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Fra Par til Par
Installasjon
Windows 95/98/NT/XP: Dobbeltklikk på CD stasjonen, og
velg: Setup.exe. Først installeres systemfilene, deretter
programfilene. Følg anvisningen på skjermen.
Under installasjonen dannes en ny programgruppe med navnet
LæreMer. I denne programgruppa vil du finne ikonene for Fra
Par til Par samt Fra Par til Par Verktøy. Programmet lager
automatisk en snarvei på ”skrivebordet”.

Systemkrav
Programmet kan kjøres på Windows 95/98/NT/2000/XP og fra
CD-ROM. Vi anbefaler 800 x 600 eller 1024 x 768 punkters
skjermoppløsning med minst 256 farger, flere farger gir bedre
bildekvalitet. Programmet installerer de nødvendige filene. For
å få lydhåndteringen til å gå raskere kan du installere lydfilene
på harddisken ved å svare ja på spørsmålet om installering av
lyd under installasjonen.
Du kan ev. gjøre dette senere i Innstillingsmenyen.

Programbeskrivelse
Fra Par til Par er et stort memoryprogram. Her er memoryspill
med små, mellomstore og store kort.
Du kan danne par av (matche) flere hundre ulike bilder i
kategorier som dyr, vekster, instrumenter, mat, møbler, veiskilt,
flagg og mye mer.
Bilder og ord i alle kategorityper
Ordtavler: matche ord med ord – som motsetninger og
synonymer (med lik betydning).

Lista på side 4 viser deg de ulike metodene.
Det er enkelt å velge øvelsestype i menyen og bla seg fram til
alle de forskjellige memoryspillene.
Når du har spilt noen omganger blir belønningen å gå på tivoli.
Det følger også en verktøydel med til programmet. Denne
beskrives senere i veiledningen.
På CD-en finnes en innholdsfortegnelse over de forskjellige
kortstørrelsene. Denne kan skrives ut.

Bruk av programmet
I menybildet kan du bla fram og tilbake med pilene på hver side
av OK for å finne fram til kategoriene. Trykk på OK for å starte en
øvelse.

Under bildet står det hvilken øvelse som er aktuell.

Trykk på dette symbolet for å velge
øvelsestype og størrelsen på kortene.

Velg øvelse fra lista.

Velg størrelse på kortene ved å
trykke på et av de grønne
symbolene.

Trykk på denne når du er inne i
programmet og ønsker å gjenta en
øvelse.

Programmet avsluttes med <Esc> tasten eller stopp skiltet.

Innstillinger
Trykk på dette symbolet for å sette
opp programmet slik du vil at det skal
virke.

Lyd: Velg om du vil ha menymusikk og lydeffekter.
Spillemåter: Velg om du vi spille med åpne kort eller benytte
memorymetoden (med kortene snudd).
Ny oppgave: Velg om du må trykke på Enter for å få ny oppgave
eller om den skal komme automatisk.
Farger
Trykk på dette symbolet for å velge
bakgrunnsfarge, kortfarger samt farge på
bryterstyringsrammen.

Styremåter - styring
Ved enbryterstyring reguleres ventetida i sekunder.
Ved to-bryterstyring: Flytt med Mellomrom-tasten og velg med
Enter-tasten.

Vis par:
Velg hvor lenge du vil vise det rette eller det gale paret som er
valgt, ved å regulere antall sekunder du ønsker å se parene før
de snus påny. Hvis du stiller inn for liten visningstid, påvirker
dette lyden i øvelsene når kort 2 vises. En innstilling på 3
anbefales normalt.

Belønning:
Her kan du velge hvor mange spill
du vil gjennomgå før du får
belønningen.

Kortstørrelse:
Store kort : inntil 6 kort.
Mellomstore kort : inntil 12 kort.
Små kort : inntil 20
kort.

Verktøyprogrammet
Gå inn i verktøyprogrammet via eget programikon.
For å lage et nytt memoryspill med de bildene og lydene som
følger med programmet gjør du slik:
1. Trykk på Lag øvelse.
2. Velg kortstørrelse.
3. Velg øvelsestype.
Her finner du Bilde – Bilde, Bilde – Ord, Farger –Former, Lyd –
Bilde osv..
4. Velg Ny under feltet Velg øvelse og skriv navnet på
den nye øvelsen din. Trykk så på OK.
5. Følg instruksene på skjermen for å velge parbank. Åpne en
Parbank, og dra deretter bildepar fra høyre til venstre side ved å
holde venstre musetast nede mens du drar. Du kan velge
bildepar fra ulike parbanker. Hvis du klikker på symbolet for
Parbanken, får du ei hel liste å velge fra. Marker i lista og trykk
OK.

6. Når du er fornøyd med det nye memoryspillet, trykker du på
<Esc> tasten eller Stopp.
7. Avslutt verktøydelen og gå inn i Fra Par til Par og prøv ut den
nye øvelsen.

Her er noen andre programmer i vår populære Lære Mer
serie:

Abradadabra

Bamselek

Fra 1 til 100

Fra ord til ord

.......og mange flere.
Be om vår katalog, demo CD
eller ta en titt på nettsidene våre:
www.normedia.no
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