoomText 
opstart, laten wij u weten hoeveel dagen er 
nog resten: 
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Wanneer de 30 dagen om zijn, moet u een 
serienummer aankopen om het product te 
kunnen blijven gebruiken. U kunt telefonisch 
contact opnemen met ons op de 
bovenvermelde nummers of gewoon op de 
knop Koop nu drukken in het paneel Over 
om het product online aan te kopen. 
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Activering 

ZoomText bevat activeringstechnologie die 
erop gericht is niet geautoriseerd gebruik 
van het product tegen te gaan, zonder de 
geautoriseerde gebruikers tot last te zijn. De 
activering van het product is een eenvoudig 
en anoniem proces dat via het internet 
slechts enkele seconden in beslag neemt.   

Nadat u ZoomText hebt geïnstalleerd, hebt u 
30 dagen de tijd om de software te activeren. 
Tot dan is de proefversie van ZoomText 
beschikbaar. U kunt het product onmiddellijk 
na de installatie activeren of op eender welk 
ogenblik tijdens de proefperiode van 30 
dagen. Tijdens de proefperiode zijn alle 
functies beschikbaar, zodat u de software 
volledig kunt gebruiken. Wanneer de 
proefperiode verlopen is, moet u ZoomText 
activeren om het programma te kunnen 
blijven gebruiken. 
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Tijdens de proefperiode van 30 dagen wordt 
bij het opstarten van ZoomText telkens het 
paneel Over getoond. In dit venster staat 
aangegeven hoeveel dagen de proefversie 
nog beschikbaar is: 
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Wanneer u tot aankoop wilt overgaan, 
neemt u telefonisch contact op met ons op 
het nummer +1 (802) 362-3612 of u kunt 
gewoon op de knop Koop nu drukken die in 
het paneel Over verschijnt.  

Zodra u ZoomText hebt aangekocht, 
ontvangt u een serienummer waarmee uw 
proefversie wordt omgezet naar een 
geautoriseerde versie. Wanneer u een 
serienummer hebt ontvangen, klikt u op de 
knop Voer serienummer in om het 
activeringsproces te starten.  

 

ZoomText Activering Voorbereiden 

Om ZoomText  te activeren hebt u uw 
serienummer nodig. U kunt uw serienummer 
op meerdere plaatsen terugvinden:  
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• Op het hoesje van de ZoomText CD  
 

• Op de zijkant van de ZoomText 
productdoos 
 

• Op de achterkant van de ZoomText 
gebruikershandleiding  

Opmerking: Indien u ZoomText  hebt 
aangekocht via de webshop van Ai Squared, 
staat uw serienummer vermeld in de e-mail 
met de aankoopbevestiging en verschijnt die 
op het scherm zodra de aankoop voltooid is. 

 

Activeren 

Zodra u uw ZoomText serienummer hebt, 
klikt u op de knop Voer serienummer in die 
zich in het paneel Over bevindt. Vervolgens 
wordt u gevraagd om uw serienummer van 
25 tekens in te voeren:  
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Opmerking: U kunt het serienummer van de 
bevestigingsmail hier naartoe kopiëren. Wij 
zorgen voor de juiste verdeling over de 
velden.  

De Activeer knop is beschikbaar zodra u uw 
serienummer hebt ingevoerd.  
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Als alles goed is verlopen bij het invoeren 
van het serienummer en indien u met het 
internet verbonden bent, worden uw 
serienummer en systeemcode ter validatie 
automatisch naar de activeringsserver van Ai 
Squared verzonden. Vervolgens wordt een 
activatiecode naar uw computer 
teruggestuurd, waardoor uw ZoomText 
licentie wordt geactiveerd. Dit proces neemt 
slechts enkele seconden in beslag.  

Als alles is gelukt, keert u automatisch terug 
naar het paneel Over. Daar ziet u uw 
serienummer verschijnen en u wordt 
gevraagd om uw product te registreren: 
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Indien u een fout maakte bij het invoeren 
van uw serienummer, brengt een 
foutmelding op het scherm u hiervan op de 
hoogte nadat u op de Activeer knop hebt 
geklikt:  
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Controleer het serienummer. Waarschijnlijk 
is er een teken verkeerd ingetypt. Klik op de 
knop Ga terug om eventuele fouten te 
verbeteren.  Indien u deze foutmelding blijft 
ontvangen terwijl u zeker weet dat u het 
serienummer correct hebt ingevoerd, neem 
dan telefonisch contact op met ons op het 
nummer +1 (802) 362-3612 optie #3.  
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Handmatige Activering 

Indien u niet met het internet verbonden 
bent, verschijnt de melding “ZoomText 
Activeringsfout” op uw scherm: 
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Geen zorgen, u kunt uw versie handmatig 
activeren. Neem gewoon telefonisch contact 
op met ons op het nummer +1 (802) 362-
3612 optie #3 en ons support team zal dit 
verder voor u afhandelen. Zij zullen u om uw 
serienummer en systeemcode vragen (beide 
zijn opgegeven in de foutmelding) en u 
vervolgens uw Activatiecode geven.  

