Mobile Reader
Hızlı Başlangıç.
Giriş
Yenilikçi ve hayat değiştiren ürünlerden oluşan, büyümekte olan Mobile Reader ailemiz aracılığıyla Mobile metin
tanıma ve okuma dünyasına hoş geldiniz. Mobile Reader’ınız, gün içinde karşılaşabileceğiniz çok çeşitli belge
türlerini okuyabilir. Özellikle yazdırılmış notlar, raporlar, el ilanları ve kişisel bir bilgisayardan tipik olarak
yazdırılmış diğer hemen her türlü belgeyi okumada iyi performans gösterir. Ayrıca çeşitli boyut, renk ve tarzdaki
profesyonel baskıların çoğunu da okuyacaktır. Bu belge, hızlı başlamanıza yardımcı olacak.

Resim çek, metni görüntüle ve oku
Reader, ilk çalıştığında Başlangıç ekranında olacaksınız. Görüntü Yakalama ekranına gitmek için tuş takımında
1’e basın. Yeniden 1’e ya da Gir’e basılması halinde görüntü yakalanacak ve tanınmış metin varsa okunacaktır.
Bastıktan sonra deklanşör sesi duyulana kadar yaklaşık iki saniye boyunca Reader’ı sabit tutun. (Kameranızın
lens kapağının açık olduğundan emin olun.) Görüntü, içinde metin olup olmadığını anlamak üzere işlenir. Metin
bulunması halinde bulunan metin, Metin Gezinti ekranında görüntülenir ve okunur. Okumayı durdurmak veya
devam ettirmek için tuş takımında 1’e ya da Gir’e basın. Görüntü veya metni kaydetmek için tuş takımında 6’ya
basın. Başka resim çekmek için Görüntü Yakalama’ya dönmek üzere Sağ Seçme tuşuna basın.

Resim çekmeyle ilgili ipuçları
Net resimler, en iyi sonucun alınması bakımından çok önemlidir. Reader’ı sabit tutmakta zorlanıyorsanız her iki
elinizi de kullanın veya okuma yüzeyine dirseklerinizi koyun; bu esnada Reader’ı tüm metni yakalayabilecek
şekilde hedeften yeterli uzaklıkta tutmaya devam edin. En iyi sonucu almak için okumak istediğiniz metni, düz bir
yüzey üzerinde önünüze koyun. Metni mümkün olduğunca düzleştirin. Reader’ı sayfa üzerinde hizada tutun.
Ekranı, yakalamak istediğiniz metinle kaplayın. knfbReader Mobile’da resmin ne kadar hizalanmış olduğuyla ilgili
Görüş Alanı Raporu’nu duymak için tuş takımında 2’ye basabilirsiniz; ardından Reader’ı ayarlayabilir ve
gerektikçe işlemi tekrarlayabilirsiniz. Amaç, metnin herhangi bir kısmını kesmeden mümkün olduğunca metne
yaklaşmanızdır.
Resmi çekmenizin ardından Reader, kesilen metin (kameranın görüş alanı dışında kalan) olup olmadığını
bildirecektir. Çoğu belgenin Reader’dan yaklaşık 25 cm mesafede olması gerekir. Reader, standart bir A4
sayfadan daha küçük belgelerde daha yakın tutulabilir. İlk başlarda alıştırma yapmanın faydası olacaktır. İlk
alıştırmalarınızda standart bir A4 beyaz kâğıda açık tipte yazdırılmış, bildiğiniz bir belgeyi kullanmanız önerilir.
Belgeyi sade ve koyu bir arka plana sahip düz bir yüzeye koyun. Hedef alma ve resim çekme üzerine bir miktar
çalıştıktan sonra Reader’ın nasıl tepki verdiğini anlamaya başlayacaksınız. Ayrıca, başarım istenilen düzeyde
olmadığında kontrol edebileceğiniz durumları analiz etmeye ve düzeltmeye daha hazır olacaksınız. Biraz çalışma
ve devamlılık, performansı büyük ölçüde artırabilir.

Yardım Alma
Yardım için tuş takımında 6’ya basarak Başlangıç ekranından Kullanıcı Kılavuzu’na girebilirsiniz. Sol Seçme
tuşunun “Seçenekler” olarak işaretlendiği her ekranda bu tuşa basarak menüyü görüntüleyebilir; inPDF ekranında
mevcut komut seçeneklerini ve bunların tuş takımındaki kısayollarını duymak için menü öğelerinde gezebilirsiniz.
Ayrıca, knfbReader Mobile’da herhangi bir ekranda Sol veya Sağ Seçme tuşuna basıp basılı tutarak tuşun
işlevini duyabilirsiniz.

