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Proces aktualizácie softvéru
Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové pripojenie.
Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej “Informácie
o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”.
Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia.
Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je sťahovanie
dokončené, vyberte "Inštalovať" z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá niekoľko minút. Po
jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať.

Vylepšenia systému:
Prehľad:
Oprava chýb a vylepšenie výkonu.
Vylepšenia prekladu.
Vylepšenie audia

Vylepšenia aplikácii:
Prístupnosť:
- Vibrácie po vložení znaku sú sfunkčnené.
- Pípnutie po vložení znaku je sfunkčnené.
- Pridané nové klávesové skratky:
 Prepnúť zvuk do slúchadla/reproduktora
 Zapnúť/čítač obrazovky
 Zapnúť/vypnúť obrazovku
 Zapnutie/vypnutie dotykového panelu
 Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth
 Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi
 Zapnutie/vypnutie režimu lokalizácie (GPS)
 Zapnutie/vypnutie režimu lietadla
 Zapnutie/vypnutie svietidla
 Zobrazenie obrazovky priradenia skratiek
 Nastaviť odozvu úprav na: Žiadne
 Nastaviť odozvu úprav na: Znak
 Nastaviť odozvu úprav na: Slovo
 Nastaviť odozvu úprav na: Veta
 Nastaviť odozvu úprav na: Znak a slovo
 Nastaviť odozvu úprav na: Znak, slovo a vetu
 Prepnúť zvukový profil na Normálny
 Prepnúť zvukový profil na Tichý
 Prepnúť zvukový profil na Stretnutie
 Prepnúť zvukový profil na Vonkajšie prostredie

-

Tieto klávesové skratky nie sú v predvolenom nastavení zapnuté. Vyberte položku
“Klávesové skratky” z nastavení prístupnosti Kapsys pre ich priradenie.
Vylepšenie odozvy oznamovania zmeny rýchlosti hlasu pomocou klávesovej skratky #4 a
#5 (oznamovanie v percentách bolo zmenené za slovné)
Možno používať smerové klávesy pri použití funkcie MagniText v režime na šírku displeja

BookReader:
- Vylepšenie čítania formátov Epub, TXT, DOC, HTML.
- SmartVision2 sa už pri čítaní neprepína do režimu spánku.
- Možno použiť kláves 0 na prehratie/zastavenie prehrávania.
- Priečinok “Books” je automaticky vytvorený pri prvom otvorení aplikácie BookReader.
- Priečinok “Download” môže byť tiež použitý na ukladanie dokumentov alebo kníh.
- Uložiť Audio knihu: Externá a interná pamäť bola premenovaná.
Detekcia farby
- Vylepšenie funkcie “Nájsť farbu”
FM Rádio
- Pridané nové klávesové skratky:
 Kláves “1”: Predchádzajúca stanica
 Kláves “2”: Otvoriť alebo zatvoriť okno rádiových staníc
 Kláves “3”: Nasledujúca stanica
 Kláves “4”: Zníženie frekvencie
 Kláves “5”: Prehrať pozastaviť rádio
 Kláves “6”: Zvýšiť frekvenciu
 Kláves “7”: Predchádzajúca obľúbená stanica
 Kláves “8”: Spustenie/zastavenie nahrávania
 Kláves “9”: Nasledujúca obľúbená stanica
 Kláves “0”: Otvoriť editovacie pole pre manuálne zadanie frekvencie
Kapten :
- Vylepšenie úpravy Ktag.
- Informácie o aktuálnej pozícii sú teraz správne ohlasované.
- Vylepšenie navigácie: Okamžité pokyny sú teraz správne vokalizované.
OCR:
-

OCR jazyky sa teraz nastavujú automaticky podľa jazyka systému.
Vylepšenie inštrukcii podpory
Informovanie, keď nie je zistený žiaden text.
Vylepšenie oznamovania detekcie hrán v reálnom čase

Poznámky
- Skratka Prehrať/Pozastaviť bola pridaná na kláves “0”
Telefón:
- Možnosť zadať symbol “+” stlačením a dlhým podržaním klávesu “0”.

