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SmartVision2 Manualul Utilizatorului

Introducere
Citiți înainte de prima utilizare
·

Va rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru o utilizare mai sigură și mai
bună a SmartVision2.

·

Descrierile din acest document se bazează pe setările din fabrica ale dispozitivului.

·

În funcție de locația dvs., de operatorul de rețea sau de caracteristicile de software
ale dispozitivului, unele informații pot fi diferite față de ce o sa regăsiți în dispozitivul
dvs.

·

Datele de înaltă calitate care necesită utilizarea intensă a unitățiilor de procesare și
memoriei pot afecta performanțele generale ale dispozitivului. Este posibil ca
aplicațiile care intră in categoria celor menționate mai sus să nu funcționeze corect,
în funcție de caracteristicile dispozitivului și de condițiile de utilizare.

·

KAPSYS nu își asumă responsabilități legate de performanțele aplicațiilor terță
parte descărcate din Magazinul Google Play.

·

Serviciile de date cum ar fi trimiterea sau primirea mesajelor, încărcarea sau
descărcarea de date, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare
pot genera costuri suplimentare, în funcție de abonamentul dvs. de operare în rețea.
Pentru transferuri mari de date, se recomandă utilizarea Wi-Fi.

·

Este posibil ca aplicațiile furnizate din fabrica împreuna cu acest dispozitiv să fie
modificate sau sa devină indisponibile fără notificare prealabilă.

·

Informațiile publicate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
KAPSYS își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără a avea
obligația de a notifica in mod prealabil persoane sau entități de orice fel. KAPSYS
nu își asumă nicio responsabilitatate pentru erorile (tehnice și editoriale) sau
omisiunile prezente în acest manual și nici pentru eventualele accidente sau daune
cauzate de folosirea acestui document sau de calitatea lui.

·

KAPSYS se străduiește să îmbunătățească în continuu calitatea și funcționalitatea
acestui produs. În consecință, KAPSYS vă încurajează să le vizitați website-ul
(www.kapsys.com) pentru a obține ultimele actualizări documentare referitoare la
utilizarea și operarea acestui produs.

·

Produsul îndeplinește toate cerințele legale ale mărcii CE pentru uz rezidențial sau
comercial.

Cum să citiți acest document
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Acest ghid de utilizare descrie principalele funcții ale SmartVision2 și modalitățile lui de
funcționare. Descrierea funcțiilor este generică și nu ține cont de particularitățile legate de
caracteristicile avansate de accesibilitate.
Aceste caracteristici avansate de accesibilitate (activate în mod implicit pe produs) sunt
descrise în detaliu în secțiunea "Accesibilitate".
Sfârșitul capitolului.
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Conținutul cutiei
Prezentare pachet
Cutia SmartVision2 conține:
·
·
·
·
·
·
·
·

Baterie
Încărcător de perete 220/110 Volți - USB de 5 Volți
Un cablu USB (tip C)
Căști stereo cu microfon
husă de protecție
un snur pentru gât
5 etichete NFC
un Ghid Rapid de Utilizare

Lista de accesorii poate varia în funcție de țară, configurație sau versiunea produsului
Accesoriile furnizate au fost concepute special pentru dispozitivul dvs. și pot să nu
funcționeze cu alte dispozitive.
Aspectul și caracteristicile produsului, precum și accesoriile, pot fi modificate fără
notificare.
Utilizați numai accesorii autorizate de KAPSYS. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate
duce la probleme de performanță sau la defecțiuni care nu vor fi acoperite de garanția
KAPSYS.
Sfârșitul capitolului
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SmartVision2 Overview
SmartVision2 este un smartphone creat special pentru persoanele nevăzătoare sau cu
deficiențe ale aparatului vizual. Acesta încorporează mai multe caracteristici de
accesibilitate și ergonomice care facilitează manipularea și accesul global la universul
smartphone-urilor.
Este singurul smartphone care poate fi controlat prin trei metode diferite, acestea fiind
ecranul tactil, tastatura fizică și sistemul de comandă vocală (prin sinteză și recunoaștere
vocală).
Mai jos găsiți o descriere detaliată a hardware-ului SmartVision2.

Partea frontală
Partea frontală a SmartVision2 este separată în două părți diferite: un ecran tactil și o
tastatură fizică.
Ecranul tactil de 10 centimetri se află în partea superioară a feței smartphone-ului.
Difuzorul și camera frontală de 2 megapixeli pentru apeluri video sunt situate în partea
superioară a ecranului tactil.
În partea inferioară, veți găsi o tastatură fizică compusă din două părți separate.
Prima parte a tastaturii, aflată chiar sub ecran, este tasta de navigare, ușor identificabilă
datorită panoului multidirecțional care permite efectuarea acțiunilor de mișcare și
validarea acțiunilor cu butonul "OK" în centru.
În partea stângă a panoului multidirecțional, veți găsi tastele Android "acasă" și "meniu",
care sunt situate una deasupra celeilalte și sunt separate de o bară orizontală. În partea
dreaptă a panoului multidirecțional, veți găsi tastele Android "return" și "delete", care sunt
poziționate una deasupra celeilalte și sunt de asemenea separate de o bară orizontală.
Pe fiecare parte a tastei de navigare veți găsi o tastă de preluare a apelului și o tastă de
respingere a apelului. Tasta de preluare a apelului este în partea stângă și are trei puncte
verticale în relief. Tasta de respingere a apelului este în partea dreaptă și are, în schimb,
trei puncte orizontale în relief.
A doua parte a tastaturii este tastatura alfanumerică compusă din 12 taste (4 linii cu 3
taste)
·

rândul 1: tastele 1, 2, 3

·

rândul 2: tastele 4, 5, 6

·

rândul 3: tastele 7, 8, 9
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·

rândul 3: tastele asterisc, 0, diez.

Pentru a ușura localizarea tastelor, pe tasta 5 se află un punct în relief.
Descrierea detaliată a funcțiunilor pentru fiecare tastă este disponibilă în secțiunea "Modul
tastatură" din capitolul "Moduri de control".

Partea superioară
Butonul On / Off este situat în partea dreaptă a bordurii superioare a SmartVision2.

Partea din dreaptă
În partea dreaptă a SmartVision2, primul buton este butonul de comandă vocală.
Mai jos găsiți tastele pentru reglarea volumului.

Partea inferioară
De la stânga la dreapta găsiți:
·

Mufa (jack) audio 3.5 pentru a conecta căștile

·

Difuzorul principal

·
·

Locul snurului pentru gât (furnizat în cutie)
Locul mufei USB pentru a conecta cablul USB de tip C și pentru a încărca
SmartVision2 (furnizat în cutie)

Partea din spate
În zona superioară a părții din spate a telefonului se află camera de 8 mega pixeli și două
LED-uri amplasate pe fiecare parte a camerei.
Chiar sub obiectivul camerei este butonul SOS al SmartVision2.
Capacul din spate al SmartVision2 este complet detașabil și oferă acces la baterie,
cartela SIM și cardul microSD.
Sfârșitul capitolului
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Pregătirea a SmartVision2
Introducerea cartelei SIM
SmartVision2 este compatibil doar cu cartele Nano SIM (format 4FF).
Pentru a introduce cartela SIM, răsturnați telefonul, localizați crestătura în colțul din stânga
jos și ridicați capacul din spate. Conectorul cartelei SIM se află în partea dreaptă a
butonului SOS. Pentru a instala cartela SIM, cipul ei trebuie să fie orientat în jos, iar colțul
tăiat trebuie plasat în partea din stângă sus. Glisați cartela SIM înspre sus până va ajunge
în locul ei prestabilit.
Bine de știut: slotul de memorie externă Micro-SD este chiar deasupra conectorului
cartelei SIM.

Introducerea bateriei
Odată ce a fost scos capacul din spate, introduceți bateria în compartimentul ei procedând
mai întâi cu plasarea marginii unde sunt plăcuțele de încărcare. Apoi fixați partea
inferioară.
La urmă puneți la loc capacul din spatele telefonului, începând cu partea lui superioară.
Apăsați pe margini și în mod hotărăt pentru a-l închide bine.

Încarcarea bateriei
Pentru prima utilizare, vă recomandăm să încărcați bateria timp de cel puțin 4 ore. După
aceea, veți putea reîncărca bateria în funcție de cât va fi utilizată și a nivelului ei de
autonomie.
Pentru a încărca bateria, veți avea nevoie de cablul USB și de adaptorul de curent electric
livrate împreună cu SmartVision2. Mai întâi, utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul
SmartVision2 la adaptor, apoi conectați adaptorul la o priză de curent electric. De
asemenea, puteți încărca produsul conectând cablul USB direct la calculatorul dvs.
Atenție: utilizați numai bateria, cablul USB, adaptorul și încărcătorul de perete furnizate de
KAPSYS. Utilizarea unor accesorii neautorizate poate provoca daune și va anula garanția
KAPSYS.

Pornirea/Oprirea telefonului
Pentru a porni SmartVision2, apăsați și țineți apăsat butonul On / Off situat pe marginea
superioară. Atunci când SmartVison2 vibrează, ridicați degetul de pe buton.
În cazul în care nu pornește, verificați dacă bateria a fost instalată corect. Dacă este
necesar, repetați procedura de instalare a bateriei.
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Pentru a dezactiva dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul On / Off pentru a afișa
"Meniu Principal", apoi selectați "Opriți alimentarea" și confirmați acțiunea. SmartVision2
o să emită o scurtă vibrație în timp ce se va închide.
Ecranul "Meniu Principal" oferă, de asemenea, comenzi rapide pentru activarea serviciului
"Serviciu de Accesibilitate KAPSYS", "Ecran On / Off" pentru a economisi energia
bateriei, "Inversiunea culorilor" pentru a schimba contrastul colorat pentru anumite afecțiuni
ale ochilor. Pentru informații suplimentare despre aceste modalități speciale, consultați
capitolele "Accesibilitate".

Modul de așteptare (Standby)
Atunci când SmartVision2 este pornit, apăsați puțin tasta On / Off pentru a comuta
dispozitivul în modul de așteptare sau pentru a-l trezi (adică ca să revină în modul de
funcționare).
În modul de așteptare, ecranul este oprit, dar funcțiile rămân active. Puteți să primiți în
continuare apeluri, mesaje, e-mailuri sau instrucțiuni de navigare utilizând aplicația Kapten.
Bine de știut: dispozitivul este setat altfel încât, după un minut de inactivitate, să treacă
automat în modul de așteptare pentru a economisi din energia bateriei.

Setări rapide la pornire
La prima pornire a SmartVision2, o secvență de ecrane vă permite să configurați in mod
rapid smartphone-ul.
Pasul 1: Selectarea limbii
Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta limba dvs. și apăsați tasta "OK".
Apoi o să auziți un mesaj de confirmare în limba selectată. Confirmați alegerea dvs.
selectând "OK" sau selectați "Anulare" pentru a reveni la ecranul precedent.
Pasul 2: Activarea accesibilității
Selectați "OK" pentru a activa serviciul de accesibilitate KAPSYS și toate caracteristicile
de vocalizare ale ecranelor.
Selectați "Anulare" pentru a porni telefonul fără accesibilitatea explicată puțin mai sus.
Pasul 3: Selectarea profilului
Utilizați săgețile pentru a selecta profilul dvs.
Blind: Setările de accesibilitate vor fi configurate astfel încât să răspundă nevoilor
persoanelor oarbe.
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Low Vision: setările de accesibilitate KAPSYS vor fi configurate pentru a răspunde
nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.
După terminarea pasului 3, SmartVision2 pornește normal și apare ecranul pentru
introducerea codului PIN al cartelei SIM.

