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MOBILE READER INSTALLATIE INSTRUCTIES
Opmerking: Bij aankoop van een mobiele telefoon waarop de Mobile
Reader reeds geïnstalleerd is, dient u onderstaande stappen niet uit te
voeren. Dit document beschrijft hoe u de Mobile Reader software installeert
op een mobiele telefoon, hoe u de telefoon configureert, en hoe u de
Mobile Reader software kunt registreren en activeren.
De meest recente software, instructies en informatie kunt u steeds
terugvinden op www.knfbReader.eu.
1. OVERZICHT VAN DE MOBILE READER INSTALLATIE:
Bij installatie van de Mobile Reader heeft u het volgende nodig:
 Een functionerende Nokia N82 (of ander compatibel model).
 Een PC met Internet toegang voor de activatie van de Reader.
 De Nokia USB kabel, die werd meegeleverd bij de telefoon, om uw
telefoon met uw PC te verbinden.
 Het Mobile Reader software pakket, met inbegrip van de
verpakkingsdoos en alle inhoud.
De installatie van uw Mobile Reader omvat volgende stappen:
 Het configureren van de camera / mobiele telefoon.
 Een verbinding tussen telefoon en PC opzetten – om de Reader
software te installeren.
 Het installeren van de Mobile Reader software.
 Het activeren van de Mobile Reader software aan de hand van de
website.
2. HET CONFIGUREREN VAN DE CAMERA / MOBIELE TELEFOON
Deze configuratie instellingen zijn specifiek voor de Nokia N82.
Opmerking: het is vereist om de de tijd, tijdzone en datum accuraat in te
stellen (tot op de minuut).
Ga naar stap 2.2, indien uw telefoon reeds op voorhand aangezet en
ingesteld werd.
2.1 INSTRUCTIES VOOR EEN GLOEDNIEUWE TELEFOON
1. Plaats de batterij zoals aangegeven in de Nokia handleiding.
2. Schakel de telefoon in.
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3. Volg de instructies op de telefoon om de tijd, tijdzone en datum in
te stellen.
2.2 BIJKOMENDE CONFIGURATIES
2.2.1. Telefoontoetsen die van belang zijn bij de configuratie van uw
telefoon:
De "Linker Selectie Toets", is het bovenste gedeelte van de grote, platte,
vierkante toets, aan de linkerkant van de centrale kanteltoets.
De "Menu toets" is het onderste deel van de grote, platte, vierkante toets,
aan de linkerkant van de centrale kanteltoets.
De "Rechter Selectie Toets", is het bovenste gedeelte van de grote, platte,
vierkante toets, aan de rechterkant van de centrale kanteltoets.
2.2.2. Belangrijke stappen in de telefoon configuratie:
1. Vereist: Verzeker u er van dat de tijd correct is ingesteld.
Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Datum
en Tijd.
 Stel de Tijd in.
 Stel de Tijdzone in.
 Stel de Datum in.
2. Advies: Schakel de automatische toetsenbordvergrendeling uit.
Opmerking: Het toetsenbord zal niet blokkeren terwijl de Reader
software actief is. Het is aangeraden om de
toetsenbordvergrendeling uit te schakelen, aangezien de Nokia
N82 standaard ingesteld is om de toetsen na 30 seconden te
vergrendelen. Dit wordt niet via een geluidssignaal kenbaar
gemaakt, tenzij er schermuitleessoftware op uw telefoon
geïnstalleerd staat.
Om de toetsenbordvergrendeling uit te schakelen, ga naar:
Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen > Beveiliging >
Telefoon en SIM kaart > Periode automatisch blokkeren
toetsenbord: geen.
3. Advies: Selecteer een maximale time-out waarna de verlichting van
het telefoonscherm wordt uitgeschakeld.
Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Persoonlijk >
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Scherm.
 Time-Out Spaarstand. Druk op Rechts om de maximale timeout in te stellen.
 Time-Out Verlichting. Druk op Rechts om de maximale timeout in te stellen.
4. De polarisatoren, die bij uw Mobile Reader werden meegeleverd,
zijn optische polariserende filters die de glans van een reflecterend
oppervlakte reduceren, met inbegrip van glanzend papier. De glans
van de flits van de camera kan de tekst witwassen en zodoende
onleesbaar maken. Gelieve ervoor te zorgen dat de polarisatoren
correct geïnstalleerd zijn om de beste resultaten te behalen.
