SmartVision2
Noter – software-versjon n° SV2-6607
Forløp for oppdatering av software
Internett-forbindelse er påkrevet for å kunne laste ned og installere oppdateringer for
SmartVision2.
Oppdateringsprosedyren finner du på «Innstillinger», bla videre til «Om telefonen» og
deretter «Systemoppdateringer».
Bla til «Last ned og installer» nederst på listen og trykk på «OK»-tasten for å starte
nedlastingen.
Avhengig av hastigheten på internett-forbindelsen du benytter, vil det ta noe tid å få lastet
ned oppdateringen. Du kan hele tiden sjekke fremdrift for nedlastingen fra «Varslings»skjermen. Når oppdateringen er ferdig nedlastet, blar du til «Installere» på
oppdateringsskjermen og trykker på «OK»-tasten. Det vil nå ta flere minutter før telefonen er
klar til bruk igjen, dette vil varsles med talemeldinger.
Forbedringer av systemet:
-

Oversikt:
o Feilrettinger og ytelsesforbedringer.
o Forbedrede oversettelser og forbedret uttale.

-

System:
o Appen Google «Assistant» er nå installert og benyttes som standard ved
stemmestyring eller talekommandoer. Åpne denne appen én gang for å få
full nytte av alle funksjonene dens.
o Store bokstaver med aksenter finnes nå på det fysiske tastaturet.
o Rettelse i forbindelse med forsinkelse ved åpning av «Innstillinger».

o Rettelse i forbindelse med forsinkelse ved bruk av stemmestyring fra
«Hjem»-skjermen.
Forbedringer av apper:
-

Tilgjengelighet:
o Forbedret navigering i noen tredjeparts apper (Facebook, Twitter, WhatsApp,
etc.)
o BrailleBack: Leselisten Esytime fra EuroBraille er nå kompatibel med
SmartVision2.

-

Agenda:
o Forbedret valideringsprosess når nye hendelser opprettes.

-

Bokleser:
o Forbedret åpning av enkelte bøker.

-

OCR:
o Ny modus «OCR online» vil forbedre hastigheten for tekstgjenkjenning.
Denne modusen kan aktiveres fra innstillingene for appen OCR, disse finner
du ved å trykke på «Meny»-tasten.

o Nye språk: Gresk, Hebraisk, Russisk, Finsk, Ungarsk, Rumensk, Kroatisk.
-

NFC:
o Det er nå mulig å lese flere NFC-tagger etter hverandre.
o Rettelse av problem i forbindelse med åpning av NFC-tagger med
talemeldinger.
o Forbedret åpning av enkelte NFC-tagger med tekst.

Nye apper:
-

Fargeindikator:
o Appen Fargeindikator benytter nå en motor som er basert på kunstig
intelligens. For å få forbedret resultat av fargegjenkjenningen, bør du nå
benytte silikondekselet som fulgte med telefonen og legge telefonens kamera
helt ned mot gjenstanden du vil vite fargen på.

-

Seddelindikator:
o Appen Seddelindikator vil kunne gjenkjenne alle euro-sedler. Gjenkjenning
for andre valutaer vil innen kort tid kunne lastes ned og benyttes.