Deblocarea cartelei SIM
Cartela SIM este furnizată de operatorul dvs. cu un cod de identificare format din 4 cifre
numit cod PIN. Acest cod vă permite să vă protejați cartela SIM împotriva utilizării
frauduloase. Pentru a debloca cartela SIM și a accesa toate funcțiunile SmartVision2,
introduceți codul PIN și apăsați "OK".
Din motive de confidențialitate, vocalizarea SmartVision2 atunci când introduceți codul PIN
al cartelei SIM va funcționa numai cu ajutorul căștilor dvs.
Sfârșitul capitolului
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Moduri de control
SmartVision2 vă oferă 3 moduri de a-l controla: modul tastatură, modul tactil și modul de
recunoaștere vocală.

Modul tastatură
Modul tastatură este modul principal de control al SmartVision2. Vă permite să navigați
prin telefon și să lansați aplicații utilizând apăsarea scurtă și lungă pe tastatură.
Pentru a vă obișnui cu poziționarea tastelor, vă rugăm să consultați capitolul “SmartVision2
Overview”.
Mai jos găsiți lista acțiunilor pe care le puteți face cu tastatura:
Porniți / opriți telefonul
Acțiune
Porniți SmartVision2
Închideți SmartVision2

Tastatură
Apăsați și țineți apăsată tasta ON/ OFF
Apăsați și țineți apăsată tasta ON/ OFF, apoi
selectați “Power off” din “Meniu Principal”

Bine de știut: Ecranul "Meniu Principal" vă oferă, de asemenea, acces direct la alte
opțiuni:
·

Serviciul de accesibilitate Kapsys: vă permite să activați sau să dezactivați
serviciul de accesibilitate Kapsys (sinteză vocală, navigare prin atingere,
comenzile rapide ale tastaturii etc.)

·

Screen On/Off: vă permite să blocați ecranul SmartVision2 în timpul utilizării
pentru a economisi baterie și pentru a vă proteja datele de confidențialitate

·

Color Inversion: permite inversarea culorilor ecranului. De exemplu, textul negru pe
un ecran alb va deveni text alb pe un ecran negru

Modul de așteptare (standby)
Pentru a economisi bateria, SmartVision2 trece automat în modalitatea standby după 1
minut de inactivitate. În modul de așteptare, ecranul este oprit, dar funcțiunile rămân active.
În acest mod veți primi în continuare apeluri, mesaje, e-mailuri etc.
Acțiune
Comutarea mod standby / mod de funcționare

Tastatură
Apăsați scurt pe tasta ON/OFF

Bine de știut: puteți schimba setările referitoare la perioada de inactivitate după care
ecranul va intra automat în modul de așteptare. Această opțiune poate fi găsită în setările
telefonului din secțiunea "Afișaj" și apoi în "Inactivitate".
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Reglarea volumului
SmartVision2 face diferență între trei tipuri de volum cu posibilitatea de a defini nivelul
sunetului pentru fiecare dintre ele în parte. Aceste trei categorii sunt "Tonuri de apel și
notificări", "Multimedia" și "Alarme":
·

Tonuri de apel și notificări:
Implicit, tastele de volum "plus" și "minus" din partea dreaptă a telefonului modifică
direct volumul soneriei "Tonuri de apel și notificări". De asemenea, puteți modifica
volumul tonurilor de apel și cel al notificărilor din "Setări", "Sunete și notificări",
"Butonul setărilor dispozitivului" din profilul "General", apoi "Volumul soneriei".

·

Multimedia:
Prin multimedia se întelege totalitatea setărilor sunetelor de sintetizare a vocii, a
fișierelor MP3 și a videoclipurilor. Pentru a schimba volumul profilului multimedia,
utilizați tastele de volum "plus" și "minus", atunci când sintetizatorul vocal este în
funcțiune sau se redă un fișier MP3.
De asemenea, puteți utiliza următoarele comenzi rapide direct din tastatură:
o Tasta diez și Creșterea volumului ("plus"): Creșteți volumul a traducerii din
limba scrisă in limba vorbită
o Tasta diez și Scăderea volumului ("minus"): Micșorați volumul a traducerii din
limba scrisă in limba vorbită

·

Alarmă:

Pentru a modifica volumul alarmelor SmartVision2, selectați "Setări", apoi "Sunet și
notificare" și la urmă "Tasta setărilor dispozitivului" din profilul "General", și în final "Volumul
alarmei".
Bine de știut: tastele de volum "plus" și "minus" mută de asemenea cursorul de la stânga la
dreapta când este necesară ajustarea unui anumit nivel pe bara orizontală. Acesta este
cazul, de exemplu, cu bara de nivel de luminozitate, bara de redare a fișierelor MP3 sau
bara de reglare a volumului sonor.
Preluați / Respingeți un apel
Acțiune
Răspundeți la un apel primit
Închideți un apel

Tastatură
Apăsați scurt tasta de preluare
Apăsați scurt tasta de închidere”

Bine de știut: o scurtă apăsare pe tasta "Preluare" permite lansarea rapidă a aplicației
Telefon.
Navigați prin telefon

12 / 116

Utilizați pad-ul de navigare pentru a umbla prin meniurile și ecranele SmartVision2.
Acțiune
Întoarceți-vă la elementul anterior
Deplasați-vă spre următorul element
Trageți pagina de pe ecran înspre sus
Trageți pagina de pe ecran înspre jos
Deplasați-vă la primul element vizibil al ecranului
Deplasați-vă la ultimul element vizibil al ecranului
Trecerea la o pagină în partea stângă (dacă este
disponibilă)

Tastatură
Apăsați scurt tasta (săgeata) Sus
Apăsați scurt săgeata Jos
Apăsați lung săgeata Sus
Apăsați lung săgeata Jos
Apăsați scurt tasta Stânga
Apăsați scurt tasta Dreapta
Apăsați lung tasta Stânga

Trecerea la o pagină în partea dreaptă (dacă este
disponibilă)
Activați / Validați un element selectat
Reveniți la ecranul anterior
Înapoi la ecranul Acasă
Întoarceți-vă la elementul anterior

Apăsați lung tasta Dreapta
Apăsați scurt tasta OK
Apăsați scurt tasta Return
Apăsați scurt tasta Home
Apăsați scurt tasta (săgeata) Sus

scrieți text
Când SmartVision2 anunță "caseta de editare", înseamnă că puteți introduce un text
(adică telefonul este într-un "câmp de introducere").
Tastatura alfanumerică (adică tastele de la 1 până la #) va fi utilizată pentru a introduce un
ori un text ori unele caractere în funcție de aplicație și de fereastra de introducere a textului
care a fost deschisă de aceasta.
Fiecare tastă vă permite să scrieți mai multe caractere: tasta cu numărul "2" dă acces la a,
b, c, 2, A (majusculă), B (majusculă), C (majusculă).
Pentru a selecta caracterul pe care vreți să îl scrieți, apăsați în mod repetat pe tasta cu
numărul oportun pentru a accesa diferitele caractere asociate acestei taste.
Tasta "1" este utilizată pentru a introduce semne de punctuație și caractere speciale (@,
&, +, paranteze etc.)
Tasta "0" este folosită pentru a introduce un spațiu sau pentru a trece la rândul următor.
Tasta "asterisc" este utilizată pentru a comuta tastatura între modurile "normal",
"majuscule" sau "numeric".
Bine de știut: pentru a introduce un text în caseta de editare, puteți utiliza tastatura fizică și /
sau tastatura virtuală.
Aspectul tastaturii virtuale se schimbă de la numeric la alfabet, pentru a se potrivi cu
conținutul casetei de editare.
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Pentru a deschide tastatura virtuală, apăsați lung tasta OK când este deschisă caseta de
editare. Tastatura virtuală va fi afișată în jumătatea inferioară a ecranului (ca tastatură
pentru calculator).
Țineți degetul pe ecran pentru a naviga prin diferite caractere. Eliberați degetul pe
caracterul pe care doriți să îl confirmați. Butonul "Simboluri" din stânga jos a tastaturii
virtuale oferă acces la caractere speciale. Apăsați tasta "Înapoi" pentru a închide tastatura
virtuală.
Ștergeți text
Apăsați tasta "Delete" ("Ștergere") pentru a șterge ultimul caracter dintr-o casetă de
editare.
Puteți apăsa și menține apăsată tasta "Delete" ("Ștergere") pentru a șterge rapid mai
multe caractere.
Modificare (Editare) text
Puteți utiliza tastele de volum pentru a muta cursorul și a șterge sau a adăuga un caracter,
un cuvânt sau o propoziție într-o casetă de editare.
Acțiune
Miscați cursorul spre dreapta
Miscați cursorul spre stânga

Tastatură
Apăsați scurt tasta Volum +
Apăsați scurt tasta Volum -

Bine de știut: SmartVision2 acceptă comenzi rapide suplimentare de la tastatură cu tasta
"asterisc". Aceste comenzi rapide sunt descrise în capitolul "Accesibilitate".
Meniu
Meniul vă permite să afișați opțiuni suplimentare legate de aplicație sau de pagina afișată.
De obicei vă permite si accesul la setările aplicației sau la cele de ajutor.
Acțiune
Deschideți Meniul

Tastatură
Apăsați scurt tasta Meniu

De exemplu: apăsând tasta "Meniu" din aplicația de contact afișează următoarele opțiuni
generale: alegerea contactelor de afișat, importat / exportat, alegerea conturilor, setări,
șterge toate contactele, ajutor.
Meniul contextual
Meniul contextual oferă opțiuni specifice suplimentare legate de elementul selectat. De
obicei, vă permite să ștergeți, să editați, să salvați un element selectat.
Acțiune
Deschideți meniul contextual al elementului selectat

Tastatură
Apăsați lung tasta "OK"

De exemplu: dacă selectați un contact și apăsați și țineți apăsat pe OK pentru a deschide
meniul contextual, acesta va afișa următoarele opțiuni specifice: adăugați contactul la
favorite, eliminați contactul, editați contactul, partajați contactul, adăugați contactul pe
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Ecranul de start.
Meniu context global
Meniul context global oferă acces rapid la câteva setări de accesibilitate.
Acțiune
Deschideți meniul context global

Tastatură
Apăsați lung tasta "Meniu"

Pentru mai multe informații despre acest meniu, consultați capitolul “Accesibilitate”
Task Manager (Managerul de activități)
Task Manager-ul vă permite să vizualizați toate aplicațiile deschise în fundal pe
SmartVision2. Din acest ecran, puteți reveni la o aplicație deschisă, puteți obține informații
despre o aplicație deschisă sau puteți închide o aplicație deschisă.
Acțiune
Deschideți task manager

Tastatură
Apăsați lung tasta "Acasă" (Home)

Bine de știut: pentru a economisi energia bateriei, puteți închide toate aplicațiile deschise
în fundal. Pentru a face această operațiune, apăsați tasta "Meniu" atunci când managerul
de activități este deschis și apoi selectați "Inchideți toate aplicațiile" din listă.
Bara de notificare
Notificările sunt folosite pentru a informa utilizatorul despre un eveniment, un mesaj nou, un
apel pierdut, o întâlnire în calendar etc.
Toate notificările de pe telefon sunt disponibile în bara de notificare.
Acțiune
Deschideți bara de notificare

Tastatură
Apăsați lung tasta "return"

Pentru mai multe informații, consultați capitolul “Bara de notificare”.
Bine de știut: SmartVision2 acceptă comenzi rapide suplimentare de la tastatură cu tasta
"diez". Aceste comenzi rapide sunt descrise în capitolul "Accesibilitate".

