Mobile Reader
Snabbstart.
Introduktion
Välkommen till en värld med mobil text-igenkänning och läsning genom vår växande familj av innovativa,
livsförändrande produkter. Din Mobilläsare kan läsa en stor mängd dokumenttyper som det är möjligt att du
kan stöta på under dagen. Den är särskilt bra på att läsa skrivna PM, rapporter, flygblad och i stort sett
vilket sorts dokument som helst som är utskrivet från en personlig dator. Den kan också läsa många
professionellt tryckta skrivsaker av varierande storlek, färg och stil. Detta dokument kommer att hjälpa dig
att snabbt komma igång.

Ta en bild, visa och läs text
När Läsaren först sätts på kommer du att befinna dig på Startskärmen. Tryck Knapp-1 för att gå till
Bildtagnings-skärmen. Tryck Knapp-1 igen eller tryck Retur för att ta en bild och läsa text som kan
igenkännas i bilden. Efter att du tryckt håll Läsaren stilla i ungefär två sekunder till dess att slutaren sluts.
(Försäkra dig om att lins-skyddet på din kamera är öppet.)
Bilden bearbetas nu för att finna text. Om text hittas kommer den att visas och läsas i
Textnavigeringsskärmen. För att pausa eller återuppta läsning, tryck Knapp-1 eller Retur. För att spara bild
och text tryck Knapp-6. För att återvända till Bildtagning för att ta en till bild tryck på den högra
väljarknappen.

Tips för att ta bra bilder
Skarpa bilder är nödvändiga för att få bästa resultat. Om du tycker att det är svårt att hålla Läsaren stadigt,
använd båda händerna eller luta dina armbågar på läsarytan medan du håller Läsaren tillräckligt långt
borta från Läsaren för att kunna se all text. För bästa resultat placera den text du vill läsa på en plan yta
framför dig. Släta ut texten så mycket som möjligt. Håll Läsaren stadigt över sidan. Fyll skärmen med den
text du vill ta en bild av. I knfb-Mobilläsaren kan du trycka Knapp-2 för att höra en Vyfältsrapport om hur väl
placerad bilden är. Du kan sedan justera Läsaren och repetera om nödvändigt. Målet är att komma så nära
texten du kan och fortfarande se all text.
Efter att du tar bilden kommer Läsaren att säga huruvida all text kom med (i kamerans vyfält). De flesta
dokument bör vara ungefär 25 cm från Läsaren. Läsaren kan hållas närmare dokument som är mindre än
ett standardark på 22 cm gånger 28 cm.
Övning kommer att hjälpa mycket till en början. Vi rekommenderar att du använder ett tidigare dokument,
utskrivet i tydligt typsnitt på ett vitt standardark på 22 cm gånger 28 cm. Placera dokumentet på en plan yta
med en enkel, mörk bakgrund. Efter att du övat dig i att rikta kameran och ta bilder kommer du att börja
kunna hur Läsaren fungerar. Du kommer också att vara bättre förberedd att analysera och rätta till de
omständigheter du kan ändra om Läsaren inte presterar som förväntat. Litet övning och ihållighet kan
förbättra prestandan.

Få hjälp
För att få hjälp kan du gå till Användarguiden från Start-skärmen genom att trycka Knapp-6. På alla
skärmar där den vänstra väljarknappen kallas “Valmöjligheter” kan du trycka på denna för att se en meny
och navigera genom denna för att höra tillgängliga kommando-möjligheter (också tillgänglig i PDF) på
denna skärm eller knappsats-genvägar. Om du använder knfb-Mobilläsaren kan du även trycka och hålla
in den vänstra eller högra väljarknappen i alla skärmar för att höra vad en knapps funktion är.
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