Mobile Reader
Hurtigveiledning.

Innledning
Velkommen til tekstgjenkjennelse og -lesing på mobil ved hjelp av de innovative, livsendrende produktene fra
den stadig voksende Mobilleser-familien vår. Mobilleseren din kan lese et stort utvalg av dokumenttyper som du
kan støte på i løpet av en dag. Den egner seg spesielt til å lese trykte memoer, rapporter, reklametrykksaker og
praktisk talt alle andre typer dokumenter som typisk skrives ut fra en PC. Den kan også lese mange profesjonelt
trykte artikler i forskjellige størrelser, farger og typer. Dette dokumentet vil hjelpe deg med å komme hurtig i gang.

Ta et bilde, vis og les tekst
Når Leseren starter opp, vil du være i "Hjem"-skjermen. Trykk på 1-tasten for å gå til "Bildetaking"-skjermen. Å
trykke på 1-tasten igjen, eller å trykke på "Enter", vil ta et bilde og lese teksten som gjenkjennes. Hold deretter
Leseren rolig i omkring to sekunder inntil lukkeren knipser. (Forsikre deg om at linsedekselet til kameraet er
åpent.)
Bildet behandles for å finne tekst. All tekst som blir funnet vil vises og leses i "Tekstnavigering"-skjermen. Trykk
på 1-tasten eller "Enter" for å pause eller fortsette lesingen. Trykk på 6-tasten for å lagre bildet eller teksten.
Trykk på høyre valgtest for å gå tilbake til "Bildetaking" og ta et nytt bilde.

Tips for å ta bilder
Skarpe bilder er avgjørende for best ytelse. Hvis du synes det er vanskelig å holde Leseren rolig, kan du bruke
begge hendene eller støtte albuene på leseroverflaten. Leseren må hele tiden holdes langt nok vekk fra målet til
at all teksten blir tatt med. Plasser teksten du ønsker å lese på en flat overflate foran deg. Glatt ut teksten så mye
som mulig. Hold Leseren likestilt over siden. Fyll opp skjermen med tekst som du ønsker å ta opp. Med
knfbReader Mobile kan du trykke 2-tasten for å høre en "Feltvisningsrapport" over hvor godt bildet er stilt inn;
deretter kan du justere Leseren og gjenta prosessen om nødvendig. Formålet er å komme så nærme teksten
som mulig uten at noe av teksten kuttes.
Etter at du tar bildet, vil Leseren meddele om eventuell tekst er kuttet (utenfor kameraets synsfelt). De fleste
dokumenter bør være omtrent 25 cm fra Leseren. Leseren kan holdes nærmere for dokumenter som er mindre
enn en standard A4-side.
Øvelse hjelper i begynnelsen. For å begynne øvingen, anbefales det at du bruker et familiært dokument, skrevet
ut med klare fonter på en hvit A4-side. Legg dokumentet på en flat overflate med en jevn og mørk bakgrunn.
Etter litt øvelse med sikting og bildetaking, vil du begynne å bli fortrolig med hvordan Leseren reagerer. Du vil
også være bedre forberedt til å analysere og rette på kontrollerbare forhold når ytelsen ikke holder mål. Litt
øvelse og iherdighet kan forbedre ytelsen betraktelig.

Få hjelp
Du kan aksessere brukerveiledningen fra "Hjem"-skjermen ved å trykke på 6-tasten. I alle skjermbilder hvor
venstre valgtast er merket "Alternativer", kan du trykke denne for å få opp en meny. Tilgjengelige kommandovalg
på skjermen og dets tastesnarveier blir lest opp mens du navigerer gjennom menyelementene. Med knfbReader
Mobile kan du trykke og holde inne venstre- eller høyre valgtast i en hvilken som helst skjerm for å høre hva
tastens funksjon er.

