
Fjarstýringin er eitt amboð at brúka
á skriviborðinum á telduni

 Fjarstýringin

Við at høgraklikkja
fært tú fleiri
møguleikar

Fjarstýringina finnur tú eisini í
varðablaðnum "Amboð"

Fjarstýringin kann flytast aftur
og fram við at trýsta á hana við
talvupenninum/músini og toga

Kom í gongd við samvirknu talvuni
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Møguleikar í fjarstýringini
Aftur til forritið Lynx

Opna internetkaga
Vís roknimaskinu

Vís knappaborð

Vís snarvegir

Myndatólið
Vel penn fyri at skriva

Ger nýggja
síðu

Tilfeingi

Hent forrit
Vís slóðir

Vís landakort

Effektir: Gardina og kastiljós

Vís mína mappu
Vís savn við skíggjamyndum
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Møguleikar í fjarstýringini 

Tá tú klikkir á lutir í fjarstýringini fært
tú ofta fleiri møguleikar at velja í

Tvíklikk á amboðið, tú ætlar at brúka

Tú lokar útbygda møguleikan við at
trýsta á krossin í ovara høgra horni
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Skrivipennurin í fjarstýringini

Aftur til forritið Lynx

Við at trýsta á hendan pennin,
kanst tú skriva á skíggjamyndina.
Tá tú lokar fjarstýringina, fylgir
skíggjamyndin við í Lynx forritið

Roynið sjálv!

Skift yvir á skriviborðið við at tendra
fjarstýringina. Skriva okkurt á skíggjamyndina
og skift aftur til í Lynx forritið

Við at trýsta á hesa ímyndina,
skiftir tú aftur til Lynx forritið

Vel penn fyri at skriva
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Myndatólið í fjarstýringini

Myndin, tú tekur, leggur seg í ta
talvumyndina í Lynx, tú fór frá, tá tú
trýsti á fjarstýringina

Møguligt er eisini at goyma
myndina. Um einki annað er valt
leggur hon seg í "Avrit av
skíggjamyndum" í "Tilfeinginum"Tríggir hættir eru at taka

myndir við myndatólinum:
- Fullur skíggi
- Rætthyrnt øki og
- Fríhendisøki

Roynið sjálv at taka eina mynd av
onkrum á eini heimasíðu! 
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Myndatólið



Hent forrit

Hent forrit í fjarstýringini

Við Lynx fylgja ymisk hent forrit. T.d.:
 - Marble, ein jarðarknøttur
 - Klokkan
 - Piano
 - Talv
 - Orðaleiting, ein forrit at gera orðauppgávur við
 - Geogebra, ein forrit til geometri og algebra
 - MuseScore, ein forrit til at skriva nótar við
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Roynið sjálv!

Spæl við orðaleitingina
ella klokkuna



Effektir í fjarstýringini

Í "effektir" eru tveir hentleikar:
 - Gardina - at fjala partar í
    talvumyndini við
 - Kastiljósfunka - at kasta ljós
    á partar í talvumyndini

78

Roynið sjálv !
Vel kastiljósfunkuna í "Effektir" í
Fjarstýringini og áset ljósstrykina til 20 %

Um tú trýstir ovast til høgru í skíggjamyndini
eru nakrir møguleikar at broyta effektirnar

Effektir: Gardina og kastiljós


