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Introdução
Bem-vindo ao Mundo da leitura e do reconhecimento de texto no telemóvel. Através da nossa crescente
família de produtos inovadores, que poderá mudar a sua vida. O Mobile Reader consegue ler uma vasta
gama de documentos que encontra ao longo do dia. Tem um desempenho particularmente eficaz a ler
notas, relatórios, panfletos e qualquer outro tipo de documento impresso a partir de um computador
pessoal. Também lhe permite ler muitos artigos impressos a nível profissional, de vários tamanhos, cores
e estilos. Este documento ajudá-lo-á a utilizar o Mobile Reader rapidamente.

Tirar uma fotografia, mostrar e ler o texto
Quando o Reader inicia estará no ecrã inicial. Pressionar a tecla 1 do teclado numérico para ir para o ecrã
de Captura de Imagem. Pressionando novamente a tecla 1 do teclado numérico, ou ENTER, irá capturar
uma imagem e ler o texto reconhecido. Depois de pressionar, deve manter o Reader estável durante cerca
de 2 segundos até ao disparo. (Certifique-se que a tampa da lente está aberta.)
A imagem é processada para texto. Se for encontrado algum texto, este é mostrado e lido no ecrã de
Navegação no Texto. Para fazer pausa ou retomar a leitura, pressione a tecla 1 do teclado numérico ou
ENTER. Para guardar a imagem ou texto, pressione a tecla 6 do teclado numérico. Para voltar à Captura
de Imagem para tirar outra fotografia, pressiona Tecla de Selecção Direita.

Sugestões para tirar a fotografia
As fotografias bem definidas são essenciais para um melhor desempenho. Se for difícil segurar o Reader
de uma forma constante, use ambas as mãos ou apoie os cotovelos na superfície de leitura, de forma que
o Reader fique suficientemente longe para capturar todo o texto. Para melhores resultados, coloque o
texto que quer ler numa superfície plana à sua frente. Nivele o texto tanto quanto possível. No knfbReader
Mobile, pode pressionar a tecla 2 do teclado numérico para ouvir um Relatório do Campo de Visão, de
como a imagem está alinhada; pode ajustar o Reader e repetir o processo conforme necessário. O
objectivo é obter o resultado mais próximo possível, sem cortar qualquer texto.
Depois de tirar a fotografia, o Reader irá anunciar se algum texto está cortado (fora do campo de visão da
câmara). A maioria dos documentos deve estar a cerca de 30 cm do Reader. A captura pode ser realizada
mais de perto para documentos mais pequenos do que tamanho A4.
No início a prática irá ajudar. Utilize um documento familiar, impresso de forma clara, em folha de papel
branco, tamanho A4, que é o recomendado para as sessões de treino iniciais. Coloque o documento
sobre uma superfície plana e fundo escuro. Depois de algum treino de pontaria e captura de imagem
conseguirá saber como o Reader responde. Estará também mais preparado para analisar e corrigir as
condições de captura e pode controlar o seu desempenho. Com prática e persistência pode melhorar
significativamente o desempenho do Reader.

Obter Ajuda
Para ajuda, pode aceder ao Manual do Utilizador a partir do Ecrã Inicial pressionando a tecla 6 do teclado
numérico. A partir de qualquer ecrã quando a Tecla de Selecção Esquerda tem a função de “Opções”, ao
pressioná-la mostra um menu e percorrer os seus items para ouvir as opções de comando disponíveis em
PDF e as teclas de atalho correspondentes. Para o knfbReader Mobile, pode também pressionar e manter
a tecla de Selecção Esquerda ou Direita em qualquer ecrã para ouvir a função que tem.
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