Modul touchscreen (ecran tactil)
Modul touchscreen este modul secundar de control al SmartVision2. Acesta vă permite să
navigați prin diferite meniuri atingând direct ecranul cu vârfurile degetelor.
Serviciul de accesibilitate Kapsys, care este activat automat cu SmartVision2, modifică
comportamentul ecranului tactil pentru a-l adapta mai bine la nevoile persoanelor cu
deficiențe de vedere.
Mai jos găsiți lista diferitelor acțiuni pe care le puteți face de pe ecranul tactil, când
serviciul de accesibilitate Kapsys este activat:
Acțiune

Tastatură

Mișcați-va pe ecran și selectați un element

Atingeți ecranul cu un singur deget
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Întoarceți-vă la elementul anterior
Deplasați-vă la elementul următor
Trageți o pagină înspre sus, deplasați cursorul spre
dreapta
Trageți o pagină în jos, deplasați cursorul spre
stânga
Deplasați-vă la primul element vizibil al ecranului
Deplasați-vă la ultimul element vizibil al ecranului
Trecerea la o pagină din partea stângă (dacă este
disponibilă)
Deplasați-vă la o pagină din partea dreaptă (dacă
este disponibilă)
Activați / Validați elementul selectat
Deschideți meniul contextual al elementului selectat
Întoarceți-vă la ecranul de pornire
Deschideți task manager-ul
Reveniți la ecranul anterior
Deschideți bara de notificare
Deschideți meniul Accesibilitate globală
Deschideți meniul Accesibilitate locală
Mișcare verticală progresivă a ecranului

Glisați spre stânga cu un deget
Glisați spre dreapta cu un deget
Glisați spre dreapta, apoi la stânga cu un deget
Glisați spre stânga, apoi spre dreapta cu un
singur deget
Glisați în sus și în jos cu un deget
Glisați în jos și în sus cu un deget
Glisați spre stânga cu două degete
Glisați spre dreapta cu două degete

Apăsați rapid de două ori cu un singur deget
Apăsați rapid de două ori cu un singur deget iar
după a doua oară rămâneți cu degetul pe ecran
Glisați în sus, apoi spre stânga cu un deget
Glisați spre stânga, apoi in sus cu un singur
deget
Glisați în jos, apoi la stânga cu un deget
Glisați de sus în jos cu două degete
Glisați în jos, apoi spre dreapta cu un deget
Glisați în sus, apoi spre dreapta cu un deget
Atingeți sus sau jos cu două degete

Bine de știut: Ecranul tactil poate fi dezactivat în setările de accesibilitate.

Modul prin recunoaștere vocală
Ultimul mod de control al SmartVision2 folosește recunoașterea vocii. Vă permite să
dictați un text, să efectuați căutări pe Internet sau să lansați anumite funcții.
SmartVision2 utilizează Recunoașterea Vocii de la Google, prin urmare este necesară o
conexiune la internet pentru a putea folosi aceasta funcție. De asemenea, este
recomandat să utilizați o adresă Gmail pentru a profita de toate funcțiile disponibile legate
de comanda vocală. Pentru a utiliza acest serviciu, apăsați scurt pe butonul de
recunoaștere a vocii situat în partea dreaptă a dispozitivului SmartVision2 și dictați în mod
clar comanda pe care doriți să o execute telefonul.
Iată câteva exemple de acțiuni pe care le puteți face datorită modului de control prin
recunoașterea vocii:
·

Calendar, alarme, mementouri și informații
o Setați o alarmă: "Setați o alarmă pentru 7 AM" sau "Setați o alarmă pentru
fiecare vineri dimineața la ora 7 AM".
o Setați un memento: "Amintește-mi să-l sun pe Ion la 6 dimineața" sau
"Amintește-mi să cumpăr ciocolată belgiană la Piața Unirii".
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o Vedeți mesajele SMS (în formă de text): "Arată-mi mesajele de la Petre
despre cină".
o Creați un eveniment Google Calendar: "Creați un eveniment calendaristic
pentru cină în Brașov, sâmbătă la ora 19:00.
·

Comunicați cu prietenii și familia
o Sunați-vă un prieten: "Sună George Popescu" sau "Sună Mama".
o Trimiteți mesaje unui prieten: "Trimite mesaj la Jason că mă grăbesc dar o să
intârzii 5 minute."
o Trimiteți un e-mail: "Trimiteți un e-mail Cristinei, subiect pantofi noi, mesaj,
abia aștept să îți arăt pantofii mei noi, punct.".

·

Fapte și răspunsuri rapide
o Aflați cât e ceasul: "Cât este ceasul la Londra?"
o Verificați vremea: "Am nevoie de un sacou azi?" sau "Cum o să fie vremea
mâine dimineață?"
o Traduceți cuvinte sau expresii: "Cum le zice la castraveți în spaniolă?"
o Căutați definiția unui cuvânt: "Ce înseamnă lăcomia?"
o Convertiți între unități de măsură diferite: "Cât sunt 16 euro în lire sterline?"
o Rezolvați o problemă de matematică: "Care este valoare lui radical din
2209?"

Lista completă a acțiunilor pe care le puteți face datorită recunoașterii vocale este
disponibilă în rubrica Google support sau prin dictarea cuvintelor cheie "OK Google".
Bine de știut: dacă trebuie sa introduceți un text, butonul de recunoaștere a vocii vă
permite să dictați cu vocea textul care va fi scris pe ecran. Apăsați scurt pe butonul de
recunoaștere a vocii, situat în partea dreaptă a SmartVision2, așteptați bip-ul și dictați.
Odată ce ați terminat dictarea, textul dvs. va fi transcris automat acolo unde doriți să-l
scrieți.
Sfârșitul capitolului
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SmartVision2 Manualul Utilizatorului

Accesibilitate
Setări
SmartVision2 este dotat cu multe setări de accesibilitate care sunt activate în mod implicit
pe produs, cum ar fi modificările la viteza vocii, dimensiunile caracterelor sau comenzile
rapide de la tastatură.
Pentru a modifica setările de accesibilitate, selectați mai întâi "Setări" apoi
"Accesibilitate".
Setările de accesibilitate sunt:
·

Serviciul de accesibilitate Kapsys: vă ajută să oferiți feedback sonor
persoanelor cu deficiențe de vedere și celor nevăzători. Următoarea secțiune
descrie diferiții parametri ai serviciului de accesibilitate Kapsys.
Bine de știut: Puteți suspenda oricând serviciul de accesibilitate Kapsys prin
apăsarea lungă a tastelor "Volum +" și "Volum -". Pentru a reactiva serviciul repetați
încă o data aceeași comandă (adică apăsarea tastelor "Volum +" și "Volum -"
pentru o perioadă îndelungată).

·

BrailleBack: vă permite să conectați un ecran braille la SmartVision2 prin
Bluetooth.

·

Acces prin Comutare: vă permite să controlați dispozitivul utilizând combinații de
taste pe care le puteți configura în mod personalizat. Această setare este
folositoare în special pentru persoanele cu dizabilități motorii, care doresc să
asocieze anumite acțiuni anumitor butoane sau să utilizeze o tastatură externă.

·

Subtitrări: permite activarea subtitrărilor pe dispozitiv și setarea opțiunilor de
limbă, text și stil.

·

Gesturi de mărire: permite mărirea, micșorarea sau lărgirea ecranului
SmartVision2 apăsând rapid de trei ori oriunde pe ecran. Puteți să reglați nivelul de
zoom și urmărind aceste comenzi:
o Pentru a vă misca pe ecran, trageți-l înspre direcția dorită cu două sau mai
multe degete
o Pentru a ajusta nivelul de mărire, îndepărtați două degete pornind cu ele
apropriate pe ecran pentru a mari nivelul de zoom sau procedați invers
pentru a-l micșora
Pentru a mări temporar ecranul:
o Apăsați rapid de trei ori oriunde pe ecran (cu excepția tastaturii sau a barei
de navigare) si țineți apăsat după a treia oară
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o Pentru a muta zona marită, mutați degetul pe ecran în direcția dorită
o Pentru a micșora ecranul la loc, ridicați degetul
·

Mărimea caracterelor (Font Size) : permite ajustarea dimensiunii fontului (adică
caracterelor) la nivelul potrivit ochilor dvs. Sunt disponibile 7 dimensiuni diferite.

·

Text cu contrast ridicat: cu mărirea contrastului textul devine mai ușor de citit pe
dispozitiv. Această opțiune stabilește culoarea textului, alegând între negru sau alb,
în funcție de culoarea originală a textului.

·

Butonul de pornire închide: când această setare este activată, puteți apăsa pur
și simplu tasta de alimentare a dispozitivului pentru a termina un apel. Această
setare poate ușura închiderea apelurilor.

·

Răspundeți la apeluri cu tastele 0-9: vă permite să răspundeți la un apel primit
apăsând orice tastă numerică de pe tastatură.

·

Rotire automată a ecranului: când această opțiune este activată, ecranul se
rotește automat atunci când mișcați telefonul din vertical în orizontal (sau invers).

·

Dictează parola: această setare controlează feedbackul vocal pe măsură ce
introduceți parole.
o Dacă opțiunea este activată: caracterele parolelor sunt pronunțate de câtre
telefon la fel ca orice alt tip de caractere.
o Dacă este dezactivată: caracterele parolelor pot fi auzite numai dacă prin
intermediul unei perechi de căsti. Pentru a proteja parolele dvs., această
setare nu este activă în mod implicit.

·

Comandă rapidă pentru accesibilitate: permite activarea sau dezactivarea
accesibilității în mod rapid.

·

Traducere din limba scrisă în limba vocală: vă permite să alegeți sinteza vocii a
SmartVision2:
o Kapsys Voices: vă permite să selectați un pachet de sinteză sau să
descărcați alt pachet premium prin intermediul unei conexiuni la Internet.
o Multilingv: permite asocierea a maximum 3 limbi cu comenzi rapide de la
tastatură pentru a schimba limbajul sintezei vocale în timp real.
De asemenea, puteți activa și seta un alt sintetizator de voce descărcat din
Magazin Play.

·

Diferența dintre atingerea scurtă și lungă: această setare ajustează timpul
după care apăsarea scurtă (pe ecran) este considerată lungă. Dacă setați un timp
mai lung înseamnă că va trebui să țineți degetul apăsat pe ecan mai mult timp
pentru a activa comenzile care necesită o apăsare lungă. Dacă observați că vi se
întamplă să țineți prea mult timp degetul pe ecran în mod accidental când
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intenționați doar să tastați doar pentru o perioadă mai scurtă, luați în considerare
mărirea diferenței pe care o setați.
·

Iluminarea tastaturii: vă permite să activați sau să dezactivați iluminarea
tastaturii.

·

Inversarea culorilor: această opțiune inversează culorile de pe ecran. De
exemplu, textul negru pe un ecran alb devine text alb pe un ecran negru.