Ons support team is aanwezig van maandag 
tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 EST. 

 

ZoomText Activeren op Meerdere 
Computers  

U kunt ZoomText op maximaal drie 
computers installeren en activeren (in 
overeenstemming met de ZoomText  
Softwarelicentieovereenkomst). Wij staan 
meerdere activeringen toe voor het gemak 
van personen die meer dan één computer 
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gebruiken, zoals een computer thuis, een op 
het werk en een laptop. ZoomText kan op 
drie computers worden geïnstalleerd, maar 
het gebruik van de software is wel beperkt 
tot één gelijktijdige gebruiker.  

Indien u uw activeringslimiet hebt bereikt en 
u het serienummer op een andere computer 
probeert te activeren, ontvangt u de 
volgende foutmelding tijdens de activering:  
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Indien u denkt dat u deze melding onterecht 
krijgt, neem dan telefonisch contact op met 
ons support team op het nummer +1 (802) 
362-3612 optie #3. 
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Registratie 

Om uw ZoomText ten volle te benutten en 
om uw productlicentie te beschermen, raden 
wij u aan uw product onmiddellijk na de 
activering te registreren. Waarom 
registreren? U komt dan in aanmerking voor 
technische ondersteuning en goedkope 
upgrades. Bovendien kunt u ervoor kiezen 
onze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. 
Daarin vindt u informatie over nieuwe 
producten, speciale aanbiedingen en nuttige 
ZoomText tips.  

En maakt u zich geen zorgen, Ai Squared 
garandeert de strikte vertrouwelijkheid van 
de persoonsgegevens die u tijdens de 
registratie opgeeft. Ai Squared deelt geen 
klantinformatie met andere bedrijven. U zult 
dus nooit ongewild verzoeken of 
aanbiedingen van derde partijen ontvangen. 
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Klik na de activering gewoon op de knop 
Registreer uw product in het paneel Over: 

U wordt dan doorverwezen naar onze 
website, waar u in enkele minuten uw 
product kunt registreren: 
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Snelstartmenu 

Nu ZoomText klaar is voor gebruik, wilt u het 
programma natuurlijk meteen uitproberen 
om te ontdekken wat het allemaal te bieden 
heeft!  

We hebben de meest gebruikte functies in 
het Snelstartmenu geplaatst. Klik gewoon op 
de kleine zwarte Z op gele achtergrond in de 
rechterbovenhoek van uw Apple menubalk. 
U ziet dan welke elementen u kunt 
aanpassen zonder een werkbalk op te 
roepen of uw werk te onderbreken: 
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Van hieruit kunt u uw vergrotingsniveau 
aanpassen door het gewenste niveau te 
kiezen of door het stap voor stap te 
vergroten of te verkleinen: 
 

 

ZoomText geeft u visuele feedback wanneer 
u de vergroting verandert door tijdelijk een 
melding met uw huidige vergrotingsniveau 
op het scherm weer te geven: 
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De functies stap voor stap vergroten en 
verkleinen (evenals enkele andere items in 
het Snelstartmenu) zijn gekoppeld aan 
"sneltoetsen". Dat zijn toetsencombinaties 
waarmee u nog meer tijd bespaart. Indien 
een bewerking gekoppeld is aan een 
sneltoets, is de toetsencombinatie die de 
bewerking tot stand brengt rechts van het 
item in het Snelstartmenu opgegeven. We 
komen hier in meer detail op terug in het 
onderdeel over Sneltoetsen.  
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Vanuit het Snelstartmenu kunt u ZoomText 
ook snel deactiveren wanneer het 
programma actief is. Daarmee stopt u het 
programma niet, maar wordt de vergroting 
uitgeschakeld, samen met andere 
accentueringen die u hebt geselecteerd. Zie 
het als een schakelaar. Als ZoomText 
gedeactiveerd is, verandert het 
Snelstartmenu en geeft het u de optie om 
het programma opnieuw te activeren.  

