knfbReader Mobile
e
kReader Mobile

Instruções de
Instalação
Copyright © 2008
K-NFB Reading Technology, Inc.
www.knfbReader.eu
Todos os direitos reservados.
Os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou marcas
comerciais registadas das respectivas empresas.
RL121708/S2

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO MOBILE READER.
Nota: Se adquiriu um telefone com o Mobile Reader já instalado, não necessita de
efectuar nenhum destes passos. Este documento descreve a instalação do software
Mobile Reader num telefone, a configuração do telefone, bem como o registo e a
activação do software Mobile Reader.
O software, instruções e informações mais recentes estão sempre disponíveis em
www.knfbReader.eu.

1 DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO MOBILE READER.
Para concluir a sua instalação do Mobile Reader, necessitará do seguinte:
- Um telemóvel Nokia N82 que funcione (ou outro modelo aprovado).
- Um PC com acesso à Internet, para activar o produto Mobile Reader.
- O cabo USB Nokia, fornecido com o telefone, para efectuar a ligação do telefone
a um PC.
- O produto Mobile Reader, incluindo a caixa e todos os conteúdos.
A instalação do seu Mobile Reader implica os seguintes passos:
- Configuração da câmara do telefone.
- Definição da comunicação entre o Telefone e o PC, para instalar o software
Mobile Reader.
- Instalação do software Mobile Reader.
- Activação do Mobile Reader através de um website.

2 CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA DO TELEFONE.
Esta configuração é específica para o N82.
Nota: é necessário definir de forma precisa a hora (até aos minutos), o fuso horário e a
data.
Para os telefones que já tenham sido ligados e configurados, passe para a secção 2.2.

2.1
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INSTRUÇÕES PARA UM TELEFONE POR ESTREAR.

1.

Instale a bateria de acordo com o manual Nokia.

2.

Ligue o telemóvel.

3.

Siga as instruções do telefone, para definir a Hora, Data e Fuso Horário.
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2.2 CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS.
2.2.1 Teclas importantes para a configuração do telefone (consulte a secção 4.1.
do Guia do utilizador):
O "botão Ligar/desligar" é o botão no meio do topo do telephone, por cima do ecrã.
Para ligar ou desligar o telephone, pressione durante 2 segundos.
A “tecla de selecção esquerda” é a parte superior da grande tecla quadrada e plana, à
esquerda do centro da tecla de navegação para 5 direcções.
A tecla “menu” é a parte inferior da grande tecla quadrada e plana, à esquerda do
centro da tecla de navegação para 5 direcções.
A “tecla de selecção direita” é a parte superior da grande tecla quadrada e plana, à
direita do centro da tecla de navegação para 5 direcções.
2.2.2 Passos importantes na configuração do telefone:
1.

Necessário: Certifique-se que a hora está definida de forma precisa.
Vá para Menu > Ferramentas > Definições > Geral > Data e Hora.
-

defina a Hora.

-

defina o Fuso Horário.

-

defina a Data.

2.

Recomendado: Desligue o bloqueio de teclas.
Nota: o teclado não será bloqueado enquanto o software Mobile Reader
estiver a funcionar. Recomenda-se que desligue o bloqueio de teclas, porque,
por pré-definição, o N82 bloqueia as teclas após 30 segundos. Não existe
qualquer indicação audível de que as teclas estão bloqueadas, a não ser que
esteja instalado o software do leitor do ecrã.
Para desligar o bloqueio das teclas, vá para:
Menu > Ferramentas > Definições > Geral > Segurança > Telefone e cartão
SIM > Período de bloqueio automático do teclado: nenhum.
As teclas podem ser manualmente bloqueadas, se pressionar a tecla de
selecção esquerda e depois asterisco.

3.

Recomendado: Defina a visualização para o tempo máximo e desligue a
rotação automática do ecrã:
Vá para Menu > Ferramentas > Definições > Geral > Personalização >
Visualização:
-
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Clique em Rodar ecrã. Utilize a tecla da seta para baixo, para
desligar a rotação automática do ecrã. Clique na tecla de Selecção
esquerda, para confirmar a sua escolha.
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-

Utilize a tecla da seta para baixo para ir para o Tempo limite de
poupança de energia Utilize a tecla da seta direita para o definir
para o tempo limite máximo.

-

Utilize a tecla da seta para baixo para ir para o Tempo limite da
luz. Utilize a tecla da seta direita para o definir para o tempo limite
máximo.

4.

Recomendado: Defina a Vista do menu para Lista em vez de Grelha.
Vá para Menu > Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Temas
> Menu > procure Lista.

