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De PDF Viewer voor L2S is samengesteld om teksten uit Dedicon-bestanden te kunnen verklanken 
met L2S spraaksoftware. Visiria Uitgeversmaatschappij is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de te lezen bestanden.  

Handleiding L2S Viewer voor Dedicon bestanden 
 

De speciaal beveiligde Dedicon-bestanden zijn, zoals u wellicht weet, op verzoek van de 

boekuitgevers niet in elke willekeurige pdf-viewer te openen. Er zijn extra beveiligingen zowel voor 

de gebruiksduur als de functionaliteit. Toch kunnen deze bestanden belangrijk bijdragen om leerstof 

volgens het boek keurig te volgen en verklankt te krijgen. 

Voor het lezen van deze Dedicon-bestanden is de PDF 

viewer voor L2S ontwikkeld. U zult het pakket eerst willen 

downloaden en installeren. Omdat het hier een nieuw 

programma betreft, kan het voorkomen dat uw 

beveiligingssoftware (virusscanner) een melding geeft: 

geen zorgen. Het is goed en veilig. Toch installeren dus. 

Overtuig u wel even dat de grootte van de download juist 

is: dat moet 2.995 KB zijn. 

 

Pak vervolgens de viewer uit door met de  rechtermuisknop op het gedownloade bestand te klikken 

en te kiezen voor “Alles Uitpakken” 

Start vervolgens L2S op en start daarna de viewer. Zorg dat er ook een Dedicon bestand in de buurt 

is. Na het activeren van het bestand (Internet even nodig!) kunt u de tekst in de viewer zien. 

De menubalk spreekt grotendeels voor zich: 

 

U kunt een document openen, daarbij wordt onthouden waar u in bezig bent. U kunt ook door de 

bladzijden heen bladeren en de tekst vergroten of verkleinen. Het belangrijkste is echter dat een 

geselecteerd stuk tekst voorgelezen wordt door op het meest rechtse knopje in de werkbalk te 

klikken. 

   L2S-PDF is de voorleesknop. En daar draait het natuurlijk om. 

 

Hoe lees ik een tekst voor? 

Selecteer een blok tekst en klik de L2S-PDF knop in de 

werkbalk aan. Als L2S is ingeschakeld wordt dat stuk tekst 

meteen verklankt. Bij L2S versie 9 kunt u ook op de knop Lezen 

in de werkbalk van L2S drukken.   

 Advies: kies steeds behapbare stukken tekst en luister die 

rustig af. Natuurlijk zult u de stem en snelheid binnen L2S 

daarbij naar uw eigen smaak kunnen instellen. 