U kunt ook kleuraccentuering aan- en 
uitschakelen vanuit het Snelstartmenu. 
Standaard wordt “Helderheid Inverteren” 
geactiveerd wanneer u kleuraccentuering 
inschakelt. Daardoor wordt het contrast op 
het scherm sterk vergroot: 
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U kunt kleuraccentuering best uitschakelen 
wanneer u naar afbeeldingen op het scherm 
kijkt zodat u deze in hun waarheidsgetrouwe 
kleuren ziet. 

Er zijn nog veel meer ZoomText functies. Om 
ze allemaal te ontdekken, gaat u naar 
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Voorkeuren. U ziet dan een dialoogvenster 
met vijf verschillende opties aan de 
linkerkant: Vergroting, Accentuering, 
Traceren, Muis en Over: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor volledige informatie over alles wat u 
ziet in het Voorkeurenpaneel, ga naar het 
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onderdeel Voorkeuren van de 
gebruikershandleiding. 

Terug naar het Snelstartmenu. Er is nog meer 
dat u in dit menu kunt doen! U kunt het 
Helpsysteem oproepen, controleren of er 
programma-updates zijn of ZoomText 
stoppen. 

Het leuke aan het stoppen van ZoomText is 
dat al uw instellingen bewaard blijven 
wanneer u het programma de volgende keer 
opstart. U hoeft deze niet als 
standaardwaarden op te slaan, het 
programma doet dit automatisch voor u.  

 

Voorkeuren 

Via het Snelstartmenu hebt u snel een 
eenvoudig toegang tot de voornaamste 
functies. De overige functies zijn beschikbaar 
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in het Voorkeurenpaneel. U kunt dit paneel 
oproepen via het Snelstartmenu of met de 
volgende sneltoets: COMMAND + OPTION + 
RETURN (ENTER). 

Er zijn vijf hoofdonderdelen in het 
Voorkeurenpaneel: Vergroting, 
Accentuering, Traceren, Muis en Over. Laten 
we ze allemaal nader bekijken.  
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Vergroting 

In het Vergrotingpaneel, kunt u het 
zoomniveau aanpassen, de manier waarop 
uw scherm wordt vergroot veranderen en de 
Bewegingszoom configureren: 
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Voor meer informatie, raadpleeg het 
hoofdstuk Vergroting in de 
gebruikershandleiding. 

 

Accentuering 

In het Accentueringpaneel kunt u alle 
ZoomText accentueringen aanpassen: 
Schermkleuren, Muisaanwijzer, Cursor en 
Focus:  
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Voor meer informatie, raadpleeg het 
hoofdstuk Schermaccentuering in de 
gebruikershandleiding. 
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Traceren 

Terwijl u de muis beweegt, tekst typt en door 
menu’s, dialoogvensters en andere 
bedieningselementen navigeert, beweegt 
het zoomvenster automatisch mee zodat dat 
wat u wilt zien in zicht blijft.  

Dit gedrag wordt aangestuurd door de 
traceeropties van ZoomText, die u de 
mogelijkheid bieden om de onderdelen te 
kiezen die ZoomText moet traceren 
(wanneer ze actief worden). 
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In het Traceren paneel van het 
Voorkeurenpaneel, kunt u kiezen welke 
onderdelen of bewerkingen ZoomText 
traceert:  

Voor meer informatie, raadpleeg het 
hoofdstuk Traceren in de 
gebruikershandleiding.  
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Muis 

Dank zij de Muis navigatieopties beweegt u 
gemakkelijk over het scherm. U kunt deze 
instellingen aanpassen in het Muispaneel 
van het Voorkeurenpaneel: 
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Met Plaatsing wordt de muisaanwijzer altijd 
in beeld gebracht wanneer u deze nodig 
hebt.  

Met Muisaanwijzer Beperking kunt u de 
beweging van de muisaanwijzer tot de 
horizontale of verticale richting of tot het 
actieve venster beperken.  

Voor meer informatie, raadpleeg het 
hoofdstuk Muisaanwijzerinstellingen in de 
Gebruikershandleiding.  

 

Over 

Het paneel Over van het Voorkeurenpaneel 
toont relevante informatie over uw 
ZoomText versie: 
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Indien u nog met de proefversie werkt, kunt 
u hier zien hoeveel dagen van uw 30 dagen 
proefperiode resteren. U kunt hier ook uw 
eigen versie aankopen of uw serienummer 
invoeren.  

