
SmartVision2 

Note de lansare – versiune software n° SV2-4259 

Procesul de actualizare software 

Pentru descărcarea și instalarea actualizărilor SmartVision2 este nevoie de o conexiune la 
Internet  
Pentru a vă actualiza dispozitivul, accesați "Setări", selectați "Despre telefon" și apoi 
"Actualizări de sistem". 
Selectați "Descărcați și instalați" din partea de jos a listei și apăsați tasta "OK" pentru a 

începe descărcarea. 

 
În funcție de viteza conexiunii, descărcarea actualizării poate necesita mai mult sau mai 
puțin timp. Puteți vedea evoluția descărcării verificând notificarea de actualizare din bara 
de notificare. O dată ce descărcarea este finalizată, selectați "Install" (Instalare) din 
ecranul de actualizare a sistemului. Este posibil să trebuiască să asteptați câteva minute 
până se finalizează procesul, după care veți putea utiliza iarăși telefonul (la finalizare veți 
primi și un feedback sonor). 
 
Îmbunătățiri ale Sistemului: 

-          Prezentare generală: 

o Repararea bug-urilor și îmbunătățirea performanțelor 

o Îmbunătățirea traducerilor și a vocalizărilor 

o Noi limbi: spaniolă, finlandeză, poloneză 

-          Sistem: 

o Îmbunătățirea afișarii pe display a mai multor ecrane Android de bază 

o Notificarea "Aplicație de permisiune" este acum dezactivată în mod 
prestabilit în bara de notificare. 

o Metoda de input în ebraică: există acum posibilitatea de a comuta 
tastatura de la caractere ebraice la cele latine folosind tasta asterisc de pe 
tastatura fizică 

o Lista aplicațiilor este acum ordonată corect în ordine alfabetică chiar și 
dacă unele nume prezintă caractere speciale. 

o A fost îmbunătățită rostirea la pornirea produsului 

  
Îmbunătățiri ale Aplicațiilor: 

-          Accesibilitate: 

o A fost îmbunătățită rostirea notificărilor 

o Notificarea de "Apel Pierdut" din anunțul de Trezire este acum prezentă și 
în limbile germană și italiană 

o Indicațiile de autocorectare pentru introducerea textului în căsuța de 
editare vor fi repetate atunci când ștergeți toate caracterele 



o A fost îmbunătățită rostirea în timpul modificării unui text. Caracterul din 
stânga cursorului va fi repetat întotdeauna. 

o Setări rapide: a fost îmbunătățită și ușurată metoda de selectare a 
profilurilor audio 

o Înainte de validarea caracterelor a fost adăugat un spațiu de 0,2 secunde 

o Au fost adăugate noi comenzi rapide pe tastatură relative la: 

▪ Activare / Dezactivare modul de inversare a culorilor 

▪ Activați / Dezactivați datele mobile 

▪ Schimbați profilul audio 

▪ Porniți / Opriți rostirea caracterelor pe care le introduceți 

-         Book Reader: 

o Fișierele ZIP sunt acum suportate 

-         Contacte: 

o Acum pot fi șterse contactele de pe cartela SIM 

o A fost îmbunătățită căutarea contactelor: acum este disponibilă filtrarea 
prin prima literă a numelui de familie sau a prenumelui 

o A fost îmbunătățită rostirea caractelor introduse în timpul căutării 
contactelor folosind tastatura; 

-          Ceas: 

o Design nou al ecranului principal. Elementele sunt acum organizate și 
arătate pe ecran sub formă de listă. 

o A fost îmbunătățită accesibilitatea la funcțiunile pentru alarmă, ceas, 
cronometru și timer 

o Acum alarma poate fi oprită prin apăsarea scurtă a tastei de pornire 

-          Email: 

o Bara de căutare este acum vizibilă chiar și după ce introduceți un caracter. 

o A fost îmbunătățită descărcarea fișierelor atașate 

o Este acum posibil accesul rapid la fișierele atașate prin intermediul tastei 
"asterisc (*)". 

o Fișierele atașate care sunt primite prin aplicațita Kapsys Email, in 
următoarele formate: Epub, Epub3, Doc, Docx, PDF, Txt și Html, vor fi 
deschise în mod automat cu aplicația Book Reader 

-    GMAIL: 

o Aveți acum posibilitatea de a selecta mai multe e-mailuri din căsuța dvs. 
poștală, prin apăsarea lungă a tastei OK 

-         Ecranul Principal: 



o Acum Marcajele Internet pot fi adăugate pe ecranul Principal 

-         Internet: 

o Au fost îmbunătățite rostirea și accesibilitatea casetelor de editare a site-
urilor Web 

-         Kapten: 

o Modalitatea de navigare liberă nu va mai fi oprită dacă viteza este mai 
mică de 15 km / h 

o Modalitatea de navigare liberă: atunci când un Ktag se află în apropierea 
locației dvs., numele Ktag-ului va fi acum anunțat în locul adresei poștale. 

-         Telefon: 

o Afișarea contactelor este acum sincronizată între aplicația Telefon și cele 
de Contacte 

o A fost îmbunătățită interfața ferestrei de apelare rapidă 

o Îmbunătățirea funcției "Adăugați numărul de telefon la un contact existent" 

o Nu va mai fi anunțat nivelul de volum al soneriei când se termină apelul 

-         SOS: 

o Este acum posibilă setarea întârzierii butonului SOS de la 1 la 5 secunde. 

-         Terță parte: 

o Voxiweb: A fost îmbunătățit procesul de rostire a casuțelor de editare text 

o WhatsApp: Tasta de "Înregistrare voce" este acum accesibilă prin 
tastatură. Pentru a o folosi țineți apăsată tasta "OK" pentru a înregistra și 
lasați-o pentru a încheia înregistrarea. 

 

Problemă cunoscută: 

-    În funcție de actualizările Google, este posibil ca două aplicații "Ceas" să fie afișate 
în lista de aplicații, una fiind aplicația "Ceas" de la Kapsys, iar cealaltă este aplicația 
"Ceas" de la Google. Numai aplicația "Ceas" de la Android poate fi dezinstalată. 

 


