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Tips om PDF-filer
PDF-filerna som föreningen visar, öppnas som en egen flik i webbläsaren. När du läst klart
så stänger du fliken med PDF-filen, inte hemsidan (esff.se). PDF-filen visas i en flik till 
höger om hemsidan.

I Webbläsaren

Användbara funktioner i din webbläsare som du kan använda tillsammans med alla sidor 
du laddar ner, även PDF-filer.
Vi tittar på Microsoft Edge och Google Chrome.

Uppdatera sidan

 Långt upp till vänster på sidan. 

 Om du klickar på denna så uppdateras sidan och senaste versionen av PDF-filen 
hämtas.
Ser likadant ut i Edge och Chrome.

Fler funktioner i webbläsaren, längst upp till höger

 
 Chrome – klicka på de 3 vertikala punkterna, så visas fler funktioner.

 Edge – klicka på de 3 horisontella punkterna,
 så visas fler funktioner.

Förstora bilden i webbläsaren

 Chrome 

 Edge

Klicka på + eller - tecknen för att ändra förstoringen på sidan som visas.
Klicka på fyrkanten i Chrome, eller dubbelpilen i Edge för att för helskärm (bilden visas så 
stor som möjligt utan någon annan information). Tryck på funktionstangenten F11 för att 
återgå till normal visning.
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Skriv ut från webbläsaren

  Chrome

 Edge

Klicka på ”Skriv ut” så kommer det upp en meny där du kan välja skrivare mm.
Det är innehållet på sidan som skrivs ut. Är det en PDF-fil som visas så skrivs denna ut.

Sök från webbläsaren
Detta är en mycket användbar funktion, som gör det möjligt att söka på det som finns på 
sidan som visas. Visar man en PDF-fil så kan man söka i denna.

 Chrome

  Edge

Själva sökningen ser likadan ut i både Chrome och  Edge.

 Här har vi matat in ”Du” som sökord, och man har 
hittat ”Du” 14 gånger. 1 visar att det är första ”Du” 
som är markerat. Med pilarna bläddrar man mellan 

                                                             de olika ”Du”. X avslutar.
Det är det som visas på sidan som man söker i, visas en PDF-fil så är det denna man 
söker i, annars i texten som visas.

Man kan också spara sidan från webbläsaren
Då måste man först välja ”Fler verktyg” och sedan ”Spara sidan som”

 De funktioner som vi beskrivit här, och som man når genom att klicka på de 3 punkterna, 
fungerar på alla webbsidor som visar. Det behöver inte vara PDF-filer som visas.

 

I PDF-läsaren som öppnats
När man öppnar PDF-filer via sin webbläsare så sker detta i webbläsarens inbyggda PDF-
läsare. Beroende på om man öppnar filerna i en telefon, padda eller dator så kan läsarna 
ha lite olika funktioner. Ofta har läsarna färre funktioner än vad en separat PDF-läsare har.
Ju mindre enhet du använder, desto färre funktioner brukar PDF-läsaren ha.

Så här kan det se ut närman öppnar PDF-filer på en bärbar dator.
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Chrome

  Visar miniatyrer av sidorna i PDF-filen

 Namnet på PDF-filen man öppnat

 Man har öppnat sidan 1 av 2 sidor

 Klicka på – eller + för att ändra storleken

 Växla mellan att visa hela PDF-sidan eller så att sidan täcker skärmens bredd

 Rotera dokumentet

 Ladda ner och spara PDF-filen på datorn

 Skriv ut PDF-filen

 Flera funktioner:
Dubbelsidig vy = 2 sidor bredvid varandra
Kommentar = avancerad funktion se hjälp på internet
Presentera = Helskärm, återgå med F11
Dokumentegenskaper = Information om dokumentet

I detta fall finns det ingen sökfunktion i PDF-läsaren, utan man använder sökfunktionen i 
webbläsaren, se ovan.

Edge 

  Visar sidan 1 av 2

 Söker i PDF-filen, samma som när man söker via webbläsaren

 Minskar och förstorar sidan

  Roterar dokumentet

 
  Växla mellan att visa hela PDF-sidan eller så att sidan täcker skärmens bredd
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 Växla mellan att visa en eller två sidor i bredd

 En datorröst läser upp dokumentet

 Rita linjer i dokumentet, du kan välja färg och linjetjocklek.
Du måste spara PDF-filen på din dator (nytt namn) för att behålla linjerna.

 Klicka på ”Färgmarkering” och markera sedan text genom att dra 
musen över texten. Du kan välja mellan 4 olika färger.

Du måste spara PDF-filen på din dator (nytt namn) för att behålla markeringarna.

 Du kan radera en markering som du gjort, genom att först klicka på ”Radera” 
och sedan klicka på markeringen.

 Skriver ut PDF-filen

 Spara PDF-filen på din dator 

 Fäster PDF-filen på verktygsfältet (undvik detta, det blir snabbt rörigt)

Tips:
Genom att först ladda ner PDF-filen till din dator och sedan öppna filen med en mer 
avancerad PDF-läsare så kan du göra mer med PDF-filen.


