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INSTALLASJONSVEILEDNINGER FOR MOBILLESER.
Merk: har du kjøpt en telefon med Mobilleser allerede installert, trenger du ikke å utføre
disse stegene. Dette dokumentet beskriver installering av Mobilleser programvaren,
konfigurering av telefonen, og registrering og aktivering av Mobilleser programvaren.
Det aller siste i programvare, veiledning og informasjon er alltid tilgjengelig fra
www.knfbReader.eu.

1 OVERSIKT OVER MOBILLESER INSTALLASJON
Dette trenger du for å fullføre installasjonen av Mobilleser.
- En fungerende Nokia N82 telefon (eller annen godkjent modell).
- En PC med Internettilgang for produktaktivering av Mobilleser.
- Nokia USB kabel som følger med telefonen for å kunne kople den til en PC.
- Mobilleser produktet, inklusive boksen og hele innholdet.
Installering av din Mobilleser innlemmer følgende:
- Konfigurering av kameratelefonen.
- Oppsetting av telefonen for PC samtaler for å kunne installere Mobilleser
programvaren.
- Installering av Mobilleser programvare.
- Aktivering av Mobilleser ved bruk av en nettside.

2 KONFIGURERING AV KAMERATELEFONEN.
Dette oppsettet gjelder spesielt for N82.
Merk: det er viktig å sette inn nøyaktig tidspunkt (opp til minuttet), tidssone og dato.
For telefoner som allerede har blitt slått på og satt opp, gå rett til punkt 2.2.

2.1 INSTRUKSJONER FOR EN HELT NY TELEFON.
1.

Installer batteriet i følge Nokia Manualen.

2.

Slå på enheten.

3.

Følg instruksene på telefonen for å sette opp tid, dato og tidssone.

2.2 EKSTRA KONFIGURERINGER.
2.2.1 Viktige taster for konfigurering av telefonen (se punkt 4.1 i
Bukerveiledningen)
På knappen er den lille runde knappen på toppen av telefonen. Trykk og hold den nede
i ca 2 sekunder for å skru telefonen av og på.

Side 5

Installasjonsveiledning

“Venstre valgtast” er den øvre delen av den lange, flate, firkantede tasten, til venstre for
5-veis rulleknappen i midten.
“Menytasten” er den nedre delen av den lange, flate, firkantede tasten, til venstre for 5veis rulleknappen i midten.
“Høyre valgtast” er den øvre delen av den lange, flate, firkantede tasten, til høyre for 5veis rulleknappen i midten.
2.2.2 Viktige steg for konfigurering av telefonen:
1.

-

Innstill klokkeslett.

-

Innstill tidssonen.

-

Innstill datoen.

2.

Anbefalt: Slå av tastelåsen
Merk: tastaturet sperres ikke så lenge Mobilleser fungerer. Det anbefales å slå
av tastelåsen fordi N82 som standard sperrer tastene etter 30 sekunder. Det
finnes ingen lydindikasjoner om at tastene er sperret så sant en spesiell
skjermleser programvare ikke er installert.
For å slå av tastelåsen, gå til:
Meny> Verktøy> Innstillinger> Generelt > Sikkerhet > Telefon og SIM kort >
Tastatur autolås periode: ingen.
Tastene kan sperres manuelt ved å trykke inn den venstre valgtasten og
deretter stjerne.

3.

Anbefalt: Sett displayet på maksimum timeout og skru av automatisk
skjermrotasjon
Gå til Meny> Verktøy > Innstillinger > Generelt > Personalisering > Display:

4.
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Påkrevd: Sørg for at tiden er nøyaktig programmert.
Gå til Meny> Verktøy > Innstillinger > Generelt > Dato og tid.

-

Klikk på Roter skjerm. Bruk nedpil-tasten for å deaktivere
automatisk skjermrotasjon. Klikk på venstre valgtast for å bekrefte
valget ditt.

-

Bruk nedpil-tasten for å gå til Energisparer timeout. Bruk høyre
piltast for å stille inn maks timeout.

-

Bruk nedpil-tasten for å gå til Lys timeout. Bruk høyre piltast for å
stille inn maks timeout.

Anbefalt: Sett menyoversikten til liste i stedet for rutenett.
Gå til meny > Verktøy > Generelt > Personalisering > Emner > Menyoversikt
>Søk etter liste.
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5.