Indien u uw versie van ZoomText  reeds hebt 
geactiveerd, kunt u hier uw serienummer 
terugvinden.  
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Na activering kunt u ook uw versie 
registreren om toegang te krijgen tot 
ondersteuning, goedkope upgrades en 
meer.  
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Vergroting 

Met ZoomText  kunt u tot 36x vergroten 
zodat u alles op uw scherm gemakkelijk kunt 
zien.   

 

Vergrotingsniveau Aanpassen 

De Vergroting gaat van 1x tot 36x in de 
volgende stappen:   

• 2x tot en met 8x in stappen van 1 
 

• 10x tot en met 16x in stappen van 2 
 

• 20x tot en met 36x in stappen van 4   
 

• Gefractioneerde vergrotingsniveaus van 
1.0 – 2.0 in stappen van 0.1, maar ook 
met 2.5x 



 63 

Om het huidige niveau aan te passen, roep 
het Voorkeurenpaneel op en klik en sleep de 
schuiver of klik ergens in de 
Vergrotingsniveau balk:  

 
De Vergroting van het scherm verandert 
onmiddellijk, en er verschijnt een visuele 



 64 

aanduiding op het einde van de schuifbak en 
in het midden van het scherm zodat u weet 
welk het huidige vergrotingsniveau is:  
 

 

U kunt ook de volgende sneltoetsen 
gebruiken om de vergrotingsinstellingen te 
veranderen:  

• COMMAND + OPTION + PIJLTJE 
OMHOOG verhoogt de vergroting 
 

• COMMAND + OPTION+ PIJLTJE 
OMLAAG verlaagt de vergroting 
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Lettertype Verzachting 

Bij andere schermvergroters, zoals het in OS 
X ingebouwde Zoom, neemt de 
duidelijkheid van de tekst in het vergrote 
beeld af. Daardoor is de tekst wazig en 
moeilijk te lezen. 

Met de ZoomText Lettertype Verzachting, 
blijft de tekst verbazend scherp op alle 
vergrotingsniveaus. Alle teksttypes en –
groottes verschijnen klaar en duidelijk in 
hoge definitie op het scherm, en dit in al uw 
toepassingen. 

De lettertypeverzachting van ZoomText is 
altijd ingeschakeld. U hoeft niets speciaals te 
doen om uw tekst zo helder mogelijk weer te 
geven. Daar zorgen wij voor. 
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Afbeeldingverscherping 

Onze aanpasbare verzachtingstechnieken 
zorgen ervoor dat afbeeldingen scherper 
worden getoond op elk vergrotingsniveau.  

De afbeeldingverscherping van ZoomText is 
altijd ingeschakeld. U hoeft niets speciaals te 
doen om uw symbolen en andere 
afbeeldingen zo helder mogelijk weer te 
geven. Daar zorgen wij voor. 

 

Zoom Venster Types 

Met ZoomText kunt u zowel het hele scherm 
als slechts een deel ervan vergroten; u kiest 
wat voor u het beste is. Onder Venster Type, 
kunt u kiezen voor Volledig scherm of voor 
Lens: 
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Bij Volledig scherm wordt uw hele scherm 
vergroot. Om de rest van uw scherm te zien, 
beweegt u gewoon met de muis over het 
scherm en het beeld zal automatisch mee 
bewegen.  



 68 

Wanneer u de Lens gebruikt, ziet u een 
kleine rechthoek op uw scherm, als een 
elektronisch vergrootglas.  

De schermvergroting is beperkt tot wat er 
zich onder de lens bevindt. Beweeg met de 
muis en uw lens beweegt mee.   

Indien u de grootte van uw Lens wilt 
veranderen, ga dan naar het Snelstartmenu 
en kies "Pas lensgrootte aan", of gebruik de 
sneltoets: COMMAND + OPTION + L. U zult 
zien dat de Lens nu aan elke hoek een 
handvat heeft en dat de rest van uw scherm 
vervaagd is: 
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Klik op een van de zwarte stippen die zich op 
elke hoek en in het midden van elke zijde 
bevinden, en sleep totdat u tevreden bent 
over de lensgrootte: 
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Door op Escape te drukken of op de 
Annuleer knop te klikken, maakt u uw 
wijzigingen ongedaan en keert u terug naar 
uw computer zonder de lensgrootte aan te 
passen. Druk op de Wijzig grootte knop 
wanneer u tevreden bent met uw 
wijzigingen. U zult zien dat de lens nu de 
door u gekozen grootte heeft.   
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U kunt de lensgrootte ook wijzigen met de 
pijltjestoetsen op uw toetsenbord. Gebruik 
de pijltjestoetsen om de focus te brengen op 
de stip die u wilt aanpassen. Terwijl u de 
Shifttoets ingedrukt houdt, gebruikt u 
vervolgens nogmaals de pijltjestoetsen om 
de lens groter of kleiner te maken.  

