Met de gekleurde A4-overlay:
1. Plaats de A4-overlay over de te lezen pagina. Als je op kleinere pagina’s leest, kun je
de overlay ook doormidden knippen tot A5-formaat.
2. Probeer zowel de matte en de glanzende kant, om te zien welke kant het prettigste
leest.
3. Door de tekst schuiner te leggen of het licht te regelen kun je reflecties op het
oppervlak voorkomen, vooral als de glanzende zijde wordt gebruikt.
4. Gebruik de overlay zo vaak als je wilt en waar het nodig is.
5. Misschien merk je pas na een aantal minuten lezen dat de overlay helpt. Meestal is
dit als je normaal gesproken last van je ogen zou krijgen tijdens het lezen. Je merkt
dan dat de vermoeidheid niet optreedt en je geen last krijgt van de prikkelende ogen.
Verzorging van de gekleurde overlay:
1. Behandel de overlay met zorg, omdat gekleurde overlays kunnen krassen en de
kleuren daardoor slijten. Schuif ze bijvoorbeeld niet over het bureau of tafel, omdat
kleine stukjes vuil het oppervlak kunnen beschadigen.
2. Om te voorkomen dat er vouwen in de overlay komen, is het verstandig erop te letten
hoe je de overlay opraapt en dat je hem niet in het rond laat slingeren.
3. Probeer de overlay te bewaren in een stevige envelop, wanneer je hem niet gebruikt.
4. Gebruik een zachte, schone doek om de overlay schoon te maken, met slechts water
en zeep. Gebruik geen glassex of spiritus op de gekleurde overlay.
Leeslinialen
Als je leest met de "Duo" leesliniaal (met de twee transparante randen en het ondoorzichtige
middenstuk) gebruik dan de rand die het beste werkt: voor enkele regels of voor tekst met
een groot lettertype: gebruik de smalle rand.
Wil je een mogelijkheid om vooruit te lezen, bijvoorbeeld omdat de zin over twee regels is
gedrukt, maak dan gebruik van de brede rand.
Daarnaast zijn er ook “plain” leeslinialen. Deze hebben geen ondoorzichtige middenbalk.
Beide leeslinialen hebben een matte en een glanzende kant: net als de grote gekleurde
overlays. Gebruik bij de linialen ook de kant welke je voorkeur heeft.
Voor de verzorging van deze linialen gelden ook de bovenstaande regels. Ze zijn
niet zo gevoelig voor kreuken en vouwen als de A4 overlays.
Overlays en linialen zijn leverbaar in verschillende kleuren, evenals reken en
taalschriften.
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