5.

Os polarizadores incluídos com o seu Mobile Reader são filtros ópticos
polarizadores que suprimem o brilho de superfícies brilhantes, incluindo o
papel brilhante. O brilho do flash da câmara pode diluir o texto e torná-lo
ilegível. Recomenda-se fortemente a instalação do polarizador, para obter um
melhor desempenho.
Localize o envelope marcado com "Polarizadores" incluído na embalagem do
seu produto Mobile Reader.

6.

Para instalar os polarizadores, siga, passo a passo, as instruções do envelope
do Polarizador (também disponíveis no CD do software).

3 DEFINIÇÃO DA COMUNICAÇÃO ENTRE O TELEFONE E O PC.
Para instalar o software Mobile Reader a partir do CD (ou efectuando o download
online) para o telefone, o PC deve ser capaz de comunicar com o telefone Nokia. A
Nokia fornece software de comunicação grátis para os seus telefones. Apenas tem que
efectuar este passo uma vez para cada PC que vai utilizar.
1. O software Nokia NSeries PC Suite vem com o telefone. Também pode efectuar
o download da versão inglesa em:
http://www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
Para obter a Nokia Nseries PC Suite noutros idiomas, vá ao website da Nokia no
seu país e siga a ligação para o Suporte e depois para Downloads.
Está disponível uma versão inglesa acessível. Navegue até www.blindsea.com e
siga estas ligações: "Mobile Corner" > 3rd Edition 3rd-Party Software > Nokia PC
Suite.
2. Instale a Nokia Nseries PC Suite no seu PC, de acordo com as orientações.
3. Ligue o telefone, através do cabo USB, ao PC.
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4. No telefone aparecerão várias opções de ligação. Seleccionar “PC Suite”. Em
poucos segundos, o PC emitirá um som a indicar que a ligação foi bem sucedida.
Nota: para instalar o software Mobile Reader, não é necessário “Sincronizar”
através da PC Suite.

4 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE MOBILE READER.
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1.

Se tem a versão 5.2 ou anterior do Mobile Reader, deve removê-la.
Para removero o Reader, vá ao Menu > Aplicações > Gestor de Aplicações. >
Reader > Opções > Remover.
Terá que reactivar o software, como descrito em baixo.

2.

Insira o CD-ROM do Software Mobile Reader no seu PC (ou efectue o
download dos ficheiros de instalação a partir de www.knfbReader.eu).

3.

Introduza o número de série.

4.

Primeiro instale o “KNFB Mobile Reader Executable”.
Siga as instruções no ecrã do seu PC; numa determinada altura, ser-lhe-á
pedido que continue a instalação no ecrã do seu telefone.
Nota: pode ter a opção de instalar na memória do telefone ou no cartão de
memória. RECOMENDA-SE QUE INSTALE NA MEMÓRIA DO TELEMÓVEL, PARA UM
DESEMPENHO MAIS RÁPIDO. NO ENTANTO, SE ESTÁ A INSTALAR MAIS DE IDIOMAS, TEM
QUE INSTALAR TUDO NO CARTÃO.

5.

Instale o “Pacote de Idiomas” para o seu idioma. O pacote utilizado tem que
corresponder à sua licença (codificada no número de série). Tem que instalar
pelo menos um pacote de idiomas.
Todos os pacotes de idiomas devem ser instalados antes da activação do
Reader.

6.

Instale qualquer outro pacote de idiomas.
A sua licença pode bloquer o máximo de idiomas instalados. Pode instalar
idiomas adicionais após a activação, usando a activação do “Activação de
pacote adicional” descrito no manual.

7.

No ecrã principal do telefone adicione um atalho para o Mobile Reader:
Vá para Menu > Ferramentas > Definições > Geral > Personalização > Modo
standby > Atalhos > Tecla de Selecção Esquerda. Procure o Leitor na lista de
Aplicações.
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8.

O Mobile Reader também pode ser iniciado a partir do Menu.
Vá para Menu > Aplicações. Procure o Leitor.

5 ACTIVAÇÃO DO SOFTWARE MOBILE READER.
A primeira vez que o Mobile Reader estiver em funcionamento, terá que tomar decisões
e efectuar selecções. Pode sair do Mobile Reader a qualquer altura durante este
processo e mais tarde reiniciar o Mobile Reader e regressar ao processo. Se não
activar o produto, o Mobile Reader continua a funcionar, mas com funcionalidades
reduzidas.