Raadpleeg de "Polarisator" envelop die bij uw Reader software
pakket werd meegeleverd.
5. Volg stap voor stap de instructies uit de Polarisator envelop om de
polarisatoren te installeren (ook beschikbaar op de software CD).
3. STEL DE VERBINDING TUSSEN UW TELEFOON EN PC IN:
Om de Reader software van de CD naar de telefoon te installeren, moet de
PC in staat zijn om te communiceren met de Nokia telefoon. Nokia voorziet
gratis communicatie software voor zijn telefoons. U dient deze stap slechts
eenmaal te doorlopen voor elke PC die u zal gebruiken.
1. De Nokia NSeries PC Suite software wordt geleverd bij uw telefoon. De
Engelse versie kan tevens gedownload worden op onderstaande pagina:
http://www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,
download.
Indien u de Nokia Nseries PC Suite in een andere taal wenst, gaat u
naar de Nokia site van uw land en volgt u de koppelingen “Ontvang
support en software” en “Software Downloaden”.
Er is tevens een toegankelijke Engelse versie beschikbaar. Ga naar
www.blindsea.com en volg volgende links: Mobile Corner > 3rd Edition
3rd-Party Software > Nokia PC Suite
2. Volg de instructies voor het installeren van de Nokia NSeries PC Suite
op uw PC.
3. Maak gebruik van de USB kabel om uw telefoon met uw PC te
verbinden.
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4. Op uw telefoon zullen enkele verbindingsmogelijkheden verschijnen.
Kies “PC Suite”. Na enkele seconden, zal de PC een geluid produceren
die er op wijst dat de verbinding geslaagd is.
Opmerking: "Synchronisatie" met PC Suite is niet vereist om de Reader
software te installeren.
4. DE MOBILE READER SOFTWARE INSTALLEREN:
1. Plaats de Reader Software CD-ROM in uw PC (of download de
installatie bestanden op www.knfbReader.eu).
2. Voer het serienummer in.
3. Installeer eerst de “KNFB Mobile Reader Toepassing”.
Volg de instructies op uw PC scherm; op een bepaald ogenblik zal
men u er op wijzen om de installatie van op het telefoonscherm
verder te zetten.
Opmerking: Het is mogelijk dat u de keuze krijgt om op het
telefoongeheugen of het geheugenkaartje te installeren. WIJ RADEN
U AAN OM DE INSTALLATIE OP HET TELEFOONGEHEUGEN TE LATEN
DOORGAAN OPDAT UW READER IN DIT GEVAL SNELLER ZAL PRESTEREN.

4. Installeer vervolgens het taalpakket.
Voor het Nederlands en het Nederlands (België), is het uiterst
belangrijk om de Reader tussen stap 3 en 4 NIET op te starten.
5. Creëer een snelkoppeling naar uw Reader op het hoofdscherm van
uw telefoon:
Ga naar Menu > Instrumenten > Instellingen > Algemeen >
Persoonlijk > Standby-modus > Snelkoppelingen > Linker Selectie
Toets. Zoek naar de Reader in de lijst van applicaties.
6. De Reader kan ook vanuit het Menu opgestart worden.
Ga naar Menu > Toepassingen > Reader
5. ACTIVEER DE MOBILE READER
Bij het eerste gebruik van de Reader, zal u gevraagd worden om enkele
beslissingen en keuzes te maken. U kan de Reader op elk ogenblik tijdens
dit proces stopzetten, en het proces op een later ogenblik verder zetten.
Wanneer u het product niet activeert, blijft de Reader actief maar met
beperkte functionaliteit.
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5.1 BEGIN HET ACTIVERINGSPROCES OP UW READER:
Om de Reader te activeren, voert u volgende stappen uit:
1. Start de Reader toepassing. Wanneer u geen snelkoppeling heeft
aangemaakt, gaat u naar Menu > Toepassingen. Zoek naar
Reader.
2. Product Selectie: U zal een boodschap horen die u vraagt om een
keuze te maken tussen het kReader (nummer 1) of het knfbReader
(nummer 3) product. Maak uw keuze.
