Mobile Reader
Snelstart Gids
Inleiding.
Welkom in de wereld van mobiele tekstherkenning en leesoplossingen binnen ons groeiend Mobile Reader
gamma bestaande uit innovatieve, baanbrekende producten. Uw Mobile Reader kan een grote variëteit
aan documenttypes lezen, waarmee u in het dagdagelijkse leven wordt geconfronteerd. Hij presteert
bijzonder goed voor het lezen van gedrukte memo's, rapporten, flyers en zowat alle soorten documenten
die doorgaans van op de PC afgedrukt worden. De Reader kan ook een groot aantal professioneel
gedrukte teksten in verschillende afmetingen, kleuren en stijlen lezen. Dit document zal u helpen om snel
aan de slag te gaan.

Neem een foto, en lees de tekst.
Wanneer u de Reader opstart, zult u zich in het Startmenu bevinden. Druk op Toets-1 om naar het menu
Beeldopname te gaan. Door opnieuw op Toets-1 of op Enter te drukken, neemt u een foto en zal de tekst
die zich in de beeldopname bevindt herkend worden. Nadat u op Toets-1 gedrukt heeft, houdt u de Reader
gedurende ongeveer twee seconden stil totdat de sluiter van de camera klikt. (Zorg ervoor dat de lenskap
van de camera open is.)
De foto wordt gescand voor tekst. Indien er tekst gevonden wordt, wordt de tekst afgebeeld en
voorgelezen in het menu Tekstnavigatie. Druk op Toets-1 of Enter, om het lezen te onderbreken of te
hervatten. Om de foto of de tekst op te slaan, drukt u op Toets-6. Druk op de Rechter Selectietoets, om
terug te keren naar het menu Beeldopname om een nieuwe foto te nemen.

Praktische fotografeertips.
Scherpe foto's zijn essentieel voor een goede prestatie. Indien u moeite ondervindt om uw Reader stilt te
houden, kunt u beide handen gebruiken of uw ellebogen als steun op het leesoppervlak plaatsen, terwijl u
de Reader ver genoeg van de doeltekst houdt om alle tekst te fotograferen. Om het beste resultaat te
bekomen, plaatst u de tekst die u wil lezen op een vlak oppervlak voor u. Strijk de tekst zo veel mogelijk
plat. Houdt de Reader parallel boven de pagina. Vul het scherm met de tekst die u wenst te fotograferen.
In de knfbReader Mobile, kun je op Toets-2 drukken om een beeldbereikrapport op te vragen, die meedeelt
hoe goed de foto is uitgelijnd; op basis hiervan kunt u de positie van de Reader bijstellen en indien nodig
deze stap herhalen. Het doel is om zo dicht mogelijk bij de tekst te komen, zonder dat er tekst wordt
afgesneden.
Na het nemen van de foto, zal de Reader steeds aankondigen of er al dan niet tekst afgesneden werd
(omdat deze buiten het beeldbereik van de camera valt). De meeste documenten zouden ongeveer 30 cm
van de Reader verwijderd moeten zijn. De Reader kan dichterbij gehouden worden indien het document
kleiner is dan het standaard A4 formaat.
Oefening baart kunst. Wij adviseren u om aanvankelijk te oefenen met een document waarmee u
vertrouwd bent, afgedrukt in een duidelijk lettertype op een wit blad met een A4-formaat. Plaats het
document op een effen oppervlakte, die een donkere en egale achtergrond vormt. Na het opdoen van
praktijkervaring in het richten van uw camera en het nemen van foto's, zult u steeds beter weten hoe de
Reader reageert. U zult ook beter in staat zijn om beïnvloedende omgevingsfactoren te analyseren en te
corrigeren telkens de prestaties van uw camera ontoereikend zijn. Een paar dagen van oefening en
doorzettingsvermogen kunnen de prestaties significant ten goede komen.

Hulp nodig?
Voor hulp kunt u beroep doen op de handleiding, door op Toets-6 te drukken in het Startmenu. In elk menu
waar de Linker Selectietoets als "Opties" gelabeld is, kunt u door op deze toets te drukken een de lijst van
commando's die bij het menu horen oproepen en hun corresponderende sneltoetsen. Wat de knfbReader
Mobile betreft, kunt u in om het even welk menu de Linker en Rechter Selectietoets een tweetal seconden
ingedrukt houden om te horen welke functie de toets heeft in dat menu.
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