
Adobe Acrobat
Reader

Acrobat Reader bruges til at læse filer af
typen PDF, dvs. filer, der er lavet med

programmet Adobe Acrobat. Det er muligt
at lave PDF-filer med udgangspunkt i et
dokument i hvilket som helst program. Med
Acrobat Reader behøver du ikke have det
pågældende program installeret på din
computer for at kunne læse dokumentet. I
mange programmer, det være sig spil og
mere seriøs software, bliver al teknisk
dokumentation vedlagt som PDF-filer, og
det samme er tilfældet for det dokument,
du læser lige nu. Acrobat Reader er gratis.
Du skal med andre ord ikke betale licens
for at bruge det, og der er ingen
tidsbegrænsning på programmet.

Installation
Dobbeltklik på filen Reader.exe, og fortæl
opsætningsprogrammet, hvor det skal
installere. Skriv også dit navn i registre-
ringsmenuen.

Åbn en PDF-fil
Når du har installeret Acrobat Reader, skal
du bare dobbeltklikke på en fil, der har
efternavnet PDF, så starter readeren
automatisk.

I skærmbilledets øverste del findes en række knapper. Når du klikker på dem, har du
adgang til de mest benyttede muligheder og kommandoer. Henne over knapperne finder
du nogenlunde de samme kommandoer, dog med lidt flere indstillingsmuligheder.



Kommandooversigt
PDF-dokumenter kan se meget forskellige
ud. De kan være forsynet med links, der
bringer dig til et andet afsnit eller en anden
side, når du klikker på dem. Linkene kan
være udformet som en slags indholds-
fortegnelse i dokumenter, der indeholder
flere sider. Du kan kende et link på, at det
er et ord der er understreget som i
eksemplet herunder.

Et billede kan også være et link, men
fælles for ord og billeder, der fungerer som
links, er, at din musepil bliver forvandlet til
en hånd, når du kommer i nærheden af
dem.

Vis kun dokumentet.

Vis dokumentet med evt. links.

Vis dokumentet med miniaturer.

Træk dokumentet rundt på skærmen.

Zoom ind.

Zoom ud.

Kopier teksten i dokumentet.

Gå til dokumentets første side.

Gå en side tilbage.

Gå en side frem.

Gå til dokumentets sidste side.

Gå baglæns til sidst besøgte side.

Gå fremad til sidst besøgte side.

Vis siden i 100 % størrelse.

Tilpas hele siden til vinduet.

Tilpas sidens bredde til vinduet.

Søg efter et bestemt ord.


