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Inleiding
Welkom in een wereld waarin het mogelijk is om een tekst op een snelle en
efficiënte manier te herkennen en te lezen dankzij onze indrukwekkende KNFB
Reader iPhone app. De KNFB Reader app kan tal van documenttypen lezen
waarmee u mogelijk in aanraking komt. De app is bijzonder geschikt voor het
lezen van afgedrukte memo's, rapporten, flyers en zo goed als elk ander
documenttype dat gewoonlijk vanaf een pc wordt afgedrukt.
Bovendien kan de app ook tal van professioneel gedrukte documenten in
verschillende afmetingen, kleuren en stijlen lezen.

Maak een foto, geef weer en lees de tekst
Bij het opstarten van de KNFB Reader app bevindt u zich in het scherm Foto
nemen met VoiceOver-focus op de knop Foto nemen. Plaats de iPhone met het
scherm van de telefoon naar boven en de camera naar onder in het midden van
het document. Zorg ervoor dat de telefoon zich in dezelfde richting als het
document bevindt (de positie portret/staand heeft de voorkeur). Til het
apparaat in rechte lijn omhoog: zo'n 8 à 10 inches voor een Amerikaans
briefformaat en zo'n 27 à 32 cm voor een Europees A4-formaat.
In deze positie bevindt de camera zich aan de onderkant van de telefoon, uiterst
rechts van u. (Controleer uw camera regelmatig om ervoor te zorgen dat de lens
zuiver is en niet belemmerd wordt.) Houd de telefoon zo vast dat de camera
niet door (een deel van) uw vinger of hand wordt geblokkeerd. Voor een vel
papier in Amerikaans briefformaat van 8,5 x 11 inches of in Europees A4formaat van 21 x 29,7 cm moet u de camera respectievelijk op een afstand van 8
à 10 inches of 27 à 32 cm houden om de volledige pagina te kunnen weergeven.

Raak de linkerkant van het scherm aan om een foto te nemen. De VoiceOver
zegt dan: "Foto nemen". Vervolgens tapt u zachtjes op de linkerkant van het
scherm en de camera zal dan het typische geluid van een sluiter laten horen.
Voor een optimaal resultaat zonder dat de telefoon beweegt tijdens het nemen
van de foto, gebruikt u een split tap-commando: u plaatst twee vingers stevig op
de linkerkant van het scherm en dan tilt u één vinger op om de foto te nemen.
Houd uw iPhone stabiel totdat u de sluiter van de camera hoort.
De tekst in de afbeelding wordt nu verwerkt. Indien de app tekst herkent, wordt
deze automatisch weergegeven en hardop voorgelezen terwijl het scherm
Tekstnavigatie wordt geopend. Om het lezen te onderbreken of te hervatten,
tapt u tweemaal met twee vingers tegelijk. Gebruik de VoiceOver-rotor en
standaardbewegingen om door de tekst te bewegen of gebruik de
navigatieknoppen onderaan het scherm.
Als u het document wilt opslaan, gebruikt u de knop Document opslaan juist
boven de weergegeven tekst rechtsboven in het scherm. Als u naar het scherm
Foto nemen wilt terugkeren om een nieuwe foto te nemen, gebruikt u de knop
Terug of maakt u een VoiceOver swipe-beweging.

Tips voor het nemen van foto's
Voor een optimaal resultaat zijn haarscherpe foto's essentieel. Houd de iPhone
stevig met beide handen vast en plaats uw ellebogen op de ondergrond, terwijl
u het apparaat tegelijk voldoende ver van het document houdt om de volledige
tekst te kunnen fotograferen. Voor een optimaal resultaat plaatst u de tekst die
u wilt lezen, op een vlak oppervlak voor u. Maak het document zo vlak mogelijk.
Houd de iPhone recht boven de pagina. Geef het document waarvan u een foto
wilt nemen, volledig op het scherm weer.
Om de positie van de camera te bevestigen of om te oefenen in het nemen van
een goed gepositioneerde foto, kunt u de optie Beeldbereikrapport gebruiken.
U kunt het Beeldbereikrapport activeren door tweemaal te tappen of een split
tap-commando te geven op de rechterkant van het scherm. Houd de telefoon

stil terwijl u naar het rapport luistert. Vervolgens kunt u de positie van de
iPhone boven de pagina aanpassen en het proces indien nodig herhalen. Het is
de bedoeling om de telefoon dicht boven het document te houden maar toch
voldoende ver zodat de vier hoeken van het document op het scherm worden
weergegeven.
In het begin kunt u best wat oefenen. Gebruik hiervoor een vertrouwd
document met een duidelijk lettertype dat u afdrukt op een wit papiervel van
8,5 x 11 inches (Amerikaans briefformaat) of 21 x 29,7 cm (Europees A4formaat). Plaats het document op een vlak oppervlak met een donkere, matte
ondergrond. Na enkele pogingen leert u al snel hoe de KNFB Reader app precies
reageert. Zo zult u ook beter de omstandigheden kunnen inschatten en
eventueel aanpassen wanneer u niet het verwachte resultaat krijgt. Zoals bij alle
andere dingen, geldt ook hier 'Oefening baart kunst'.

Hulp nodig?
Er is een Gebruikersgids beschikbaar waarin vele andere functies van de app
worden toegelicht, waaronder het gebruik van alle knoppen en bedieningen op
de schermen Foto nemen en Tekstnavigatie. Deze gids geeft ook uitleg over de
opties Teksttaal en Teksttype waarover de Reader beschikt. U kunt de
Gebruikersgids downloaden via de link op http://www.knfbreader.com of via de
app zelf in de lijst met documenten.
Hebt u toch nog vragen nadat u de gebruikersgids hebt geraadpleegd, dan kunt
u altijd verdere ondersteuning vragen door een e-mail te sturen naar
support@knfbreader.com.
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