KNFB Reader SNABBSTART.
Introduktion.
Välkommen till en värld av snabb effektiv textigenkänning och läsning med vår
livsförändrande Android-app KNFB Reader. KNFB Reader-appen kan läsa en
mängd olika dokumenttyper som du kan komma i kontakt med under dagen.
Särskilt väl fungerar den för att läsa tryckta PM, rapporter, flygblad, och
praktiskt taget alla andra typer av dokument som vanligen skrivs ut från en
dator.
Den läser även många professionella trycksaker i olika storlekar, färger och
stilar.

Ta en bild, visa och läs text.
När du startar KNFB Reader-appen visas Bildfångst-fönstret, med Talkback-fokus
på Ta en bild-knappen. Håll Android-telefonen med skärmen uppåt och placera
kameran mitt över dokumentet, med telefonen i samma riktning som
dokumentet - stående riktning rekommenderas. Lyft upp telefonen till en
lämplig höjd.
När du håller telefonen så här befinner sig kameran på undersidan av telefonen.
(Kontrollera din kamera regelbundet för att se till att linsen är ren och och inte
blockerad). Se till att hålla telefonen så att ingen del av något finger eller hand
kommer för nära kameran och blockerar sikten av dokumentet.
Ta en bild genom att vidröra vänster sida av skärmen. Talkback säger då: "ta en
bild". Knacka sedan försiktigt två gånger, var som helst på den vänstra sidan av
skärmen, så svarar kameran med slutarens distinkta ljud.
För bästa resultat, för att undvika att telefonen rör sig när du tar bilden, kan du
prova att använda ett finger med en dubbelkanckning och hållgesten och

därefter lyfta ditt finger för att aktivera kameran. Håll smartphone stadigt tills
du hör kamerans slutarljud.
Så fort kameran har tagit fotot kommer bilden bearbetas för att automatiskt
identifiera text. Om någon text hittas så visas den automatiskt och läses upp
högt samtidigt som Textnavigering-fönstret öppnas. Om du vill pausa eller
återuppta läsningen Vidrör läs/paus-knappen i mitten av skärmen längst ner
eller strax över hem-knappen på de flesta enheter.
För att spara dokumentet går du till och dubbeltrycker du Spara dokumentknappen, precis ovanför den identifierade texten i högra hörnet av skärmen. För
att gå tillbaka till Bildfångst-skärmen och ta en bild till vidrör du Tillbakaknappen, på din enhet som ofta finns till höger om hem-knappen längst ner på
skärmen.

Fotograferingstips.
Skarpa bilder är viktigt för optimal prestanda. Håll smartphone stadigt med båda
händerna och stöd armbågarna på läsytan, men behåll samtidigt enheten
tillräckligt långt från dokumentet för att fånga all text. För bästa resultat
placerar du den text du vill läsa på en plan yta framför dig. Platta ut dokumentet
så mycket som möjligt. Håll smartphone jämnt över sidan. Fyll skärmen med det
på dokumentet som du vill fånga.
Om du vill få din kameraposition bekräftad eller få in känslan för när bilden är
väl placerad så kan du använda alternativet Synfältsmeddelande. Du kan
aktivera Synfältsmeddelande genom dubbeltryck, eller genom dubbeltryck och
hållgest på höger sida av skärmen och därefter lugnt lyfta fingret som du håller
neretelefonen med för att lyssna på rapporten. Sedan kan du justera
smartphones position över sidan och upprepa processen efter behov. Målet är
att hålla telefonen nära dokumentet men samtidigt tillräckligt långt borta för att
dokumentets alla fyra kanter ska fångas in av kameran.
Träning ger färdighet. Använd ett välbekant dokument utskrivet med tydlig text
på ett vitt pappersark på 8,5 x 11 tum (letter-format) eller på 210 x 297 mm (A4-

format) för de första övningsgångerna. Placera dokumentet på en plan yta med
en enkel mörk, inte blank, bakgrund. Efter lite övning med att sikta och ta bilder
lär du känna hur KNFB Reader-appen svarar. På så vis kommer du vara bättre
förberedd och kunna analysera och rätta till förhållanden som ligger under din
kontroll de gånger som prestandan inte håller måttet. Lite övning och ihärdighet
kan förbättra prestandan stort.

Få hjälp.
Det finns en användarhandbok tillgänglig där många fler av appens funktioner
förklaras, bland annat användning av alla knappar och reglage i Bildfångstfönstret och i Textnavigering-fönstret. Mer information om alternativ för flera
språk och dokumenttyp i Reader presenteras också i handboken. Ladda ner
handboken via dokumentationslänken på http://www.knfbreader.com eller
med själva appen genom att gå till fillistan.
Om du skulle behöva mer hjälp efter att ha konsulterat handboken så skickar du
e-post med hjälpförfrågningar till support@knfbreader.com.
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