·

Corectarea culorilor: setarea de corectare a culorilor permite dispozitivului să
compenseze posibile probleme cauzate de daltonism.

Kapsys Accessibility Service – Serviciul de Accesibilitate KAPSYS
Când serviciul de accesibilitate Kapsys este activat, SmartVision2 vă oferă feedback
vocal astfel încât o persoană cu deficiențe de vedere să poată utiliza dispozitivul fără să
privească ecranul.
Pentru a activa sau dezactiva serviciul de accesibilitate Kapsys, țineți apăsat butonul "ON /
OFF", apoi selectați "Serviciul de accesibilitate Kapsys".
Pentru a suspenda sau pentru a relua temporar serviciul de accesibilitate Kapsys, țineți
apăsat simultan butoanele Volum + și Volum - .
Pentru a modifica parametrii serviciului de accesibilitate Kapsys, selectați "Setări" apoi
"Accesibilitate" apoi "Serviciul de Accesibilitate KAPSYS" și la urmă apăsați tasta
"Meniu" Android.
Următoarea listă oferă o panoramică asupra setărilor Serviciului de Accesibilitate Kapsys:
·

Cititor de ecran: activează sau dezactivează traducerea din limba scrisă în limba
vocală.

·

Volumul dictării: vă permite să setați volumul cu care o sa vă raspundă telefonul
astfel incât să fie ori același ori mai mic față de volumul media. Media celor două
opțiuni este volumul celorlalte sunete de pe dispozitiv.

·

Utilizați schimbarea tonului de voce: schimbă tonul de voce pentru feedback-ul
tastaturii. Dacă bifați această opțiune, feedback-ul vocal al tastaturii va fi setat la un
ton mai jos.

·

Modificatorul ecoului: definește dacă traducerea din limba scrisă în limba vocală
va anunța caractere, cuvinte sau propoziții.

·

Vibrație după introducerea caracterelor: telefonul va vibra de fiecare dată când
o să introduceți un caracter.

·

Bip după introducerea caracterelor: telefonul va emite un bip (adică un semnal
sonor) de fiecare dată când o să introduceți un caracter.

·

Întarziere a timpului de validare la introducerea unui caracter: definește după
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cât timp un caracter introdus într-un câmp de introducere va fi validat (adică cât timp
va aștepta telefonul după ce vorbiți pentru a transcrie ce a auzit).
·

Vorbirea când ecranul este închis: dacă această opțiune este bifată, telefonul va
vocaliza notificările chiar și sunt atunci când ecranul este oprit.

·

Utilizați senzor de proximitate: când este bifată, permite să se oprească
temporar traducerea din limba vocală în limba scrisă în funcție de informațiile
senzorului de proximitate.

·

Anunțarea elementelor vizibile afișate pe ecran: anunță care sunt elementele
vizibile afișate pe ecran (ex: afișează elementele de la 1 la 6 din 12).

·

Agitarea pentru a începe citirea fâră întrerupere: când este activată, dacă
agitați dispozitivului, acesta va citi fără întrerupere ce este afișat.

·

Vorbirea prin alfabetul fonetic: folosirea acestei opțiuni vă va permite să auziti
dictarea normală a literelor și, imediat după, echivalentul lor în alfabetul fonetic (cum
ar fi "F, Florea" sau "S, Sandu") atunci când apăsați și țineți apăsată o tastă de pe
tastatura virtuală a ecranului tactil.

·

Vocalizarea sugestiilor de utilizare: când este bifată, puteți auzi sugestii de
utilizare atunci când navigați printre elementele ecranului, după o scurtă întârziere.

·

Vocalizarea identității apelantului: când primiți un apel, telefonul citește
identitatea apelantului.

·

Feedback prin vibratii: vă permite să obțineți feedback prin vibrații (adică
telefonul va vibra) la acțiunile dvs., cum ar fi atunci când selectați un obiect sau
navigați pe dispozitiv.

·

Feedback sonor: când este bifată, această opțiune vă permite să obțineți un
feedback sonor, pe lângă citirii acțiunilor, pe măsură ce navigați prin telefon.

·

Focalizare pe sunetul vorbelor: vă permite să micșorați volumul celorlalte surse
audio atunci când vorbiți (adică dictați) cu telefonul.

·

Volum sonor: această opțiune controlează volumul sonor al transcrierii vocale și al
altor sunete create de Kapsys Accessibility Service. Această opțiune este
disponibilă atunci când este activat feedback-ul sonor.

·

Ușurarea navigației prin atingere: această opțiune vă permite să auziți ce este
sub degetul dvs. atunci când atingeți ecranul și activează gesturile de scurtătură
(echivalentul tastelor rapide, dar pentru modalitatea ecran tactil).
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·

Dezactivați ecranul tactil: când este bifată, ecranul tactil este dezactivat.

·

Derularea automată a listelor: când sunt bifate, listează defilați în timpul navigării
normale pe telefon.

·

Selectare printr-o singură atingere: atingeți elementul selectat o singură dată
pentru a valida acțiunea pe care doriți să o faceti cu elementul respectiv.

·

Afișați meniurile contextuale în formă de liste: folosiți această setare pentru a
afișa meniurile de context globale și locale în formă de liste.

·

Lansați tutorial-ul de navigare prin touch (atingere): vă oferă oportunitatea de
a vedea un tutorial privind navigarea prin atingere.

·

Comenzi rapide de la tastatură: permite gestionarea comenzilor rapide ale
tastaturii SmartVision2.

·

Comenzi rapide de la tastaturi externe: permite gestionarea comenzilor rapide
de la o tastatură externă.

·

Gestionați etichetele personalizate: utilizați această setare pentru a gestiona
etichetele personalizate pe care le-ați creat folosind meniul contextual local.

·

MagniText: când este activată, această caracteristică afișează și mărește textul
focalizat într-un banner (pancardă) derulantă pe ecran. Dimensiunea, culoarea,
viteza și poziția bannerului sunt personalizabile.

·

Black screen (Ecran negru): această opțiune vă permite să comutați telefonul în
modul ecran negru pentru a economisi bateria și a proteja datele personale.

·

Oprirea suspendării: această opțiune vă permite să alegeți modul în care serviciul
de accesibilitate Kapsys va reporni după ce l-ați suspendat prin meniul contextual
global.

·

Discursul de trezire: puteți configura ce informații doriți să auziți atunci când
telefonul se trezește din modul de așteptare (vocalizarea orei, datei, nivelul bateriei,
starea rețelei, notificările apelurilor pierdute, mesajele noi și e-mailurile noi).

·

Gestionați setările de accesibilitate: această opțiune vă permite să salvați, să
importați sau să distribuiți profilurile de accesibilitate.

Meniurile contextelor de accesibilitate
În timp ce navigați prin SmartVision2, două meniuri de context vor fi disponibile pentru a vă
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ajuta să găsiți setări și controale. Meniul de context global conține comenzi care
funcționează independent de unde vă aflați prin telefon, iar meniul contextual local variază
în funcție de elementul focalizat.

Meniul contextual global
Pentru a vizualiza meniul contextual global, țineți apăsată tasta "Meniu".
Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când activați meniul contextual global:
·

Citire pornind de sus: auziți o citire a tuturor elementelor de pe ecran, începând cu
cele din partea de sus.

·

Repetă ultimul cuvânt: auziți încă o dată ultima verbalizare.

·

Dictarea literă cu literă (spelling) ultimului cuvânt: auziți spelling-ul ultimului cuvânt pe
care l-ați introdus cu metoda vocală.

·

Citire pornind de la elementul următor: auziți vocalizarea tuturor elementelor de pe
ecran, începând cu ultimul element pe care l-ați selectat.

·

Întrerupeți feedback-ul: selectarea acestei opțiuni suspendă serviciul de
accesibilitate Kapsys, inclusiv notificările și "Explorarea prin atingere".

Notă: serviciul de accesibilitate Kapsys se reia fie atunci când ecranul se aprinde,
atunci când se afișează blocarea lui, fie din bara de notificări, în funcție de setarea dvs.
A opțiunii "Reluați din suspendare". Puteți modifica această preferință în setările
Serviciului de Accesibilitate Kapsys.
·

Setările Serviciului de Accesibilitate Kapsys: selectarea acestei opțiuni deschide
ecranul setărilor pentru serviciul de accesibilitate Kapsys.

·

Setări pentru traducerea text-to-speech (din limba scrisă in limba vorbită): selectați
această opțiune pentru a modifica setările de text-to-speech.

Meniul contextual local
Pentru a vizualiza meniul contextual (sau "de context") local, utilizați combinația tasteelor
diez (apăsați și țineți apăsată tasta diez) și "9".
Meniul de context local conține comenzi care se referă la elementul selectat. Dacă nu
există opțiuni relevante relative acelui element, serviciul de accesibilitate Kapsys anunță
"Nu există elemente de meniu".
Când deschideți meniul contextual local, acesta o să vă ofere opțiuni relevante pentru
contextul folosirii telefonului în care vă aflați. Opțiunile pot include următoarele:
·

Opțiuni de navigare: implicită, caractere, cuvinte, paragrafe, rânduri și pagini.

23 / 116

·

Meniu de control al cursorului: când editați text, această opțiune deschide un nou
meniu contextual local cu opțiuni precum "Mută cursorul la început", "Mută cursorul la
sfârșit", "Selectează toate" și "Pornește modul de selectare". Dacă este selectată o
porțiune de text, opțiunile pot include și modurile de decupare, copiere, lipire (cut,
copy, paste) și terminare. Pentru a deplasa cursorul în timp ce vă aflați într-o
fereastră de introducere a textului, puteți să vă folosiți de tastele de volum.

·

Controlul etichetelor: acest meniu vă permite să adăugați, să eliminați și să
modificați etichete personalizate pentru ce este încă neetichetat. Uneori, aplicațiile
nu conțin etichete pe icoanele lor de prezentare. Puteți utiliza Serviciul de
Accesibilitate Kapsys pentru a vă crea propriile etichete pentru imagini, pentru a
facilita identificarea acestora în viitor. Puteți gestiona etichetele personalizate din
setarea "Gestionați etichetele personalizate" în setările Serviciului de Accesibilitate
Kapsys.