Polarisatorene vedlagt din Mobilleser er optiske polariseringsfiltre som hemmer
glans fra skinnende overflater, inklusive glanspapir. Glans fra blitsen kan
vaske ut teksten og gjøre den uleselig. Installering av polarisator anbefales
sterkt da ytelsen forbedres betraktelig.
Finn konvolutten merket ”Polarisatorer” som er inkludert i Mobilleser
produktpakken.

6.

Følg steg for steg instruksene i polarisator-konvolutten (også tilgjengelig på
programvare CD’n) for å installere polarisatorene.

3 INNSTILLING AV TELEFON TIL PC SAMTALER.
For å installere Mobilleser programvaren fra CD-en (eller last ned online) i telefonen, må
PC’n kunne kommunisere med Nokia telefonen. Nokia inkluderer gratis
kommunikasjonsprogramvare med telefonene sine. Du trenger bare å utføre dette
steget én gang for hver PC du ønsker å bruke.
1. Nokia NSeries PC Suite programvaren følger med telefonen. Den engelske
versjonen kan også nedlastes her:
http://www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
For Nokia NSeries PC Suite på andre språk, gå til Nokias nettsted i landet ditt og
følg lenken til Støtte og deretter til Nedlastinger.
En enkel versjon på engelsk er tilgjengelig. Gå til www.blindsea.com og følg
disse lenkene: "Mobile Corner" > 3dje Utgave 3dje-Party programvare > Nokia
PC Suite.
2. Installer Nokia NSeries PC Suite på PC’n din i følge retninger.
3. Kople telefonen til PC-en med USB kabelen.
4. En rekke koplingsalternativer vil dukke opp på telefonen. Velg “PC Suite”. I løpet
av noen sekunder vil PC-en gi fra seg en lyd som indikerer at forbindelsen er
vellykket.
Merk: det er ikke nødvendig å ”synkronisere” for å installere Mobilleser
programvaren når du bruker PC Suite.

4 INSTALLERING AV MOBILLESER PROGRAMVAREN.
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1.

Har du versjon 5.2 eller elder av Mobilleseren på telefonen må den avinstalleres. For å
avinstallere gå til Meny > Programmer > Programbeh. > Reader > Valg > Fjern.
Do må reaktivere programvaren igjen som beskrevet nedenfor.

2.

Sett Mobilleser Software CD-ROM inn i PC’n din (eller last ned
installeringsfilene fra www.knfbReader.eu).
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3.

Tast inn serienummeret.

4.

Først installerer du “KNFB Mobilleser Executable”.
Følg retningslinjene på PC skjermen; på et eller annet punkt vil de be deg om
å fortsette installeringen på telefonskjermen.
Merk: du får kanskje alternativet av å installere i telefonminne eller på
minnekortet. Det anbefales at du installerer i telefonminne for raskere
utførelse. Imidlertid må du installere på minnekortet om du installere mer enn
3 språk.

5.

Installer “Språkpakken” for menyspråket. Denne språkpakken må stemme med
menyspråket for lisensen (som er kodet i serienummeret). Do må installere
minst en språkpakke.
Merk: Alle språkpakker må være installert før programvaren blir aktivert.
For nederlandsk og belgisk nederlandsk, er det veldig viktig å IKKE starte
Mobilleseren før alle språkpakker er installert.

6.

Installer hvilken som helst annen språkpakke.
Lisensen din kan begrense antall mulighet språkpakker. Det er mulig å
installere tilleggspakker etter aktiveringen som kan bli aktivert via
”Tilleggspakke aktivering” beskrevet i brukermanualen.

7.

Legg inn en snarvei til Mobilleseren på telefonens hovedskjerm:
Gå til meny > Verktøy > Innstillinger > Generelt > Personalisering > Standbymodus > Snarveier > Venstre valgtast. Søk etter Leser i listen over
applikasjoner.

8.

Mobilleseren kan også startes fra menyen.
Gå til Meny > Applikasjoner. Søk etter Leser.

5 AKTIVERING AV MOBILLESER.
Den første gangen Mobilleser kjøres, vil du bli bedt om å ta noen avgjørelser og valg.
Du kan gå ut av Mobilleser når som helst under prosessen, for senere å gjenstarte
Mobilleser og gjenoppta prosessen. Aktiverer du ikke produktet, vil Mobilleser fortsette
å fungere men med redusert kapasitet.

5.1 START AKTIVERINGSPROSESSEN PÅ DIN MOBILLESER.
For å aktivere Mobilleser, starter du med disse stegene:
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1.

Start Mobilleser applikasjonen. Satt du ikke opp en snarvei, gå til Meny >
applikasjoner. Søk etter Leser.