 

Bewegingszoom 

Dankzij de Bewegingszoom kunt u uw 
vergrotingsniveau aanpassen door de muis 
of trackpad te bewegen terwijl u op een 
toets naar keuze drukt. De Bewegingszoom 
is standaard geactiveerd, maar u kunt deze 
functie deactiveren door het selectievakje 
“Activeer Zoomfunctie” in het 
Voorkeurenpaneel aan te vinken:  
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De Bewegingszoom werkt alleen wanneer u 
een beweging van minstens twee vingers 
omhoog of omlaag maakt EN tegelijkertijd 
een toets ingedrukt houdt. U kunt kiezen 
tussen:  Shift, Control, Option en Command.  
Wanneer de Bewegingszoom geactiveerd is, 
wordt de vergroting bijvoorbeeld verlaagd 
wanneer u de Command-toets ingedrukt 
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houdt en een beweging van twee vingers 
lang naar omlaag maakt; of de vergroting 
wordt verhoogd wanneer u de Command-
toets ingedrukt houdt en een beweging van 
twee vingers lang naar omhoog maakt. 
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Schermaccentuering 

De schermaccentuering van ZoomText 
maakt alles op uw scherm veel duidelijker.  

 

Schermkleuren 

Met Schermkleuren kunt u het uitzicht van 
alle kleuren op het scherm wijzigen. Om 
toegang tot deze functie te krijgen, kunt u 
deze accentuering aan en uit zetten via het 
Snelstartmenu of met de sneltoets 
COMMAND + OPTION + \. U kunt deze 
functie verder aanpassen door naar het 
Voorkeurenpaneel te gaan (COMMAND + 
OPTION + ENTER (RETURN)) en te klikken 
op de optie Accentuering: 
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Er zijn zeven hoog-contrast kleurenmodi die 
de duidelijkheid en leesbaarheid van uw 
scherm erg verbeteren:  Helderheid 
Inverteren, Omgekeerd Beeld, Zwart op 
Wit, Wit op Zwart, Blauw op Beige, Geel op 
Zwart en Geel op Blauw. U krijgt toegang 
tot deze opties door op het keuzemenu 
naast Schema onder Schermkleuren te 
klikken.  
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Bovendien kunt u ook een 
Temperatuureffect toepassen op elke 
kleuraccentuering, zelfs op de kleur Normaal. 
Door de Warmteschuiver naar links te slepen, 
doet u alle kleuren koeler lijken 
(blauwtinten). Door de Warmteschuiver naar 
rechts te slepen, doet u de kleuren warmer 
lijken (roodtinten). Dankzij deze 
bedieningselementen kunt u de kleuren op 
het scherm afstemmen totdat u het schema 
hebt gevonden dat voor u het beste werkt. 

Merk echter op dat hiermee de kleuren 
veranderen van ALLES wat op het scherm 
verschijnt, ook afbeeldingen. Indien uw werk 
het bekijken van foto’s omvat, raden wij u 
aan om de Schermkleuren indien mogelijk 
op Normaal in te stellen. Een andere 
mogelijkheid is de schermaccentuering voor 
tekst aan te passen volgens uw voorkeur, en 
de sneltoets te gebruiken om de 
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accentuering aan en uit te schakelen 
wanneer u afbeeldingen bekijkt. 

Hier ziet u een voorbeeld van hoe een 
webpagina eruit ziet wanneer u Helderheid 
Inverteren gebruikt:  

 

 
 

 

Dit schema is vooral nuttig wanneer u met 
tekst werkt. Door de verblindende witte 
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achtergrond te verzachten, kunt u langer en 
comfortabeler op de computer werken.  

