knfbReader Mobile
kReader Mobile

Installationsinstruktioner

Copyright © 2009
knfbReading Technology, Inc.
www.knfbReader.eu
Alla rättigheter förbehållna.
Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller varukännetecken som tillhör
sina respektiva ägare.
RL011509/S3
Översättning av Sensotec NV/SA

INSTALLERA MOBILLÄSAR-MJUKVARA
Detta dokument förklarar hur ny eller uppgraderad Mobilläsar-mjukvara bör
installeras och aktiveras. Om du just köpt en telefon som redan har Läsaren
installerad behöver du inte följa stegen nedan.
Den senaste programvaran jämte instruktioner och mer information är alltid
tillgängliga på www.knfbReader.eu.

Översikt.
Du kommer att behöva de följande för att kunna fullfölja installation av Mobilläsaren.

-

En fungerande mobiltelefon av en modell som har godkänts för användning
med Mobilläsar-mjukvaran.

-

En PC med Internet-uppkoppling för att aktivera Mobilläsaren.

-

Serienumret för din Mobilläsare. Detta kan återfinnas på utsidan av din
produkt-kartong. Om du tidigare registrerat på www.knfbReader.eu kan ditt
serienummer även återfinnas där. Om du inte har ditt serienummer var vänlig
kontakta din återförsäljare för att erhålla det.

Nokia USB-kabel (tillhandahållen vid köp av telefonen), som ansluts till
telefonen och datorn

Installation av Mobilläsaren inkluderar de följande stegen:

-

Konfiguration av kamera-telefonen (Se Användarguiden för Mobilläsaren,
Appendix A eller B som tillämpligt).

-

Registrera användaren.

-

Installation av Mobilläsar-programvaran.

Anslutning av telefonen till PC för att kunna installera Mobilläsarprogramvaran.
Aktivering av Mobilläsaren.

Konfiguration av Kamera-Telefonen.
Se det appendix i användarguiden för den specifika telefon som du kommer att
använda.

Registrera användaren.
- Gå till websidan www.knfbReader.eu
- Klicka på “My Reader” i listan till vänster
- Klicka på “New User”
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Registrera användaren genom att skriva in ditt namn och kontaktinformation. Om du
sätter upp Mobilläsaren för en annan person skriv in deras namn och
kontaktinformation.

Anslutning av Telefon till PC.
För att kunna installera Mobilläsar-programvaran från CD-skivan (eller ladda ned
den) till telefonen måste PCn kunna kommunicera med Nokia-telefonen. Nokia
tillhandahåller gratis kommunikations-programvara med sina telefoner. Du behöver
bara genomföra detta steg en gång för varje PC som du vill använda. Följ dessa
steg:

-

Programvaran för Nokia NSeries PC Suite medföljer telefonen. Den engelska
versionen kan också laddas ned här:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
För Nokia NSeries PC Suite på andra språk, gå till Nokias websida för ditt
land och följ länkarna till Support och sedan till Ladda ner.
En engelsk version finns tillgänglig på www.blindsea.com. Följ dessa länkar:
"Mobile Corner" > "3rd Edition 3rd-Party Software" > "Nokia PC Suite".

-

Installera Nokia NSeries PC Suite på din PC enligt instruktioner.
Anslut telefonen till PCn genom USB-anslutningskabeln.

Ett antal anslutningsval kommer att visas på din telefon. Välj “PC Suite”. Inom några
sekunder kommer din PC att göra ett ljud. Detta indikerar att anslutningen har
fungerat.
OBS: Kommunikation mellan din PC och mobiltelefonen kräver enbart att PC Suite
är installerad på din dator. Det är inte nödvändigt att “Synkronisera” genom PC Suite
för att kunna installera Mobilläsar-programvaran.

Installation av mobilläsar-programvaran.
- Om du har Mobilläsaren på din telefon måste denna avlägsnas. För att göra

detta tryck på Meny-knappen; Programvara; Programvaru-hanterare; Reader;
Valmöjligheter; Avlägsna. Du kommer att vara tvungen att återaktivera
mjukvaran så som beskrivs nedan.

-

Sätt i CDn för Mobilläsar-programvaran i din PC (eller ladda ned installationsfilerna från www.knfbReader.eu).

-

Installera den "Reader executable" (Exekverbara filen för Läsaren) först.

-

OBS: Alla filer måste installeras tillsammans, antingen till telefonminnet eller
till minnskortet. Om du bara installerar Läsar-programvaran och ett språk kan
det vara bra att installera i telefonminnet för snabbare bearbetning. Om du
däremot planerar att installera mer än ett språk eller om du installerar på en
6220-Classic mobil (vilken har begränsat telefonminne) bör du installera
Läsar-mjukvaran och alla språk på minneskortet.