2.

Valg av produkt: du vil bli oppfordret til å velge enten KLeser (nummer 1) eller
knfbLeser (nummer 3) produktet. Din produkttype må samstemme med
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produkttypen på lisensen(produkttypen er kodet i ditt serienummer).
3.

Lisensavtale: du vil bli bedt om å godta eller avslå lisensavtalen.
Lisensavtalen er tilgjengelig i utskriftsform, elektronisk på en CD-ROM og på
selve Mobilleserens dokumentutforsker. For å fortsette må du godkjenne
avtalen ved å trykke inn 1. For å avslå trykk inn 3.

4.

Produktaktivering: Mobilleser vil be deg om å føre inn en aktiveringskode eller
å trykke inn nedpilen for ytterligere informasjon. Trykk inn nedpilen.

5.

Mobilleseren meddeler at du skal ta kontakt med leverandøren med nummeret
som blir vist og lest opp. Ikke stopp Mobilleseren for det neste steget.
Mobilleseren nevner også at høyrepilen vil gjenta nummeret, du kan trykke på
denne så ofte du vil.

5.2 FORTSETT AKTIVERINGSPROSESSEN PÅ NETTSIDEN.
Gå til KNFB Mobillesers nettsted for aktivering og registrering som er tilgjengelig på
www.knfbReader.eu. Registreringen er gratis.
5.2.1 Oppretting av en ny konto
1.

Gå till nettstedet www.knfbReader.eu

2.

Følg lenken til knfbReader (knfbLeser) Mobile > Activation (Aktivering).

3.

Klikk på ”Ny bruker”.

4.

Registrer brukeren ved å føre inn navnet og kontaktopplysningene dine, eller
hvis du aktiverer Mobilleseren for noen andre, før inn vedkommendes navn og
kontaktopplysninger.

5.

Opprett et brukernavn og passord.

6.

Trykk inn tasten ”Register”.

5.2.2 Aktivering
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1.

Logg deg på nettsiden www.knfbReader.eu

2.

Følg lenken til ”knfbReader Mobile” > ”Activation”.

3.

Logg inn brukernavnet ditt og passordet, eller hvis du aktiverer Mobilleseren
for noen andre, før inn vedkommendes brukernavn og passord.
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4.

For å aktivere, trenger du to numre:
-

programvarekoden (12 siffer) som ble nettopp ble oppgitt med høy
stemme av Mobilleseren (se punkt 5.1).

-

serienummer (minst 12 siffer langt, men med muligens 2 eller flere
tall eller tegn) som står på utsiden av produktboksen.

5.

Før inn serienummeret på nettsiden under ”serienummer”. Trykk inn tasten
”Neste”.

6.

Valgfritt: Her har du muligheten til å laste ned nylig oppdaterte
installeringsfiler. Trykk inn tasten ”Neste”.

7.

Før inn programvarekoden som nettopp ble oppgitt med høy stemme av
Mobilleseren.

9.

Trykk inn tasten ”Avslutt” for å oppnå aktiveringskoden.

10. Før inn aktiveringskoden på Mobilleseren ved å bruke nummertastene på
tastaturet, trykk deretter inn # for å godkjenne.
Viktig informasjon: kodene som oppgitt i aktiveringsprosessen har en begrenset
gyldighet. Hele aktiveringsprosessen (som beskrevet i dette avsnittet 5.2) bør utføres
på en gang.

6 FEILSØKING
Gratulerer! Installeringen og aktiveringen av Mobilleseren er vellykket. Den er nå klar til
å lese.

6.1

TRENINGSSIDE

Se siden for bruk av den tilføyde treningssiden for å lære om den beste distansen og
plasseringen av Mobilleseren over en standard A4 side.

6.2 MOBILLESER SIER ”INGEN TEKST” ELLER LESER DÅRLIG.
-

Har det rosa beskyttelsesarket i plast blitt fjernet fra polarisatorene etter
installering?

-

Er Mobilleseren rundt 30 cm fra en tekstside?

-

Sjekk at polarisatorene er installert med en 90 graders avvikelse fra
hverandre.

7 YTTERLIGERE OPPLYSNINGER
Ytterligere hjelp og informasjon er tilgjengelig:
-

Side 5

I dokumentutforskeren på selve Mobilleseren (hold tastatur 1 inne i ca. to
sekunder).
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-

På Audio tutorial CD-n.

-

På programvare CD-n som elektroniske filer.

-

På www.knfbReader.eu

-

På www.knfbReader.com
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