3. Licentieovereenkomst: U zal een boodschap horen die u vraagt of u
al dan niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst. De
licentieovereenkomst is beschikbaar in gedrukt formaat,
elektronisch formaat op de CD-ROM, en in de Documentatie
Explorer van de Reader zelf. U dient akkoord te gaan, door op 1 te
drukken, met de overeenkomst om verder te gaan. Indien u niet
akkoord gaat, drukt u op 3.
4. Productactivering: de Reader vraagt u om een activeringscode in te
voeren, of om op Onder te drukken voor meer informatie. Druk op
Onder.
5. De Reader vermeldt dat u contact dient op te nemen met uw dealer
met een nummer, de software code, dat het vervolgens luidop
leest. Noteer dit nummer, of laat de Reader verdergaan naar de
volgende stap. De Reader vermeldt ook dat drukken op Rechts het
nummer herhaalt, je kan het nummer zo vaak herhalen als nodig.
5.2 ACTIVERINGSPROCES: WEBSITE
Ga naar de K-NFB Reader activerings- en registratiewebsite, beschikbaar
op www.knfbReader.eu. Registratie is gratis.
5.2.1. Creëer een nieuwe Account
1. Ga naar de website www.knfbReader.eu.
2. Volg de koppelingen knfbReader Mobile > Activatie.
3. Klik op de koppeling “New user”.
4. Registreer als gebruiker door uw naam en contactgegevens op te
geven. Indien u de Reader voor een derde activeert, geeft u zijn
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naam en contactgegevens op.
5. Creëer een gebruikersnaam en paswoord voor de gebruiker.
6. Klik op de knop “Register”.
5.2.2. Activering
1. Ga naar de website www.knfbReader.eu.
2. Volg de koppelingen knfbReader Mobile > Activatie.
3. Meldt aan door uw gebruikersnaam en paswoord in te geven.
Indien u de Reader voor een derde activeert, dient u zijn
gebruikersnaam en paswoord in te geven.
4. Voor de activering heeft u twee nummers nodig:
 De softwarecode (12 cijfers) die zonet luidop uitgesproken
werd door uw Reader (zie 5.1)
 Het serienummer (4 x 3 letters of cijfers) van het product, dat
u terug kunt vinden op de productdoos (zowel in zwartschrift
als in Braille).
5. Voer het serienummer in.
6. Druk op de knop "Next" om naar de volgende stap te gaan.
7. Optioneel: U krijgt hier de kans om de meest recente software te
downloaden.
8. Druk op de knop "Next" om naar de volgende stap te gaan.
6. Voer de softwarecode in.
7. Druk op de knop “Finish” om de activeringscode te bekomen.
8. Voer de activeringscode in op de Reader. Maak hierbij gebruik van
het numeriek toetsenbord van uw telefoon, en druk op # om de
code te bevestigen.
Belangrijke Opmerking: de codes die tijdens het activeringsproces worden
meegedeeld zijn slechts geldig voor een beperkte tijd. Het
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activeringsproces (zoals in punt 7.2 omschreven) dient zonder
tussenpauzes te worden doorlopen.
6. TEST EN TROUBLESHOOTING
Proficiat! U bent er in geslaagd om de Reader te installeren en te activeren.
Het is nu klaar om te lezen.
6.2 OEFENPAGINA
Raadpleeg Hoofdstuk 10 in de handleiding over het gebruik van de
oefenpagina en leer de beste afstand en positionering van de Reader
boven een standaard A4 pagina.
6.3 TROUBLESHOOTING
6.3.1. De Reader geeft de boodschap “geen tekst” of slechte
leesresultaten weer.
 Werden de roze plastieken beschermstickers van de polarisatoren
verwijderd na installatie?
 Houdt u de Reader op een afstand van 30 cm van de pagina of tekst?
 Ga na of de polarisatoren in een hoek van 90 graden ten opzichte
van elkaar werden geïnstalleerd.
7. BIJKOMENDE INFORMATIE
Bijkomende help en informatie is kan u terugvinden:
 In de Documentatie Explorer op de Reader zelf (Houdt toets 1 enkele
seconden ingedrukt)
 Op de Audio tutorial CD
 Op de Software CD (elektronische bestanden)
 Op www.knfbReader.eu
 Op www.knfbReader.com
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