Följ anvisingarna på din PC, vilka efter ett tag kommer att anvisa dig att
fortsätta installationen på din telefon-skärm.
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-

OBS: Då du installerar på en 6220-Classic mobil kan det hända att det
följande meddelandet visas under installation: “Programvara inte kompatibel
med telefon. Vill du fortsätta i alla fall?” Detta meddelande är felaktigt. Välj
“Ja” och installation kommer att fortsätta.

-

Installera sedan språkpaketet för det användarspråk du önskar använda.

-

Slutligen, installera andra språkpaket. Alla språkpaket som du vill kunna
använda direkt måste installeras innan aktivering. Din licens kan begränsa
antalet tillåtna språk, men du måste installera åtminstone ett språk för att ha
ett primärt användarspråk. Du kan installera ytterligare språkpaket i framtiden,
vilka kan aktiveras såsom beskrivs i “Aktivering av tilläggspaket” i del 10 av
Användarguiden för Mobilläsare.

Efter att installera språkpaketet för det användarspråk, kan du också installera
dokumentation paketet för detta språk. Installationen av dokumentation
paketet gör det möjligt att komma åt Användarguide, Kommando Översikt och
Snabbstartsguide direkt från telefonen.

Under installationen måste du acceptera slutanvändar-licensavtalet. Detta avtal
sätter ut de termer och villkor som kommer att vara gällande för din användning av
Läsaren. Ditt informerade godtagande ger dig personlig rätt att använda denna
produkt, utan vilken du inte kan använda den. Texten i detta avtal kommer att visas
under installationen av Läsaren, se figur C1. Tryck Ned för att gå vidare i texten och
tryck OK för att acceptera. Licensavtalet kan också läsas på www.knfbReader.eu,
eller på den CD som medföljde din Mobilläsar-mjukvara.

FIGUR C1

Nästa skärm kommer att visa text från ytterligare avtal rörande installation av
Läsaren, se Figur C2. Återigen, tryck Ned för att gå vidare i texten och tryck OK för
att acceptera.
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FIGUR C2

Installation kommer sedan att fortsätta, se Figur C3.

FIGUR C3

Starta Mobilläsaren.
Efter att installation är färdig kan du starta Mobilläsaren. Om det står “Läsare” i det
nedre vänstra hörnet av telefonskärmen har din telefon ställts in så att Läsaren
startas genom att trycka på den vänstra väljarknappen. Om inte kan du
programmera en genväg genom att använda de möjligheter som ges under
“Anpassningsinställningar” på din telefon, se Nokia-manualen.
Du kan även starta din Läsare från telefonskärmen. För mer detaljer se appendix för
din telefon.

Aktivera Mobilläsaren.
Den första gången Läsaren startas, eller om den tidigare versionen var avlägsnad,
kommer Läsaren att guida dig igenom aktiveringen av mjukvaran. Den första
skärmen informerar dig om att processen kommer att göras i flera steg. Se Figur C4.
Du kan när som helst trycka Vidare (vänstra väljarknappen) för att fortsätta eller
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Avbryt (högra väljarknappen) för att avsluta processen. Om du inte aktiverar
produkten kommer Läsaren att fungera, men med reducerade funktioner.

FIGUR C4

På nästa skärm kommer du att ombes slå in en aktiveringskod för mjukvaran. Se
Figur C5. Tryck Ned för vidare instruktioner, se Figur C6.

FIGUR C5

Du kan erhålla en aktiveringskod genom att gå till websidan www.knfbReader.eu.
Efter att du loggat in kommer du att behöva slå in ett produkt-serienummer vilket du
kan finna på sidan på din produkt-kartong. Du kommer därefter att bli ombedd om
mjukvarokoden längst ned på din telefonskärm (Figur C6). Om du hade en tidigare
version av Mobilläsaren som du tagit bort från telefonen, gå till "My Reader"-delen av
websidan och kontrollera ditt licensnummer där. Klicka på “Retry activation” och följ
dessa steg för att få en aktiveringskod. Hur du än får din aktiveringskod, slå in denna
genom att använda knappsatsen på din telefon och klicka på Vidare när du är färdig.
Aktiveringskoder är enbart giltiga för en begränsad tid.
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FIGUR C6

Om den kod du slog in är felaktig eller ogiltig kommer nästa skärm att be dig att slå
in den igen. Se Figur C7. Tryck OK för att gå till en skärm där du kan slå in koden
igen.

FIGUR C7

Om den kod du slagit in är giltig kommer nästa skärm att informera dig att mjukvaroaktiveringen är färdig. Se Figur C8. Tryck OK för att gå ut ur Licensaktivering och
börja använda Läsaren.
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FIGUR C8

Om du inte aktiverar Läsar-mjukvaran kan du fortfarande använda den på en
försöksbasis . Läsaren kommer dock att ha begränsade funktioner.
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