 

Muisaanwijzer 

Muisaanwijzer Accentuering maakt de 
muisaanwijzer gemakkelijker terug te vinden 
en te volgen op het scherm. Om toegang tot 
deze functie te krijgen, roept u het 
Voorkeurenpaneel op  (COMMAND + 
OPTION + RETURN (ENTER)) en klikt u op de 
optie Accentuering: 
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Onder Muisaanwijzer zijn er een aantal 
opties waaruit u kunt kiezen. U kunt de kleur 
(Normaal, Rood, Groen, Blauw of Geel), de 
grootte (Normaal, Groot of Extra Groot), 
het opzoekertype (Uit, Cirkel of 
Dradenkruis) veranderen en kiezen 
wanneer de opzoeker moet getoond worden 
(Altijd, of wanneer u op een 
toetsencombinatie indrukt). 
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Hier ziet u een voorbeeld van een Grote 
Blauwe Muisaanwijzer met een Cirkel 
Opzoeker, wat gemakkelijker zichtbaar en te 
volgen is dan de standaard muisaanwijzer:  

 

Met ZoomText ziet u altijd verzachte 
muisaanwijzers en opzoekers. De 
accentueringen blijven dus duidelijk, welk 
vergrotingsniveau u ook gebruikt. 
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Cursor 

Cursor Accentuering maakt de tekstcursor 
gemakkelijk te vinden en te volgen. Om 
toegang tot deze functie te krijgen, roept u 
het Voorkeurenpaneel op (COMMAND + 
OPTION + RETURN (ENTER)) en klikt u op de 
optie Accentuering: 
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U kunt kiezen uit verschillende reeds 
ingestelde cursor accentuering schemaʹs:  
Blauwe wig, Groene cirkel of Rode kader. 

Hier ziet u een voorbeeld van de Blauwe wig 
in een Pages document, waardoor de 
knipperende tekstcursor veel gemakkelijker 
te zien is:  
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Schakelt u de Cursor accentuering liever uit? 
Selecteer dan eenvoudigweg Uit in het 
menu Cursorschema. 

 

Focus 

Focus Accentuering helpt u de 
bedieningsfocus te lokaliseren en te volgen 
wanneer u met de tab- en pijltjestoetsen 
door menu’s, dialoogvensters en andere 
bedieningselementen navigeert. Om 
toegang te krijgen tot deze functie, roept u 
het Voorkeurenpaneel op (COMMAND + 
OPTION + RETURN (ENTER)) en klikt u op de 
optie Accentuering: 
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U kunt kiezen tussen twee reeds ingestelde 
focus accentuering schema’s: Rode kader of 
Dikke groene onderlijning. 

Hier ziet u een voorbeeld van accentuering 
met het Rode kader in het ZoomText menu: 
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Schakelt u liever de Focus accentuering uit? 
Selecteer dan eenvoudigweg Uit in het 
menu Focusschema. 
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Traceren 

Terwijl u de muis beweegt, tekst typt en door 
menu’s, dialoogvensters en andere 
bedieningselementen navigeert, beweegt 
het zoomvenster automatisch mee zodat dat 
wat u wilt zien in zicht blijft.   

Dit gedrag wordt aangestuurd door de 
traceeropties van ZoomText, die u de 
mogelijkheid bieden om de onderdelen te 
kiezen die ZoomText moet traceren 
(wanneer ze actief worden).   

In het Traceren paneel van het 
Voorkeurenpaneel, kunt u kiezen welke 
onderdelen of bewerkingen ZoomText 
traceert:  
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Onderdelen en Gebeurtenissen op 
Het Scherm Traceren 

ZoomText kan een groot aantal 
gebeurtenissen en onderdelen die op het 
scherm verschijnen, traceren. Alle 
beschikbare onderdelen vindt terug in het 



 88 

Voorkeurenpaneel door op de optie Traceren 
te klikken: 

U ziet een lijst van wat kan worden 
getraceerd onder het hoofdding “Traceer 
deze onderdelen:”.  Hier is een beschrijving 
van elk onderdeel in deze lijst: 
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• Muisaanwijzer:  Traceert wanneer u de 
muisaanwijzer beweegt. 
 

• Tekstcursor:  Traceert wanneer u op 
het scherm tekst invoert.  
 

• Menu’s: Traceert wanneer een 
menuonderdeel is gemarkeerd. 
 

• Bedieningselementen: Traceert 
bedieningselementen wanneer ze in 
focus worden gebracht. 
Bedieningselementen zijn onder andere 
knoppen, selectievakjes, keuzelijsten, 
enz. 
 

• Vensters:  Traceert vensters wanneer ze 
geactiveerd worden.  
 

• Tool Tips: Traceert tool tips wanneer ze 
op het scherm verschijnen. 
 