Comenzi rapide din tastatură
Prin opțiunile Serviciului de Accesibilitate Kapsys, aveți posibilitatea să atribuiți până la 32
de comenzi rapide de la tastatură pentru anumite acțiuni predefinite.
Comenzile rapide de la tastatură sunt toate activate prin combinații ale tastelor "asterisc"
sau "diez" (ținându-le apăsate) și "0" - "9", săgeată în sus, săgeată în jos, săgeată la
stânga, săgeată la dreapta, volum +, volum -.
Lista acțiunilor care pot fi asociate unei comenzi rapide de la tastatură sunt:
·

Află statusul lui SmartVision2

·

Deschideți bara de notificare

·

Deschideți pagina "Setări rapide" din bara de notificare

·

Măriți viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Reduceți viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Modificați limba traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Citire de la începutul ecranului

·

Citire de la elementul următor

·

Scăderea nivelului de precizie

·

Creșteți nivelul de precizie

·

Repetarea ultimului element al traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Vocalizarea (repetarea) literă cu literă al ultimului element al traducerii din limba
scrisă în limba vorbită

·

Întrerupeți / Reluați traducerea din limba scrisă în limba vorbită

·

Setările de accesibilitate Kapsys

·

Setările traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Selectează toate

24 / 116

·

Cut (Decupare)

·

Copy (Copiere)

·

Paste (Lipire)

·

Mutați cursorul în partea stângă a ferestrei de introducere a textului

·

Mutați cursorul în partea dreaptă a ferestrei de introducere a textului

·

Mutați cursorul la începutul ferestrei de introducere a textului

·

Mutați cursorul la sfârșitul ferestrei de introducere a textului

·

Selectați un caracter din stânga cursorului

·

Selectați un caracter din dreapta cursorului

·

Mărește volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită

·

Reduce volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită

·

Activați / dezactivați modul MagniText

·

Activați / dezactivați modul “Gesturi pentru mărire”

·

Meniu de accesibilitate globală Kapsys

·

Meniu de accesibilitate locală Kapsys

·

Comută ieșirea audio între modurile receptor și difuzor

·

Activați / dezactivați vocalizarea

·

Activați / dezactivați iluminarea de fundal a ecranului

·

Activați / dezactivați panoul tactil

·

Activare / dezactivare Bluetooth

·

Activare / dezactivare Wi-Fi

·

Activare / dezactivare ,ocalizare GPS

·

Activare / dezactivare modul avion

·

Activare / dezactivare lanterna telefonului

·

Deschide lista comenzilor rapide

·

Setați ecoul (vocalizarea) Editorului în modul: Niciuna

·

Setați ecoul Editorului în modul: Caractere

·

Setați ecoul Editorului în modul: Cuvinte

·

Setați ecoul Editorului în modul: Propoziții

·

Setați ecoul Editorului în modul: Caractere și Cuvinte

·

Setați ecoul Editorului în modul: Caractere, Cuvinte și Propoziții

·

Comutați profilul audio la modul: Normal

·
·

Comutați profilul audio la modul: Silențios
Comutați profilul audio la modul: Întălnire
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·

Comutați profilul audio la modul: Afară

·

Activare/dezactivare modul de inversare a culorilor

·

Schimbați vocea cu care este rostit textul introdus in căsuța de editare

·

Activare/dezactivare utilizarea datelor mobile

Setările din fabrică prevăd ca unele comenzi rapide să fie deja predefinite pe
SmartVision2. Aceste comenzi rapide sunt organizate în două categorii:
·

Comenzile rapide legate de Accesibilitate sunt asociate tastei "diez"

·

Comenzile rapide legate de Editare (de exemplu Editarea textului) sunt asociate
tastei
"stea".

Aceste comenzi rapide pot fi modificate prin intermediul elementului "Comenzi rapide din
tastatură" din Serviciul de Accesibilitate Kapsys.
Comenzile rapide legate de Accesibilitate asociate tastei "diez (#)"
·

Diez și tasta 0: Setările serviciului de accesibilitate Kapsys

·

Diez și tasta 1: Obțineți statutul lui SmartVision2

·

Diez și tasta 2: Citire de la începutul ecranului

·

Diez și tasta 3: Deschideți pagina "Setări rapide" din bara de notificare

·

Diez și tasta 4: Reduceți viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Diez și tasta 5: Măriți viteza traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Diez și tasta 6: Activare / Dezactivare mod MagniText

·

Diez și tasta 7: Repetarea ultimului element al traducerii din limba scrisă în limba
vorbită

·

Diez și tasta 8: Vocalizarea (repetarea) literă cu literă al ultimului element al
traducerii din limba scrisă în limba vorbită

·

Diez și tasta 9: Meniu de accesibilitate locală Kapsys

·

Diez și tasta săgeții in Sus: Nealocat

·

Diez și săgeata Jos: Nealocat

·

Diez și săgeata la Stânga: Nealocat

·

Diez și săgeata la Dreapta: Nealocat

·

Diez și Volum +: Mărește volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită

·

Diez și Volum -: Reduce volumul de traducere din limba scrisă în limba vorbită

Comenzile rapide egate de Editare asociate tastei "asterisc (*)"
·

Asterisc și 0: Selectează toate
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·

Asterisc și 1: Scade nivelul de precizie

·

Asterisc și 2: Mărește nivelul de precizie

·

Asterisc și 3: Decupare (Cut)

·

Asterisc și 4: Nealocat

·

Asterisc și 5: Nealocat

·

Asterisc și 6: Copiere (Copy)

·

Asterisc și 7: Nealocat

·

Asterisc și 8: Nealocat

·

Asterisc și 9: Lipire (Paste)

·

Tasta săgeții in Sus: Mutați cursorul la începutul ferestrei de introducere

·

Săgeata Jos: Mutați cursorul la sfârșitul ferestrei de introducere

·

Săgeata la Stânga: Mutați cursorul în partea stângă a ferestrei de introducere

·

Săgeata la Dreapta: Mutați cursorul în partea dreaptă a ferestrei de introducere

·

Volum +: Selectați un caracter din stânga cursorului

·

Volum -: Selectați un caracter din dreapta cursorului

Bine de știut: tastele de volum + și - vă permit să mutați cursorul de la stânga la dreapta
când vă aflați într-o zona de editare sau inserare a textului, în funcție de nivelul de precizie
pe care l-ați predefinit cu comenzile rapide asterisc-1 și asterisc-2.
Nivelurile de precizie disponibile sunt: implicite, caractere, cuvinte, rând, paragraf, pagină.
Sfârșitul capitolului
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Ecranul de Start
Ecranul de Start este ecranul principal al SmartVision2. Acest ecran funcționează la fel ca
un meniu de pornire de la care puteți activa funcțiunile și aplicațiile telefonului smartphone.
Pentru a reveni la ecranul inițial în orice moment, apăsați butonul "Acasă" al SmartVision2.
În mod implicit, pe ecranul dvs. de pornire SmartVision2 sunt disponibile 4 aplicații:
·

Aplicații : pentru a accesa lista în ordine alfabetică a tuturor aplicațiilor
disponibile în SmartVision2.

·

Telefon : pentru a efectua un apel, a verifica apelurile pierdute și a accesa
mesageria vocală.

·

Mesaje : pentru a trimite și a citi SMS-uri sau MMS-uri (MMS-urile sunt
mesaje care conțin cu un atașament, de exemplu o imagine, un video, ...).
Contacte : pentru a gestiona și a crea contacte

·

Opțiuni suplimentare sunt disponibile pe ecranul Acasă prin butonul "Meniu"
·

Setări: pentru a accesa setările smartphone-ului.

·

Adăugați o aplicație : pentru a adăuga în mod rapid o aplicație pe ecranul
de Start.

·

Adăugați un widget : pentru a adăuga un widget în ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care oferă informații și acces rapid de la ecranul de
start la funcțiuni specifice a unora aplicații. Widgeturile pot fi descărcate din
magazinul online numit "Magazin Play".

·

Imagini de fundal : pentru a personaliza imaginea de fundal a ecranului
principal
Ajutor : pentru a accesa manualul de utilizare a SmartVision2

·

Personalizați ecranul inițial
Ecranul de start SmartVision2 este personalizabil în întregime. Puteți să adăugați aplicații
sau widget-uri, să rearanjați ordinea în care elementele sunt poziționate sau chiar să le
eliminați din ecranul de start.
Adăugați o aplicație la ecranul de Start
Apăsați pe tasta "Meniu" din ecranul inițial și selectați "Adaugă o aplicație" din lista care o
să vă apară. Apoi selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la ecranul de pornire.
De asemenea, puteți adăuga o aplicație pe ecranul Acasă din "Aplicații". În acest caz,
selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la ecranul de Start din lista aplicațiilor și
apăsați lung tasta "OK". Selectați "Adăugați la ecranul inițial" din meniul contextual.
Aplicația este disponibilă acum la ultima poziție a ecranului inițial setată pentru acces
rapid.
Eliminați o aplicație din ecranul de Start
Selectați aplicația pe care doriți să o eliminați din ecranul de întâmpinare, apăsați lung
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"OK".
Selectați "Eliminare din ecranul inițial" din meniul contextual. Aplicația este eliminată acum
din ecranul de pornire, dar este încă disponibilă din "Aplicații".
Mutați o aplicație pe ecranul inițial
Din ecranul de start, selectați aplicația pe care doriți să o mutați, apăsați și mențineți
apăsată tasta "OK".
Apoi selectați acțiunea pe care doriți să o faceți din meniul contextual: mutați în sus, mutați
în jos, mutați în sus de tot, mutați în jos de tot.
Bine de știut: dacă o aplicație este plasată pe ecranul de Start pentru a putea accesa rapid
la ea, în partea stângă sus a pictogramei aplicației va apărea o stea galbenă.
Sfârșitul capitolului
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Aplicații
Toate aplicațiile instalate pe SmartVision2 sunt disponibile din ecranul de Start prin
intermediul pictogramei "Aplicații". Aplicațiile sunt prezentate în formă de listă în ordine
alfabetică.

Pentru a deschide o aplicație
Selectați din listă aplicația pe care doriți să o deschideți și apăsați tasta "OK".

Pentru a închide o aplicație
Apăsați butonul "Înapoi" atunci când vă aflați pe prima pagină a aplicației.
Dacă părăsiți aplicația prin intermediul butonului "Acasă" sau sunteți redirecționat către o
altă funcție a telefonului, aplicația va continua să ruleze în fundal.
Bine de știut: puteți vizualiza aplicațiile care rulează în fundal prin apăsarea lungă a
butonului "Acasă".
Din acest ecran, puteți:
·

Închide o aplicație

·
·

Să reveniți la o aplicație deja deschisă
Să accesați rapid bara de căutare Google

Pentru a optimiza funcționarea a SmartVision2 atunci când acesta este in modul de
așteptare (standby), vă sfătuim să închideți periodic aplicațiile care rulează în fundal pe
care nu le utilizați.
Repornirea telefonului permite, de asemenea, închiderea tuturor aplicațiilor care rulează în
fundal.

Pentru a căuta o aplicație
Utilizați tastatura fizică pentru a tasta scrie primele litere a numelui aplicației. Lista de
aplicații este apoi filtrată în funcție de fiecare literă pe care o s-o introduceți. Puteți căuta
aplicația dorită în orice moment deruland lista de rezultate care vă apare utilizând săgețile
de navigare.
Pentru a șterge un caracter dintre cele introduse, apăsați "Ștergere"

Pentru a descărca o aplicație
SmartFusion2 vine cu un set de aplicații preinstalate. Pe lângă aceste aplicații, veți putea
descărca aplicații noi prin intermediul aplicației "Magazin Play".

Pentru a șterge o aplicație
Selectați aplicația dorită din listă și apăsați lung pe tasta "OK".
Selectați "Dezinstalare" din meniul contextual.
Bine de știut: Aplicațiile preinstalate SmartVision2 nu pot fi eliminate.
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Notificări
Notificările sunt folosite pentru a informa utilizatorul despre un eveniment, cum ar fi sosirea
unui mesaj nou, a unui apel pierdut sau ora unei întâlniri.
Toate notificările de pe telefon sunt grupate în bara (panoul) de notificări. Pentru a
deschide panoul de notificări, țineți apăsată tasta "Înapoi".

