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Kurzweil 3000 KESIReader voor Windows 
voor Firefox 43.0 en hoger 
De KESIReader-uitbreiding Lees het web voor Windows voor Firefox 43.0 en hoger is er. Deze 
KESIReader-uitbreiding is een Add-On voor Firefox 43.0. Hierna vind je de instructies voor de 
installatie en het gebruik van deze KESIReader-uitbreiding. 

Installatie 
Met de functie Lees het web kan je de inhoud van webpagina’s in een webbrowser laten voorlezen 
en woorden opzoeken. Hiervoor dien je eerst de Firefox-browser van Mozilla te installeren en 
vervolgens de uitbreiding Lees het web van Kurzweil 3000. Het is ook mogelijk om de functie Lees 
het web te gebruiken met de browser Internet Explorer. We raden wel aan om Firefox te gebruiken 
als browser. 

Is er reeds een ondersteunde versie van Firefox op jouw pc geïnstalleerd, dan hoef je alleen nog 
maar de uitbreiding Lees het web te installeren.  

Opmerking: Je hebt hiervoor administratorrechten nodig. Heb je geen administratorrechten, dan dien 
je de hulp in te roepen van de systeembeheerder/IT-specialist. 

Hoe Firefox installeren vanaf de website Mozilla.org? 

1. Meld je aan op de pc via een Admin-account. 

2. Open jouw huidige webbrowser. 

3. Ga naar: www.mozilla.org. 

4. Klik op de knop Gratis download. 

5. Klik op Uitvoeren. 

6. Het installatievenster verschijnt. Klik op Installeren en wacht tot de installatie is voltooid. 

7. Installeer vervolgens de uitbreiding Lees het web van Kurzweil 3000. 

Hoe de KESIReader-uitbreiding van Kurzweil 3000 installeren? 

1. Download de KESIReader-uitbreiding vanaf de Sensotec-website en sla het bestand op, bvb. 
op je bureaublad.  
Locatie KESIReader-uitbreiding: http://downloads.sensotec.be/K3000/KESIReader.zip 

2. Pak het bestand uit, bvb. naar jouw bureaublad. Nu staat er een mapje KESIReader op je 
bureaublad met daarin het bestand KESIReader.xpi. 

3. Start Mozilla Firefox op. 

4. Ga naar Bestand/Bestand Openen of druk op CTRL + O. 

5. Ga naar de locatie waar je het bestand KESIReader.xpi hebt opgeslagen, bvb. in het mapje 
KESIReader je bureaublad. 

6. Selecteer het bestand KESIReader.xpi en klik op Openen. 

http://www.mozilla.org/
http://downloads.sensotec.be/K3000/KESIReader.zip
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7. Er verschijnt een venster met de geselecteerde Add-On die je wenst te installeren. Klik op de 
knop Installeren. 

 

8. Na installatie van de KESIReader-uitbreiding zal gevraagd worden om Firefox opnieuw op te 
starten. Klik op Nu herstarten. 

 

9. De werkbalk Lees het web verschijnt in Firefox. 
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Lees het web gebruiken 
Met de functie Lees het web kun je de lees- en referentiehulpmiddelen van Kurzweil 3000 gebruiken 
voor de inhoud die je ziet in een webbrowser. 

Wanneer je Kurzweil 3000 gebruikt om een website te lezen, bekijk je de site in Microsoft Internet 
Explorer of Firefox zoals gebruikelijk. Wanneer je op de knop Lees/Pauze in de werkbalk Lees het 
web van Kurzweil 3000 klikt, leest Kurzweil 3000 de tekst van de website met dubbele markering. Je 
kunt ook de referentiemiddelen van Kurzweil 3000 gebruiken tijdens het lezen van websites.  

Vanuit Firefox (als Kurzweil nog niet is opgestart) 
1. Klik op de knop ‘Lees/Pauze’. 

2. Je krijgt de melding dat Kurzweil 3000 moet opgestart zijn om de functie te gebruiken, ook als 
Kurzweil 3000 al is opgestart. Klik op ‘OK’ en wacht enkele seconden. 

3. Druk nogmaals op de knop ‘Lees/Pauze’. 

Vanuit Internet Explorer (als Kurzweil nog niet is opgestart) 
1. Klik op de knop ‘Lees/Pauze’. 

Vanuit Kurzweil 3000 
Er zijn twee manieren om naar het internet te gaan vanuit Kurzweil 3000:  

1. Open het menu Lezen en selecteer Lees het web. 

of  

2. Klik op de knop Web in een werkbalk. 

 
Noot: Om de knop Web toe te voegen gebruik je de functie Werkbalken aanpassen (klik 
hiervoor met de rechtermuisknop op de werkbalk). 

Uitzicht werkbalk 
De internetbrowser die in het venster Opties tabblad Lezen geselecteerd is, verschijnt. 

Indien je Internet Explorer gebruikt, verschijnt de werkbalk Lees het web onderaan uw scherm:  

 
Indien je Firefox gebruikt, is de werkbalk geïntegreerd in het werkbalkgebied van de browser: 

  

Je kunt de Kurzweil 3000 Firefox werkbalk Lees het web verbergen door in deze werkbalk op de 
rechtermuisknop te klikken en KESI Reader Toolbar te deselecteren. Om de werkbalk opnieuw te 
tonen, klik je op de rechtermuisknop in de Firefox menubalk en selecteer je KESI Reader Toolbar. 
Noot: Kurzweil 3000 geeft steeds de voorkeur aan de Mozilla Firefox browser. Wanneer Kurzweil 
3000 Firefox detecteert op uw PC en je hebt geen standaardbrowser ingesteld, zal Kurzweil 3000 je 
aanraden om de KESIReader-uitbreiding te installeren (zie hierboven hoe je dit kunt doen). 
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