• Waarschuwingen: Traceert 
waarschuwingen die op het scherm 
verschijnen. 
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ZoomText traceert standaard de 
Muisaanwijzer, Tekstcursor, Menu’s, 
Bedieningselementen en Vensters. Dit zijn 
allemaal onderdelen of handelingen 
waarvan wij denken dat u ze altijd op het 
scherm wilt zien.   

Indien u de traceerfunctie voor een bepaald 
onderdeel wilt deactiveren, vinkt u het 
selectievakje naast het onderdeel in kwestie 
gewoon uit. Hetzelfde geldt voor het 
activeren van traceervormen: vink het 
selectievakje naast het gewenste onderdeel 
gewoon aan en ZoomText zal het traceren. 

 

Centraal Traceren 

U kunt er ook voor kiezen om bepaalde 
onderdelen altijd midden in beeld te 
brengen:  Muisaanwijzer, Tekstcursor en 
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Bedieningselementen. Wanneer u ervoor 
kiest om onderdelen altijd gecentreerd op 
het scherm te houden, beweegt het 
zoomvenster indien nodig mee om het 
gewenste object altijd in het midden van het 
beeld weer te geven.  

Centraal traceren is standaard niet 
geactiveerd, maar u kunt deze instelling in 
het Voorkeurenpaneel aanpassen door op de 
optie Traceren te klikken: 
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Muisaanwijzerinstellingen 

Met de Muis navigatieopties beweegt u 
eenvoudig en intuïtief doorheen het scherm. 
U krijgt toegang tot al deze instellingen door 
het Voorkeurenpaneel op te roepen  
(COMMAND + OPTION + RETURN (ENTER)) 
en te klikken op de optie Muis: 
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Met Plaatsing wordt de muisaanwijzer altijd 
in beeld gebracht wanneer u deze nodig 
hebt.   

Met Muisaanwijzer Beperking kan u de 
beweging van de muisaanwijzer beperken 
tot de horizontale of verticale richting of 
binnen het actieve venster.  
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Standaard wordt de muisaanwijzer enkel in 
beeld gebracht wanneer deze bewogen 
wordt. U kunt er echter ook voor kiezen om 
de muisaanwijzer automatisch naar 
menuonderdelen en bedieningselementen 
van dialoogvensters te laten gaan zodra ze in 
focus komen. Bovendien kunt u opteren om 
de muisaanwijzer te laten verschijnen 
wanneer u op een toets drukt. U drukt 
daarvoor twee seconden op Shift, Command 
of Control. Dat is handig wanneer u vaak de 
muisaanwijzer niet kunt terugvinden.  

Dankzij de muisaanwijzerbeperkingen blijft 
de muisaanwijzer op de gewenste plaats. U 
kunt ervoor kiezen de muisaanwijzer enkel 
horizontaal of verticaal te laten bewegen 
wanneer u de Shifttoets ingedrukt houdt. U 
kunt de muisaanwijzer ook in het actieve 
venster houden wanneer u de Control-toets 
ingedrukt houdt. Op die manier beweegt de 
muis minder hard en minder ver weg zodat u 
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gemakkelijker de plaats terugvindt waar u 
aan het werken was. 

U kunt deze opties eenvoudig activeren en 
deactiveren door de respectievelijke 
selectievakjes aan of uit te vinken.  
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Varia 

Hier vindt u allerhande bijkomende tips en 
handigheidjes, alsook informatie over 
geavanceerde instellingen.  

	  

Over ZoomText 

Indien u wilt weten over welke ZoomText 
versie u beschikt of hoelang uw proefversie 
nog loopt, of u wilt uw product registreren, 
dan kunt u terecht in het paneel Over van 
het Voorkeurenpaneel:  
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Wanneer u nog met de proefversie werkt, 
kunt u hier zien hoeveel dagen van uw 30 
dagen proefperiode resteren. Wanneer u het 
product wilt kopen, kunt u dat doen door op 
de knop Koop nu te klikken. Indien u het 
product al hebt aangekocht, klikt u op de 
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knop Voer serienummer in om uw product 
te activeren.  

Indien u uw versie van ZoomText al hebt 
geactiveerd, wordt uw serienummer in dit 
venster getoond: 
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U krijgt ook de mogelijkheid om uw versie 
van ZoomText te registreren, waardoor u 
toegang krijgt tot ondersteuning, goedkope 
upgrades en meer.  