Gestionați notificările
Cum să vedeți notificările:
Când ecranul de notificări este deschis, utilizați pad-ul de navigare pentru a selecta un
eveniment. Apăsați apoi tasta "OK" pentru a deschide notificarea și pentru a fi
redirecționați către aplicația care vă transmite aceea notificare.
De exemplu: dacă vedeți o notificare a unui apel pierdut, veți fi redirecționat automat la
aplicația Istoric Apeluri.
Odată deschisă aplicațtia, notificarea dispare din bara de notificare.
Bine de știut: notificările legate de erori vor putea fi șterse numai după rezolvarea
problemei.
Ștergeți o notificare:
Deschideți bara de notificare și selectați notificarea pe care doriți să o ștergeți. Apăsați
tasta "Ștergere" pentru a elimina notificarea selectată.
De asemenea, puteți șterge simultan toate notificările selectând "Ștergeți toate notificările"
din partea de jos a listei.
Bine de știut: Bara de notificare afișează numai un număr limitat de evenimente. Uneori
este necesar să utilizați ecranul tactil pentru a vedea toate notificările de pe listă.
În acest caz, apăsați cu două degete pe ecran și glisați în sus în timp ce țineți apăsat.
Utilizați din nou joystick-ul de navigare pentru a vă mișca prin noile notificări.

Setări rapide
Pentru a accesa ecranul "Setări rapide" din SmartVision2, selectați primul element din
bara de notificare, care oferă informații despre starea telefonului (ora, data, nivelul de
recepție Wi-Fi, nivelul bateriei) și apăsați butonul "OK".
De altfel puteți să deschideți ecranul de Setări rapide folosindu-vă de comanda rapidă din
tastatură (apăsând deodată tastele “ # ” și “ 3 ”).
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Acest ecran permite accesul rapid la următorii parametri:
·

Baterie: permite accesarea setărilor de gestionare a bateriei

·

Setări: permite accesul la setările generale SmartVision2

·

Afișarea profilului: permite accesul la profilul utilizatorului

·

Luminozitatea ecranului: reglează luminozitatea ecranului

·

Wi-Fi: Activează, dezactivează recepția semnalului Wi-Fi și perminte
conectarea telefonului la o rețea Wi-Fi

·

Bluetooth: Activează, dezactivează și se conectează la un dispozitiv
Bluetooth

·

Modul "Nu deranjați": permite activarea sau dezactivarea modului "Nu
deranjați"

·

Consumul de date: permite accesul la setările pentru consumul de date

·

Conexiune de date: permite sau dezactivează conexiunea datelor

·

Modul avion: vă permite să activați sau să dezactivați modul avion

·

Rotire automată a ecranului: vă permite să blocați ecranul în poziția lui
normală (verticală)

·

Lanterna: activează LED-urile din spate

·

Locație: permite activarea sau dezactivează serviciilor de localizare Google

·

Streaming: vă permite să proiectați imaginea de pe ecranul SmartVision2
pe un televizor

·

Profilul audio: vă permite să alegeți profilul audio al SmartVision2 (mod
normal, silențios, întâlnire, în aer liber)
Sfârșitul capitolului
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Agendă (Contacte)
Aplicația funcționează ca o agendă telefonică în care sunt grupate toate contactele dvs.

Creați un contact
Selectați "Creați o intrare nouă în Agendă" din ecranul principal al aplicației. Apare ecranul
intitulat "Adăugați contact nou". Completați informațiile relative contactului, cum ar fi
Numele, Telefonul, Emailul, Adresa etc. și confirmați prin apăsarea tastei "Salvați" din
partea de jos a paginii.
Bine de știut: câmpurile suplimentare sunt disponibile apăsând "More" (pozele contactului,
note, website etc.)

Modificați un contact
Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să modificați. Apăsați și țineți
apăsată tasta "OK" și selectați "Editare" din meniul contextual.
Fișa contactului este acum în modul de editare. Validați modificările apăsând tasta
"Salvați" din partea de jos a paginii.
În modul editare, sunt disponibile opțiuni suplimentare din "Meniu":
·

Salvează: vă permite să salvați modificările.

·

Renunță la modificări: vă permite să ștergeți modificările efectuate.

·

Șterge: Șterge contactul.

·

Separă: vă permite să separați două contacte îmbinate.

·

Unește: vă permite să îmbinați două contacte.

·

Setare ton de apel: Vă permite să setați un ton de apel pentru contact.

·

Toate apelurile către mesageria vocală: Redirecționați toate apelurile primite de
la acest contact la mesageria vocală.

Ștergeți un contact
Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți. Țineți apăsată tasta
"OK" și selectați "Ștergere" din meniul contextual.
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Confirmați faptul că doriți să-l ștergeți selectând "Da".

Contacte preferate
Adăugarea unui contact la Preferate:
Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l adăugați la lista de Preferate.
Țineți apăsată tasta "OK", bifați caseta "Preferate" din meniul contextual și apăsați tasta
"OK".
Ștergerea unui contact de la Preferate:
Selectaț contactul pe care doriți să-l eliminați din lista de contacte. Apăsați și țineți
apăsată tasta "OK", debifați caseta "Preferate" din meniul contextual și apăsați tasta
"OK".
Bine de știut: Puteți, de asemenea, să ștergeți un contact din lista de Preferate dvs. direct
din aplicațiile Telefon sau Mesaje.

Căutați un contact
Contactele sunt afișate și sortate în ordine alfabetică pe ecranul principal al aplicației
Contacte. Utilizați pad-ul de navigare pentru a derula lista și a vizualiza contactele.
De asemenea, puteți efectua o căutare rapidă în listă. Utilizați tastele alfanumerice de pe
tastatura fizică și introduceți numele contactului pe care îl căutați. Lista de contacte este
apoi filtrată în funcție de caracterele introduse de dvs. Puteți oricând să parcurgeți lista
contactelor filtrate utilizând pad-ul de navigare.
Pentru a șterge un caracter dintre cele introduse pentru căutarea rapidă, apăsați tasta
"Ștergere".
După ce ați găsit contactul, apăsați tasta "OK" pentru a vizualiza detaliile cardului de
contact.
Din acest ecran, puteți apela contactul selectat selectând numărul de telefon și apăsând
tasta "OK".
Atunci când sunt afișate detaliile unui contact, tasta "Meniu" vă permite să folosiți unele
opțiuni suplimentare:
·

Adăugare la favorite: vă permite adăugați un contact la Preferate

·

Editează: Permite modificarea detaliilor contactului

·

Șterge: vă permite să eliminați un contact

35 / 116

·

Distribuie: Vă permite să trimiteți informațiile de contact prin SMS, Email,
Bluetooth…

·

Adaugă la ecranul de Start: vă permite să adăugați contactul la ecranul inițial
(cum este explicat mai jos)

Adăugați un contact la Ecranul de Start
Puteți adăuga pictograma unui contact direct la ecranul inițial pentru a avea acces rapid la
ea.
Din lista de contacte, selectați contactul pe care doriți să-l adăugați la ecranul de Start,
apoi apăsați lung tasta "OK" și selectați "Adăugă la Ecranul de Start" din meniul
contextual.

Importați / Exportați contacte
Din ecranul principal al aplicației apăsați tasta "Meniu" apoi selectați "Import / Export".
Sunt disponibile următoarele opțiuni:
·

Importare dintr-un fișier VCF: vă permite să importați un fișier VCF în memoria
internă a SmartVision2.

·

Importare de pe cartela SIM: vă permite să importați contacte din memoria
cartelei SIM în memoria internă a SmartVision2.

·

Exportare într-un fișier VCF: vă permite să exportați toate contactele într-un fișier
VCF și să le plasați în memoria internă a SmartVision2.

·

Partajați contactele vizibile: vă permite să distribuiți contactele vizibile ale
SmartVision2 prin SMS, e-mail, Bluetooth, etc.

Parametri
Mai multe opțiuni sunt disponibile din ecranul principal al aplicației prin intermediul tastei
"Meniu":
·

Afișarea contactelor: Vă permite să gestionați afișarea contactelor.

·

Import/export: Vă permite să importați și să exportați contactele

·

Conturi: vă permite să gestionați conturile de e-mail asociate cu contactele dvs.

·

Setări: vă permite să modificați opțiunile de afișare ale contactelor.
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·

Ștergeți contactele: Șterge toate contactele prezente în memoria internă a
telefonului.

·

Ajutor: Vă permite să vizualizați capitolul "Contacte" din Ghidul utilizatorului
(acest capitol).
Sfârșitul capitolului
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Book Reader (Cititor de cărți)
Book Reader este o aplicație de citire vocală a documentelor în formatele Daisy 2.02,
Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt și HTML.

Importă documente
Pentru a importa documente în SmartVision2, conectați-l la computer printr-un cablu USB.
După conectare, transferați fișierele în folderul "cărți" din memoria internă. De asemenea,
puteți introduce o cartelă de memorie microSD în SmartVision2 pentru a mări memoria
disponibilă pentru conținutul multimedia. În acest caz, creați un folder "Cărți" în memoria
internă de pe cardul SD pentru a adăuga fișierele.
Bine de știut: folderul "Descărcare" poate fi, de asemenea, utilizat pentru a memoriza
fișierele dvs.

Ecranul principal
Când porniți aplicația, opțiunile disponibile sunt:
·

Reluare: vă permite să reluați redarea ultimului document de unde a rămas
ultima oară

·

Cărțile mele: vă permite să căutați și să citiți o carte deja memorizată în
SmartVision2

·

Preferate: vă permite să citiți rapid o carte pe care ați setat-o printre
Preferate.

·

Citite recent: vă permite să citiți ultimele documente pe care le-ați citit

·

Înregistrează o carte Daisy: transformă o înregistrare audio într-o carte în
format Daisy.

Mai multe opțiuni sunt disponibile pe ecranul principal prin intermediul Meniului
·

Oprire după ieșire: citirea unui document se va opri automat atunci când
ieșiți din aplicație apăsând butonul "Acasă".

·

Culori: vă permite să modificați culoarea textului și culoarea de fundal
atunci când citiți un document.

·

Viteză: vă permite să modificați viteza de redare a unui document

·

Ton: vă permite să modificați tonul citirii unui document (funcționează
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numai pe formate MP3).
·

Time Step: setați un interval de timp cu care veți putea să avansați citirea
textului.

·

Citire continuă: permite citirea unui document în continuu (adică după ce
documentul se termină, citirea lui va începe de la capăt).

Citirea unui document
Din ecranul principal al aplicației, selectați "Cărțile mele"
Sunt disponibile următoarele opțiuni de căutare:
·

Cărți după titlu: permite căutarea unui document după titlul acestuia

·

Cărți după autor: să căutați un document după autorul acestuia

·

Selectați după format: permite căutarea unui document după formatul
acestuia

·

Exploră: permite navigarea în tot folderul "cărți" pentru a căuta un
document.

