
SmartVision2 

Release note – software versie n° SV2-4259 

Software Update Process 

Voor het downloaden en installeren van SmartVision2 updates is een internetverbinding 
vereist. Om uw apparaat te updaten, ga naar "Instellingen", selecteer "Over de telefoon" en 
vervolgens 'Systeem Updates'. Selecteer 'Downloaden en installeren' onderaan in de lijst en 
druk op de toets "OK" om de download te starten. 

Afhankelijk van uw verbinding, kan het downloaden van de update enige tijd duren. U kunt de  
voortgang via de updatemelding bekijken in meldingsvenster. Wanneer het downloaden 
voltooid is, selecteert u "Installeer" van het systeem update scherm. Het duurt een paar 
minuten om het te voltooien voordat u het product kan gebruiken (gevocaliseerde feedback). 

Systeem verbeteringen: 
-          Overzicht: 

o Bug fixes en algemene verbeteringen.  
o Vertaling en uitspraak correcties 
o Nieuw talen: Spaans, Fins, Pools. 

-          Systeem 
o Verbetering van de verschillende eigen Android schermen  
o  “Toestemming van de app-melding" staat nu standaard uitgeschakeld in het 

meldingsvenster. 
o Invoer mode in Hebreeuws: mogelijkheid overstappen van Hebreeuws naar 

Latijnse karakters met behulp van de ster-toets op het fysieke toetsenbord. 
o Lijst van toepassingen nu correct gesorteerd op alfabetische volgorde zelfs 

met speciale tekens. 
o Vocalisatie verbetering bij installatie van het product. 

Toepassings verbeteringen: 
-          Toegankelijkheid: 

o Verbetering van de meldingen vocalisatie. 
o "Gemist oproepen" na de slaapstand aankondiging nu ondersteund voor 

Duitse en Italiaanse taal. 
o Hint bij invoervak herhaald wanneer u alle tekens worden verwijderd. 
o Vocalisatie verbetering wanneer u een tekst wijzigt. Het teken links van de 

cursor wordt nu altijd aangekondigd. 
o Snelle instellingen: verbetering van de toegankelijkheid bij de selectie van 

audio profielen. 
o Karakter validatie: timer 0.2 sec is toegevoegd. 
o Nieuwe sneltoetsen toegevoegd:  

 Aan-/uitschakelen van de kleurmodus inversie. 



 Aan-/uitschakelen mobiele dataverbruik.  
 Audioprofiel schakelen. 
 Schakelaar echo op invoer functie. 

-         Boek lezer: 
o Ondersteunen van ZIP bestanden. 

-         Contacten: 
o Contactpersonen kunnen nu worden verwijderd van de SIM-kaart  
o Contact zoeken in de lijst met contactpersonen: filteren door de eerste letter 

van de achternaam of voornaam is nu beschikbaar  
o vocalisatie verbetering voor contacten zoeken via het toetsenbord 

-         Klok: 
o Nieuw ontwerp van het thuisscherm. Items worden in een lijstindeling 

voorgesteld.  
o Verbetering van de toegankelijkheid voor Alarm klok, Timer, Chronometer. 
o Alarm kan nu worden gestopt met een korte druk op de aan-/uit toets. 

-          Email: 
o Focus op de zoekbalk wanneer u een teken typt niet meer gewijzigd. 
o Verbetering van het downloaden van bijlagen. 
o Snelle toegang tot bijgevoegde bestanden via de "ster"-toets.  
o Bijlagen afkomstig van Kapsys E-mail app, in de volgende formaten: Epub, 

Epub3, Doc, Docx, PDF, Txt en HTML-code, worden nu automatisch 
geopend via Boek Lezer app. 

-    GMAIL: 
o In uw postvak in hebt je nu de mogelijkheid om meerdere e-mails te 

selecteren met een lange druk op de OK-toets. 
-         Thuis scherm: 

o Internet bladwijzers kunnen nu worden toegevoegd op het huisscherm. 
-         Internet: 

o Vocalisatie en verbetering van de toegankelijkheid van websites 
invoervakken. 

-         Kapten: 
o Vrije navigatie zal niet worden onderbroken indien de snelheid lager is dan 

15 km/h 
o Vrije navigatie is: wanneer een persoonlijk punt (Ktag) in de buurt van uw 

locatie is, wordt de naam van de Ktag aangekondigd in plaats van het 
postadres. 

-         Telefoon: 
o Contactpersonen worden nu gesynchroniseerd tussen de telefoon en contact 

apps  
o Scherm verbetering van het snelle bediening bij nummer kiezen. 



o Verbetering van de functie "Het telefoonnummer toevoegen aan een 
bestaand contact"  

o Belvolume wordt niet meer aangekondigd wanneer de oproep is beëindigd. 
-         SOS: 

o Mogelijkheid tot het instellen van de SOS knop vertraging van 1 tot 5 
seconden. 

-         Andere Apps: 
o Voxiweb: Vocalisatie verbetering van de invoervakken.  
o WhatsApp: "Spraakopname" knop nu toegankelijk op het toetsenbord. Houd 

de knop "OK" ingedrukt om op te nemen en loslaten voor de afsluiting van 
uw opname. 

Gekende problemen: 
-    Afhankelijk van Google apps updates, het is mogelijk dat twee "Klok" apps worden 

weergegeven in de toepassingslijst: een is de "Klok" apps uit Kapsys en de andere is 
de "Klok" apps van Google. Alleen de Android "Klok" app kan worden verwijderd. 