5.1 INICIE O PROCESSO DE ACTIVAÇÃO NO SEU MOBILE READER.
Para activar o Mobile Reader, inicie com os seguintes passos no Mobile Reader:
1.

Inicie a aplicação do Mobile Reader. Se não definiu um atalho, vá para Menu
> Aplicações. Procure o Reader.

2.

Selecção do produto: ouvirá um aviso, que lhe pedirá para seleccionar o
produto kReader (número 1) ou o knfbReader (número 3). Os eu tipo de
produto tem que coincidir com a sua licença (o tipo de produto é codificado no
número de série).

3.

Contrato de licença: ouvirá um aviso, que lhe pedirá para aceitar ou rejeitar o
contrato de licença. O contrato de licença está disponível em formato
impresso, electronicamente no CD-ROM e no próprio Mobile Reader, no seu
Explorador de documentação. Para continuar, tem que aceitar o contrato,
pressionando 1. Para rejeitar pressione 3.

4.

Activação do produto: o Mobile Reader requer que introduza um código de
activação, ou que pressione a seta para baixo, para saber mais informações.
Pressione a seta para baixo.
O Mobile Reader comunica que deve contactar o seu fornecedor, através de
um número que será lido em voz alta. O Mobile Reader anuncia o contacto do
seu distribuidor. Deixe-o passar para o próximo passo.
O Mobile Reader também refere que a seta da direita repetirá o número, pelo
que a pode pressionar as vezes que forem necessárias.

5.
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5.2 CONTINUAR O PROCESSO DE ACTIVAÇÃO NO WEBSITE.
Vá para o website de activação e registo do KNFB Mobile Reader, disponível em
www.knfbReader.eu. O registo é gratuito.
5.2.1 Criar uma nova conta.
1.

Vá para o website www.knfbReader.eu

2.

Siga a ligação para knfbReader Mobile > Activation (Activação).

3.

Clique em “New User” (Novo Utilizador).

4.

Registe o utilizador introduzindo o seu nome e informações de contacto, ou,
se estiver a activar o Mobile Reader para alguém, introduza o nome e
informações de contacto dessa pessoa.

5.

Crie um nome de utilizador e palavra passe para o utilizador.

6.

Clique no botão “Register” (Registar).

5.2.2 Activação.
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1.

Inicie sessão no website www.knfbReader.eu

2.

Siga a ligação para knfbReader Mobile > Activation (Activação).

3.

Inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra passe, ou, se estiver a
activar o Mobile Reader para alguém, introduza o nome de utilizador e palavra
passe dessa pessoa.

4.

Para activar, precisa de dois números:
-

o código do software (12 dígitos), que foi lido em voz alta
anteriormente pelo Mobile Reader (consulte a secção 5.1).

-

o número de série (No mínimo 12 dígitos, possivelmente com
mais 2 números ou letras adicionais), que se encontra na
embalagem exterior do produto.

5.

Introduza o número de série no website em “serial number” (número de série).
Clique no botão “Next” (Seguinte).

6.

Opcional: Aqui terá a oportunidade de efectuar o download dos ficheiros de
instalação mais recentes. Clique no botão “Next” (Seguinte).
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7.

Introduza o código do software que foi lido em voz alta anteriormente pelo
Mobile Reader.

9.

Clique no botão “Finish” (Terminar) para obter o código de activação.

10. Introduza o código de activação no Mobile Reader, através do teclado
numérico e depois pressione # para aceitar.
Nota importante: os códigos fornecidos no processo de activação são válidos durante
um período limitado. O processo de activação (conforme descrito nesta secção 5.2)
deve ser efectuado todo de uma só vez.

6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Parabéns! A instalação e activação do Mobile Reader foram bem sucedidas. Está
pronto para começar.

6.1 PÁGINA DE TREINO
Veja como utilizar a página de treino fornecida, para conhecer melhor a distância e
posição do Mobile Reader acima de uma página A4 padrão.

6.2 O MOBILE READER COMUNICA QUE NÃO HÁ “NENHUM TEXTO” OU LÊ MAL.
-

Removeu dos polarizadores as folhas plásticas protectoras, de cor rosa,
após a instalação?

-

O Mobile Reader está a uma distância de 30 cm da página do texto?

-

Verifique se os polarizadores estão instalados a 90 graus um do outro.

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Estão disponíveis informações e ajuda adicionais:
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-

No Explorador de documentação, no próprio Mobile Reader (pressione
continuamente Teclado 1 durante 2 segundos).

-

No CD áudio tutorial.

-

No CD do software, como ficheiros electrónicos.

-

Em www.knfbReader.eu

-

Em www.knfbReader.com
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