Mobillæser
Hurtigstart
Introduktion
Velkommen til en verden af mobil tekstgenkendelse og -læsning gennem vores voksende
Mobillæserfamilie af innovative, livsændrende produkter. Mobillæseren kan læse en lang række
forskellige dokumenttyper, du kan støde på i løbet af en dag. Den er særlig velegnet til at læse
trykte memoer, rapporter, flyers og praktisk talt alle andre typer dokumenter, der typisk er
udskrevet fra en pc. Den kan også læse mange forskellige tryksager af forskellige størrelser,
farver og stil. Dette dokument vil hjælpe dig med at komme hurtigt i gang.

Tag et billede, vis og læs tekst
Når Læseren først starter, er du på startskærmen. Tryk på tast 1 for at gå til
billedtagningsskærmen. Ved at trykke på tast 1 igen eller trykke på Enter tager du et billede og
får læst eventuel tekst, der genkendes i billedet. Efter at have trykket, skal du holde Læseren
stille i ca. 2 sekunder, indtil udløseren klikker (sørg for, at kameradækslet er åbent).
Billedet behandles for tekst. Hvis der er nogen tekst, vises den derefter og læses i
tekstnavigeringsskærmen. Tryk på tast 1 eller Enter for at standse midlertidigt eller genoptage
læsningen. For at gemme billedet eller teksten skal du trykke på tast 6. For at vende tilbage til
billedtagning for at tage et andet billede skal du trykke på højre valgtast.

Tips til billedtagning
Skarpe billeder er altafgørende for den bedste ydelse. Hvis du finder det svært at holde Læseren
i ro, så anvend begge hænder eller placér albuerne på læseoverfladen, mens Læseren stadig er
tilpas langt fra målet til at optage hele teksten. For de bedste resultater skal du anbringe den
tekst, du vil læse, på en flad overflade foran dig. Gør teksten så flad som muligt. Hold Læseren
lige over siden. Fyld skærmen med den tekst, du vil optage. På knfbReader Mobile kan du trykke
på tast 2 for at høre en feltvisningsrapport over, hvor godt billedet er justeret; du kan derefter
justere Læseren og gentage processen efter behov. Målet er at komme så tæt på teksten som
muligt, uden at skære nogen tekst fra.
Når du tager billedet, meddeler Læseren, om der er tekst skåret af (ude af kameraets feltvisning).
Det fleste dokumenter bør være ca. 30 cm fra Læseren. Læseren kan holdes tættere på ved
dokumenter, der er mindre end en standard A4-side.
Det vil hjælpe med lidt øvelse i starten. Det anbefales at bruge et bekendt dokument, der er trykt
med klar skrift på et hvidt A4-papir, til de indledende øvelsessessioner. Anbring dokumentet på
en flad overflade, der har en jævn, sort baggrund. Efter nogen øvelse med at sigte og tage
billeder, vil du begynde at forstå, hvordan Læseren reagerer. Du vil også være bedre forberedt
på at analysere og korrigere forhold, du kan kontrollere, når ydelse ikke står mål. Efter en smule
øvelse og vedholdenhed kan du forbedre ydelsen i høj grad.

Adgang til Hjælp
For hjælp kan du gå ind i betjeningsvejledningen fra startskærmen ved at trykke på tast 6. På
enhver skærm, hvor venstre valgtast er mærket “Valgmuligheder”, kan du trykke på den for at få
vist en menu og navigere gennem menuelementerne for at høre de tilgængelige kommandoer,
der er tilgængelige i PDF-format på skærmen, og deres tastaturgenveje. For knfbReader Mobile
kan du også trykke på højre eller venstre valgtast og holde den nede på enhver skærm for at
høre, hvad tastens funktion er.
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