Bine de știut: pentru a citi fișierele într-un format ZIP (fișiere comprimate) cu aplicația Book
Reader, trebuie mai întâi să le dezarhivați și să le extrageți conținutul utilizând funcția
"Exploră". Pentru a executa aceasta operațiune, selectați fișierul comprimat din folderul
unde acesta este stocat și confirmați cu tasta "OK". Va apare o fereastră unde va trebui să
confirmați că doriți să dezarhivați fișierul selectat. Selectați "OK" folosind tastele de
navigare și confirmați cu "OK". Fișierul va fi dezarhivat și pus în folderul "Cărți" din
memoria internă (această operațiune poate să dureze câteva minute). Odată ce procesul
a fost finalizat va apare fereastra care vă propune să ștergeți fișierul ZIP. Dacă doriți puteți
să îl ștergeți: cartea a fost deja dezarhivată și salvată pe telefon si nu mai depinde de
fișierul ZIP. Documentul dvs. este acum disponibil în "Cărțile mele".
Odată ce ați selectat documentul, redarea începe automat.
În timpul redării, sunt disponibile următoarele comenzi rapide de la tastatură:
·

Tasta 0: Continuați / Întrerupeți citirea

·

Tasta 1: paragraful/capitolul anterior

·

Tasta 2: paragraful/capitolul următor
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·

Tasta 4: scade nivelul de navigare (pagină, titlu, capitol, rând, cuvânt,
caracter, time step)

·

Tasta 5: crește nivelul de navigare (pagină, titlu, capitol, linie, cuvânt,
caracter, time step)

·

Tasta 7: derulare rapidă înapoi (numai pentru MP3)

·

Tasta 8: derulare rapidă în față (numai pentru MP3)

Sunt disponibile opțiuni suplimentare în timpul redării prin "Meniu"
·

Modul de navigare: vă permite să modificați nivelul de navigare (titlul
paginii, capitolul, rândul, cuvântul, caracterul, timestep-ul). Opțiunile din
acest meniu depind de tipul documentului în curs de redare.

·

Creați un marcaj: vă permite să creați un marcaj în poziția actuală a
lecturii dvs.

·

Mergi la…: vă permite să navigați prin document (începutul, titlul, marcajul,
procentajul)

·

Unde sunt?: vă permite să aveți informații despre carte și despre unde sa ajuns cu citirea

·

Modul Audio: vă permite să citiți un fișier MP3 folosind sinteza vocală a
SmartVision2

·

Setări: vă duce înapoi la opțiunile generale ale aplicației

Gestionați lista Preferate
Adăugați un document în lista Preferate:
Selectați fișierul din "Cărțile mele" și apăsați lung tasta "OK". Se afișează un meniu
contextual referitor la elementul selectat, selectați "Preferate" pentru a adăuga acest
document în listă.
Eliminarea unui document din lista Preferate:
Selectați fișierul din "Preferate" și apăsați lung tasta "OK". Se afișează un meniu
contextual asociat elementului selectat. Selectați "Preferate" pentru a elimina acest fișier
din listă.

Creați o carte Daisy
Creați o nouă carte Daisy
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Din ecranul principal al aplicației, selectați "Înregistrați o carte Daisy", apoi "Carte nouă".
Selectați locația unde va fi stocată cartea audio (telefon sau card SD).
Apoi inserați titlul și autorul cărții.
Selectați "Creați o înregistrare nouă" și apoi "Înregistrare" pentru a începe înregistrarea
audio.
Selectați "Pauză" pentru a întrerupe înregistrarea.
După ce înregistrarea este finalizată, selectați opțiunea "Stop" pentru a salva noua carte
audio și a reveni la ecranul principal al aplicației.
Bine de știut: dacă doriți să adăugați un fișier audio la o carte înregistrată mai de mult în
SmartVision2, selectați "adăugați la o înregistrare existentă".
Adăugați o înregistrare audio la o carte audio deja existentă
Din ecranul principal al aplicației, selectați "Înregistrați o carte Daisy", apoi "Adăugați la o
carte". Selectați cartea audio în care doriți să înregistrați.
Selectați "Creați o înregistrare nouă" și apoi "Înregistrare" pentru a începe înregistrarea
audio.
Selectați "pauză" pentru a întrerupe înregistrarea.
După ce înregistrarea este finalizată, selectați opțiunea "Oprire" pentru a salva noua carte
audio și a reveni la ecranul principal al aplicației.
Sfârșitul capitolului
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Calculator
Această aplicație efectuează operații de bază, cum ar fi adunări, scăderi, înmulțiri și
împărțiri.

Efectuarea calculelor de bază
Când utilizați aplicația "Calculator", tastele au următoarele funcții:
·
·

tastele de la 0 la 9 vă permit să introduceți cifrele
tasta « * » permite selectarea operației (înumulțește, împarte, plus, minus,
virgulă și punct)

·

tasta « # » validează operația selectată și vocalizează rezultatul

·

tasta « Ștergere » permite ștergerea ultimei cifre sau operație introduse

·

Pad-ul de navigare prin tastele sus, jos, stânga, dreapta vă permite să
navigați pe cifre și pe operatorii afișați pe ecran.

Bine de știut: Pentru operații complexe, cum ar fi calcule care prezintă operațiile de sinus,
cosinus, logaritme, etc, apăsați "Meniu", apoi selectați "Panou avansat". După aceea,
utilizați tastele de navigare pentru a selecta operatorul (sinus, cosinus, tangentă, rădăcină
pătrată, ridicare la putere ...) și introduceți cifrele. În cele din urmă, apăsați tasta «OK»
pentru a valida operațiunea.
Sfârșitul capitolului
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Calendar
Aplicația Calendar este o aplicație standard Google care vă permite să creați evenimente
și mementouri.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează această
aplicație.
Link către pagina web Google Calendar
Sfârșitul capitolului
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Camera Foto/Video
Această aplicație vă permite să fotografiați sau să realizați videoclipuri utilizând camerele
video încorporate din spatele a SmartVision2.

Faceți o poză
Apăsați pe butonul "declanșator" situat în partea de jos a ecranului și apăsați tasta «OK».
În momentul în care se realizează poza, se va auzi un sunet care caracterizează
obturatoarele aparatelor de fotografiat.
Pentru a vizualiza ultima fotografie realizată, folosiți-vă de tasta "Cea mai recentă
fotografie". Utilizați aplicația Google pentru fotografii (Google Foto) pentru a vizualiza toate
fotografiile.

Înregistrați un videoclip
Apăsați pe butonul "Declanșator video" situat în partea de jos a ecranului și apăsați tasta
«OK». Apăsați din nou pe butonul «OK» pentru a opri înregistrarea.
Pentru a reda ultimul videoclip, folosiți-vă de tasta "Cea mai recentă fotografie". Utilizați
Google Foto pentru a vedea toate videoclipurile înregistrate.

Modificați setările camerei
Puteți modifica setările aparatului foto prin intermediul taste "Meniu". Astfel de setări
include, printre altele, expunere, balans de alb, anti-pâlpâire.
De asemenea, puteți adăuga un filtru utilizând tasta de control "Mai multe setări" de pe
ecran.
Sfârșitul capitolului
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Ceas
Aplicația Ceas este o aplicație standard de la Google care vă permite să creați alarme și
să verificați ora. Această aplicație include, de asemenea, un cronometru și un timer pentru
numărătoare inversă.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.
Link Google Ceas.
Sfârșitul capitolului
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Chrome
Aplicația Chrome este o aplicație standard de la Google care vă permite să navigați pe
internet.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.
Link Google Chrome.
Sfârșitul capitolului
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Colors Detection
Aplicația de detectare a culorii utilizează camera încorporată și două LED-uri amplasate în
spatele SmartVision2. Acest sistem este special conceput pentru a îmbunătăți și a mări
precizia detectării culorilor.

Anunțațul culorilor
Selectați din pagina principală a aplicației «Announce Colors» și poziționați dispozitivul
SmartVision2 la aproximativ 5 cm distanță de țintă și apăsați tasta «OK». Culoarea
detectată este apoi rostită și rezultatul este repetat periodic.

Aflați culoarea
Selectați din pagina principală a aplicației «Find Color» apoi selectați o culoare pe care
doriți să o detectați și poziționați SmartVision2 la aproximativ 5 centimetri distanță de
țintă.
Se va auzi un semnal sonor atunci când culoarea selectată va fi detectează.
Prin intermediul tastei «Meniu» sunt disponibile mai multe opțiuni, precum:
·

Asistență la distanță: anunță când ținta este prea aproape sau prea departe
de cameră.

·

Alerta pentru aflarea unei culori: vă permite să alegeți modul notificării (sunet,
vibrații, sunet și vibrații).

·

Ajutor: vă permite să consultați capitolul "Detectarea culorilor" din Ghidul
utilizatorului.
Sfârșitul capitolului
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Detector de lumină
Această aplicație notifică nivelul luminozității detectat de senzorul de lumină aflat în partea
superioară a SmartVision2.

Cum se detectează nivelul luminozității?
Îndreptați partea din spate a telefonului spre direcția dorită. În cazul în care mediul
înconjurator este luminos, SmartVision2 generează sunete de înaltă frecvență. Dacă este
întunecat, SmartVision2 generează sunete de frecvență mai joasă.
Mai multe opțiuni sunt disponibile utilizând tasta «Meniu»:
·

Anunțarea detectării luminii: vă permite să schimbați modalitatea implicită de
notificare a nivelului de luminozitate (adică prin semnale sonore de diferite
frecvențe) cu rostirea unui procentaj de luminozitate.

·

Ajutor: permite consultarea capitolului "Detector de lumină" din Ghidul
utilizatorului.
Sfârșitul capitolului
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Google Foto
Aplicația Google Foto este o aplicație standard de la Google care vă permite să vizualizați
fotografiile în SmartVision2.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează această
aplicație.
Link către Google Foto
Sfârșitul capitolului
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Gmail
Aplicația Gmail este o aplicație standard de la Google care vă permite să trimiteți și să
primiți e-mailuri.
Vă rugăm să consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum
funcționează această aplicație.
Link către Google Gmail
Sfârșitul capitolului
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Reportofon
Aplicația Reportofon vă permite să înregistrați note vocale și să le redați mai târziu.

Înregistrați o notă vocală
Pentru a începe înregistrarea, selectați "Înregistrați" din ecranul principal al aplicației.
Apăsați "Pauză" pentru a întrerupe înregistrarea și "Înregistrați" pentru a o relua.
Pentru a termina înregistrarea, selectați "Stop".
După ce înregistrarea este finalizată, selectați una dintre aceste trei opțiuni:
·

Redare: vă permite să redați nota vocală înregistrată

·

Ștergere: elimină nota vocală înregistrată

·

Salvează: salvează nota vocală înregistrată

Redați o notă vocală
Din ecranul principal al aplicației, selectați opțiunea "List". Odată ce ați selectat-o va fi
afișată lista tuturor notelor vocale înregistrate.
Selectați nota vocală pe care doriți să o redați din listă și apăsați butonul «OK».
În timpul redării, puteți:
·

Pauză / redare: vă permite să întrerupeți sau să redați nota vocală

·

Oprire: încheie redarea notei vocale

La sfârșitul redării, puteți alege una dintre următoarele opțiuni:
·

Redare: redă nota vocale

·

Listă: afișează toate notele vocale înregistrate

·

Ștergere: vă permite să ștergeți nota vocală curentă

Redenumiți o notă vocală
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Selectați "Listă" din ecranul principal al aplicației. Va apărea lista tuturor notelor vocale.
Selectați nota vocală pe care doriți să o editați din listă și apăsați lung tasta "OK".
Selectați "Redenumiți o înregistrare". Ștergeți titlul vechi, apoi introduceți noua denumire a
notei vocale și utilizați pad-ul de navigare pentru a selecta tasta "OK".