 

Automatisch Opstarten 

Standaard start ZoomText niet automatisch 
op nadat u bent ingelogd op uw computer. 
Indien u dat wel wenst, roept u het 
Voorkeurenpaneel op en plaatst u een vinkje 
voor “Start na inloggen” links onderaan: 
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ZoomText Updaten 

Ai Squared stelt regelmatig updates ter 
beschikking voor ZoomText om een nieuwe 
functie toe te voegen of verbeteringen aan 
te brengen. Uw versie van ZoomText zal 
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dagelijks automatisch controleren of er 
updates beschikbaar zijn. Indien ZoomText 
een update heeft gevonden, kunt u deze 
downloaden. ZoomText installeert de 
update automatisch en activeert deze.  

Wanneer ZoomText een update vindt, 
verschijnt het volgende dialoogvenster:  
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt op de knop Sla deze versie over 
klikken indien u de nieuwe update niet 
wenst te installeren.  
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Indien u op de knop Herinner me later klikt, 
zal ZoomText 24 uur wachten alvorens u 
opnieuw te vragen of u wenst te updaten.  

Klik gewoon op de knop Installeer update 
om het downloaden te starten:  

 

Wanneer het downloaden voltooid is, 
verschijnt het volgende dialoogvenster: 
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Klik op de knop Installeer en herstart en uw 
versie van ZoomText zal naar de nieuwe 
versie worden geüpdatet. 

U kunt ook altijd handmatig zoeken naar 
updates door te kiezen voor “Contoleer of er 
updates beschikbaar zijn…” in het ZoomText 
Snelstartmenu.  

 

Sneltoetsen 

Sneltoetsen zijn toetsencombinaties 
waarmee ZoomText opdrachten kunnen 
worden uitgevoerd zonder het 
Voorkeurenpaneel op te roepen of het 
Snelstartmenu te gebruiken. Hier volgt de 
volledige lijst van alle sneltoetsen voor 
ZoomText: 
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• Vergroting verhogen:   
COMMAND + OPTION + PIJLTJE 
OMHOOG  
 

• Vergroting verlagen:   
COMMAND + OPTION+ PIJLTJE 
OMLAAG  
 

• Voorkeuren tonen:    
COMMAND + OPTION + RETURN 
(ENTER) 
 

• ZoomText activeren/deactiveren:  
COMMAND + OPTION + DELETE 
 

• Kleuraccentuering aan/uitzetten: 
COMMAND + OPTION + \ 
 

• Lensgrootte aanpassen:   
COMMAND + OPTION + L 
 

• ZoomText stoppen:   
COMMAND + OPTION + Q  
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Installatie Ongedaan Maken 

Indien u ooit de installatie moet ongedaan 
maken, sleep het ZoomText symbool dan 
gewoon van de map Programma’s naar de 
prullenmand.  

OPMERKING: Voor elke computer geldt een 
eenmalige proefperiode van maximaal 30 
dagen. Het verwijderen van het programma 
heeft niet tot gevolg dat er een nieuwe 
proefperiode wordt gestart. 

 

Standaardinstellingen Herstellen 

Indien u naar de standaardinstellingen wenst 
terug te keren, kunt u dat op een 
eenvoudige manier doen. Navigeer naar het 
Voorkeurenpaneel (COMMAND + OPTION + 
RETURN (ENTER)) en klik op de knop 
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Herstel standaardinstellingen links 
onderaan:  
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Ondersteuning van Meerdere 
Monitors 

ZoomText ondersteunt op dit moment 
slechts één monitor tegelijkertijd en start 
niet op vooraleer u uw andere monitors hebt 
gedeactiveerd. 

Indien u een tweede monitor toegevoegd 
terwijl ZoomText actief is of u ZoomText 
probeert op te starten terwijl er een tweede 
monitor op uw computer is aangesloten, 
verschijnt de volgende melding:  
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Ontkoppel de extra monitor(s) en herstart 
ZoomText. 

 
Meer Hulp Nodig? 

De ondersteuning voor ZoomText is altijd 
gratis, ook wanneer u met de proefversie 
werkt. Ons support team maakt er een 
erezaak van om elke gebruiker optimaal te 
ondersteunen en geniet hiervoor alom 
erkenning in onze sector.  

Ons support team is telefonisch te bereiken 
van maandag tot vrijdag van 9:00 to 17:00 
EST op het nummer +1 (802) 362-3612; kies 
optie #3. U kunt hen ook een e-mail sturen 
op support@aisquared.com.   

Ook buiten de kantooruren, stellen wij u 
allerhande hulpmiddelen ter beschikking:  
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gratis webinars (live en opgenomen), tips en 
tricks op video, onze blog, de kennisbank, en 
een gebruikersforum. 


