
E-Musikk

De mest brukte snarveiene for spilling med øyestyring: 

• Spille/pause: mellomromstast eller rød/grønn spille/pause-knapp øverst 
til venstre.

• Gå tilbake til start av sangen: Esc eller skjermknapp med

tilbakepil (når E-Musikk er pauset).

• Bytte mellom vers: Tab (bla fremover) eller Shift- Tab (bla bakover). Når 
sangen er pauset kan man bruke talltaster, f.eks. tallet 2 for å velge

2. vers.

• Gå fra spilling til redigering ved å høyreklikke på tittel-linjen, eller bruk 
"tilbake-tasten/backspace" eller Alt-E på tastaturet.

• Gå fra redigering til spilling ved å trykke på "Spille" øverst til venstre på 
skjermen, eller "tilbake/backspace" eller "mellomrom" på tastaturet.

• Stopp all lyd umiddelbart: K.
• Slå tale av/på - alt-G, eller med grønne knapper øverst til venstre i 

redigeringsmodus.
• Slå av/pause brytere eller dwell ved å klikke på tittelen, eller med knapp i 

redigeringsmodus.
• Avslutt E-Musikk: Ctrl- Shift- Q (hurtigavslutning) eller Ctrl- Q (da får du 

spørsmål om du vil avslutte eller lagre hvis du har gjort endringer). Med 
øye- eller bryterstyring og berøring, kan man gå til startskjermen, sette 
skjermen i pause og en "avsluttknapp" vil vises øverst til høyre.

• I spillestemmer som har mange akkorder, kan man bruke tastatur til å 
velge hvilken akkord som kan spilles og vises på skjermen (hvis man bare 
viser en akkord av gangen). Bokstavene velger akkordnavn, f.eks. trykk 

på C for å velge C-dur eller c moll, eller G for å velge G-dur eller g-moll. 
Hvis en lærer eller assistent endrer akkordene til en sang klassen synger, 
så er det mulig for den som spiller med E-Musikk å alltid spille den 
akkorden som passer til sangen. Gå til redigering > musikkmeny > Velg 
hvordan spille for å endre innstillinger for denne funksjonen.

Hvordan endre størrelse eller posisjon for knappene på skjermen: 

1. Slå på redigering – "Tilbake", "Alt-E" eller høyreklikk på tittel.
2. Klikk på knappen du vil redigere (ctrl-klikk hvis du vil velge flere samtidig, 

eller ctrl-A for å velge alle knappene.

3. Gjøre knappene større/mindre – Hold nede Alt-tasten og bruk piltastene

4. Flytte knappene – Hold nede Ctrl-tasten og bruk piltastene




