Quick Start KNFB Reader.
Indledning.
Velkommen til en verden af hurtig og effektiv tekstgenkendelse og læsning med
vores KNFB Reader Android app, der kan ændre dit liv. KNFB Reader app'en kan
læse en lang række forskellige dokumenttyper, som du kan støde på i løbet af
dagen. Den er særlig velegnet til at læse trykte notater, rapporter, flyers og
praktisk talt alle former for dokumenter, der typisk udskrives fra en computer.
Den vil også læse mange forskellige tryksager i forskellige størrelser, farver og
stilarter.

Tag et billede, vis, og læs tekst.
Når KNFB Reader app'en først starter op, vil du være i Optag billede-skærmen
med TalkBack fokus på knappen Tag billede. Hold telefonens skærm opad og
placer Android ned med kameraet i midten af dokumentet med telefonen i den
samme retning som dokumentet - anbefales stående retning - og løft enheden
lige op til en passende afstand.
Hold i denne position, kameraet er på undersiden af telefonen. (Tjek din kamera
jævnligt for at sikre, at linsen er ren og uhindret). Sørg for at holde telefonen, så
ingen del af en finger eller din hånd er tæt nok på kameraet til at blokere for
visning af dokumentet.For at tage et billede, skal du berøre venstre siden af
skærmen, og TalkBack bør sige: "tag billede." Derefter kan du forsigtigt
dobbelttrykke et sted på venstre side af skærmen, og kameraet vil reagere med
den karakteristiske lyd af lukkeren.
For de bedste resultater og for at undgå rystelser af telefonen, mens billedet er
taget, så prøv at bruge en med en dobbelttryk og hold bevægelse, og løft
derefter fingeren for at aktivere kameraet. Hold smartphone roligt, indtil du
hører kameraets lukkelyd.

I det øjeblik kameraet tager billedet bearbejdes det automatisk til genkendelig
tekst. Hvis en tekst er fundet, vises den automatisk og læses højt, når
Tekstnavigation-skærmen åbnes. For at holde pause eller genoptage læsningen,
tryk på læs/pause-knappen i midten af skærmen tæt på bunden og lige over
hjem-knappen på de fleste enheder.
For at gemme dokumentet, skal du lokalisere og dobbelttrykke Gem dokumentknappen der befinder sig lige over den genkendte tekst i højre hjørne af
skærmen. For at vende tilbage til Optag billede-skærmen og tage et andet
billede, tryk på knappen Tilbage på din enhed, der ofte befinder sig umiddelbart
til højre for hjem-knappen i bunden af skærmen.

Tips til billedtagning.
Skarpe billeder er afgørende for optimal præstation. Hold smartphone stabilt
med begge hænder, og placér albuerne på læseoverfladen, mens du stadig
holder enheden langt nok fra dokumentet for at kunne indfange hele teksten.
Du opnår bedste resultater ved at placere teksten, der skal læses, på en jævn
overflade foran dig. Glat dokument så meget som muligt. Hold smartphonen
plant over siden. Fyld skærmen med visning af det dokument, du ønsker at
fange.
For at bekræfte kameraets position eller lære fornemmelsen af et godt opstillet
billede, skal du bruge Synsfelt rapport-funktionen. Du kan aktivere Synsfelt
rapport-funktionen ved at bruge dobbelttryk eller dobbelttryk og hold
bevægelsen på højre side af skærmen, for derefter forsigtigt at løfte fingeren
samtidig med at du holder telefonen stille for at lytte til rapporten; du kan
derefter justere placeringen af smartphone over siden og gentage processen
efter behov. Målet er at have telefonen tæt på dokumentet, men stadig langt
nok, så alle fire kanter af dokumentet ses af kameraet.
Øv dig med hjælp i begyndelsen. Brug et velkendt dokument, der er trykt med
klar skrift på et 20 gange 25 cm stor (brev-format) eller 21 gange 29,7 cm (A4format) hvidt ark papir til de indledende øvelsessessioner. Anbring dokumentet

på en flad overflade med en almindelig mørk, ikke skinnende baggrund. Efter
lidt øvelse med at sigte og tage billeder, vil du begynde at fornemme, hvordan
KNFB Reader app'en reagerer. Du vil også være bedre forberedt på at analysere
og korrigere forhold, du kan kontrollere, når præstationen ikke står mål. En lille
øvelse og vedholdenhed kan i høj grad forbedre præstationen.

Sådan får du hjælp.
Der findes en brugervejledning med forklaring af mange flere funktioner i
app'en, herunder brug af alle knapper på skærme Optag billede og
Tekstnavigation. Vejledningen indeholder også detaljerede oplysninger om
Readers flere sprog- og dokumenttype-funktioner. Vejledningen kan
downloades ved at følge linket "Funktioner" på http://www.knfbreader.com,
eller fra selve app'en ved at navigere til fillisten.
Hvis du har læst vejledningen, men stadigvæk har brug for ekstra hjælp, kan du
sende e-mail til support@knfbreader.com.
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