Ștergeți o notă vocală
Selectați "Listă" din ecranul principal al aplicației. Va apărea lista tuturor notelor vocale.
Selectați memoria vocală pe care doriți să o ștergeți din listă și apăsați lung tasta "OK".
Selectați "Ștergeți o înregistrare" și confirmați apăsând "OK" folosind săgețile de
navigare.
Sfârșitul capitolului
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Kapten
Aplicația Kapten este un sistem de navigație conceput special pentru persoane cu
deficiențe de vedere. Pentru a ușura călătoria dvs. operează prin Sistemul global de
poziționare (GPS) și folosește dotări bogate în conținut precum navigarea, localizarea
geografică și explorarea hărților. Mai mult, Kapten vă permite să salvați punctele de
interes preferate pentru a vă ghida spre ele ori de câte ori doriți. Aceste puncte de interes
sunt numite K-Tags. În sfârșit, la descărcarea hărților, datele Kapten sunt stocate pe
SmartVision2, astfel încât să puteți utiliza această aplicație fără o conexiune la internet.

Declinare a responsabilității
Aplicația Kapten este un sistem de asistență a navigației bazat pe sistemul de poziționare
SmartVision2 destinat în principal pietonilor, dar poate fi folosit și într-o mașină.
În timpul unei navigări, respectați avertismentele descrise aici. Indiferent de modul dvs. de
călătorie, instrucțiunile de navigație oferite de aplicația Kapten nu ar trebui să vă
scutească de respectarea regulilor de circulație rutieră și de menținerea unui
comportament responsabil. Atenția dvs. ar trebui să se concentreze în primul rând asupra
mediului înconjurător. Rămâneți atenți și grijulii în timpul călătoriei dvs. și respectați ceilalți
utilizatori ai șoselei, fie ei pietoni, bicicliști, motocicliști, fie autovehicule. Vă mai sfâtuim să
respectați regulile bunului simț înainte de a respecta instrucțiunile de navigație din aplicația
Kapten. Observați cu atenție semnele și geometria trotuarelor și a străzilor. Dacă nu reușiți
să luați direcția indicată de aplicația Kapten, aceasta vă va recalcula automat traseul din
noua poziție. Rețineți că acest produs se bazează pe sistemul de poziționare al telefonului
dvs. smartphone. Determinarea exactă a poziției depinde de puterea semnalului GPS,
care depinde în mare măsură de mediul în care vă aflați, de locul în care vă regăsiți, de
felul în care purtați receptorul și de datele digitale de cartografiere. Astfel, KAPSYS nu
poate garanta că instrucțiunile date de sistemul de navigație să fie corecte.
Aplicația Kapten nu funcționează până când nu este activată funcția GPS. Dacă GPS-ul nu
este activ, vi se va solicita să îl activați la pornirea aplicației.

Descărcarea hărților
Pe SmartVision2 nu este preinstalată nicio hartă: pentru a folosi aplicația Kapten, trebuie
mai întâi să descărcați hărțile care vă interesează prin intermediul unei conexiuni la
Internet. Selectați țara pe care doriți să o instalați din listă și apăsați butonul "OK" pentru a
începe descărcarea. După terminarea descărcării, aplicația trebuie repornită pentru a
încărca noua cartografiere.
Bine de știut: hărțile descărcate sunt salvate în mod implicit în memoria internă a
SmartVision2. Dacă doriți, puteți modifica locația hărților salvate utilizând opțiunea
"Gestionare hărți" din setările aplicației.

Moduri de navigare
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Ecranul principal al aplicației Kapten oferă diferite moduri de navigare:
·

Mers pe jos: vă oferă cel mai eficient traseu pe jos către destinația dvs.

·

Navigarea cu mașina: vă oferă cel mai bun traseu pe care să conduceți spre
destinația dvs.

·

Orientare directă: vă oferă indicațiile de orientare și distanța rămasă până la
destinație care vor fi urmate de indicarea timpului rămas. Toate acestea vor fi
calculate fără a ține cont de traseul efectiv și de posibilitatea fizică de a-l
parcurge.

·

Hartă îndrumătoare: citește harta și analizează intersecțiile pe rând, oferindu-vă
o descriere a fiecărei intersecții.

·

Gestionați K-tag-ul: vă permite să creați, să modificați și să ștergeți K-tag-urile
dvs.

·

Rută pietonală: vă permite să înregistrați un traseu și să îl folosiți mai târziu.

·

Navigare liberă: vă oferă accesul la navigare liberă (fară să specificați
destinația), oferind o descriere în timp real a mediului înconjurător

Mersul pe jos și navigarea cu mașina
Indiferent de modul de navigare pe care l-ați ales, trebuie să selectați acum o destinație
printre modurile de alegere a destinației propuse mai jos:
·

Navigați către o "Adresă Nouă": această setare este utilizată pentru a solicita
instrucțiuni asupra traseului către duce la o anumită adresă. Sunt disponibile
două opțiuni pentru introducerea datelor:
o Introducere vocală: vă permite să introduceți adresa utilizând funcția de
recunoaștere vocală. Pentru a activa acest mod, când sunteți în ecranul
de introducere a adresei, apăsați tasta de comandă vocală pentru a
introduce adresa. Kapten va propune diferite sugestii care se potrivesc
cu cererea dvs. Alegeți-o pe una dintre ele și va începe automat o
sesiune de navigare către destinația introdusă. (Pentru a putea folosi
această funcțiune este nevoie de o conexiune la Internet)
o Introducere prin tastatură: vă permite să specificați adresa utilizând
tastatura SmartVision2, prin introducerea următoarei secvențe de
informații: țară, oraș, stradă și apoi numărul străzii. Când ați introdus
toate datele adresei de destinație, apăsați tasta "OK" pentru a valida.
Puteți utiliza pad-ul de navigare central SmartVision2 pentru a derula
lista de sugestii generată după solicitarea dvs. Selectați-o pe una
dintre ele și sesiunea de navigare va porni automat.

·

Navigați către "Noua adresă prin cod poștal": selectați orașul de destinație și
introduceți codul poștal, numele și numărul străzii.

·

Navigați la "Destinații recente": selectați adresa dvs. de destinație din lista
ultimelor destinații. Dacă doriți, puteți să ștergeți lista cu ultimele destinații.
Pentru a face acest lucru, consultați secțiunea "Parametri".

·

Navigați către un "K-Tag": selectați categoria, apoi K-Tag-ul spre care doriți să
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mergeți. Pentru mai multe detalii despre K-TAG, despre cum să le creați și să
le gestionați, vă rugăm să consultați capitolul "K-Tag".
·

Navigați spre un "Punct de interes": În loc să introduceți adresa, această
opțiune vă permite să alegeți un punct de interes (POI):
o din lista generată în funcție de poziția mea actuală
o din lista generată în funcție de o nouă adresă
o după nume

·

Pregătiți "Itinerariul": selectați o adresă de plecare și o adresă de destinație,
Kapten va calcula cea mai bună rută în funcție de metoda de navigare aleasă,
iar ruta calculată va fi descrisă ca într-un ghid rutier. Miscați-vă pe hartă folosind
pad-ul de navigare al SmartVision2 și ascultați instrucțiunile pentru ruta dvs.

În timpul navigării
Instrucțiunile către destinația dvs sunt afișate și anunțate pe toată durata călătoriei. În
timpul navigării sunt disponibile mai multe detalii legate de călătoria dvs. care sunt
accesibile apăsând următoarele taste:
·

Tasta 1: Unde sunt?

·

Tasta 2: Ultima instrucțiune

·

Tasta 3: Următoarea instrucțiune

·

Tasta 4: Viteza curentă

·

Tasta 5: Limita de viteză

·

Tasta 6: Distanța rămasă

·

Tasta 7: Punct de interes

·

Tasta 8: Activare / Dezactivare navigarea liberp

·

Tasta 9: Semnal GPS

Sunt disponibile opțiuni suplimentare prin apăsarea tastei «Meniu»:
·

Următoarea instrucțiune: oferă următoarea instrucțiune de navigare

·

Ultima instrucțiune: repetă ultima instrucțiune de navigare

·

Destinația curentă: rostește destinația curentă

·

Ora sosirii: vă informează despre ora sosirii.

·

Modul curent de navigare: vă informează despre modul de navigare utilizat în
momentul respectiv

·

Treceți la modul Mers pe Jos: trece în modul pentru pietoni fără a vă pune să
introduceți destinația încă o dată

·

Treceți la modul Mașină: trece în modul pentru mașini fără a vă pune să
introduceți destinația încă o dată
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·

Roadbook: în timpul navigării activează modul cu informații detaliate despre
drum

·

Oprește navigarea: oprește sesiunea de navigare în curs de desfășurare

·

Setări: activează meniul de setări

·

K-tag: activează meniul K-Tag

·

Semnal GPS : vă informează despre puterea semnalului GPS

·

Unde sunt: vă zice unde vă aflați

·

Poziția actuală: oferă informații despre latitudine și longitudine în grade, minute
și secunde și informații despre altitudinea în metri

·

Activare Navigare liberă: activează modul de navigare liberă

·

Oprire Navigare liberă: dezactivează modul de navigare liberă

·

Limita de viteză: rostește limita de viteză aplicată drumului pe care vă aflați

·

Viteza curentă: viteza cu care mergeți

·

POI prin împrejurimi: vă dă indicații despre toate felurile de puncte de interes
din jurul poziției dvs. curente

·

K-tag prin împrejurimi: indică K-tag-urile din jurul poziționării dvs. curente

Orientare directă
Modul de orientare directă vă oferă informații în timp real cu privire la distanța și la direcția
destinației. Aceste informații se calculează ca și cea mai scurtă distanță dintre cele două
puncte și nu iau în considerare nicio drumurile efective care pot fi parcurse. Acest mod de
navigare este util în special pentru a ajunge la un punct precis ales pe hartă, fie destinația
în sau în afara drumului (adică în off-road).
Atenție: informațiile sunt furnizate doar pentru comoditatea dvs. și nu iau în considerare
topografia și nici pericolele pe care le puteți întâlni, cum ar fi râuri, poduri, bariere sau
obstacole similare. Kapsys declină orice răspundere pentru pagubele cauzate direct sau
indirect de utilizarea acestui mod.
Modul de orientare directă vă oferă următoarele informații:
·

Orientare cardinală a punctului de sosire față de poziția dvs. Actuală (Nord,
Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest și Nord-Vest)

·

Distanța de la poziția actuală la punctul de sosire, în metri sau kilometri

·

Direcția pe care trebuie să o luați pentru a ajunge la destinație. Această
informație este exprimată în ore (de la 1 la 12), folosind un ceas analog, în
funcție de ultima direcție cunoscută și captată de telefon

Când este activat modul "Orientare directă", direcția destinației, distanța și informațiile
despre poziția dvs. sunt anunțate la intervale fixe de timp.
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Atenție: aplicația Kapten va calcula precis direcția dvs. numai dacă vă deplasați. Dacă vă
aflați în staționare, Kapten vă oferă direcția dvs. anterioară corectă. Aplicația va trimite în
plus mesajul "Nici o informație despre direcție" atunci când nu va putea furniza informații
valide cu privire la direcția pe care trebuie să o urmați. Exemplu de mesaje direct de
orientare: "Destinația dvs., la nord-vest la 250 de metri, vă rugăm să luați dreapta:
destinația dvs. Se află la 250 de metri în direcția nord-vest, trebuie să virați la dreapta.
Rețineți că "Orientarea Directă" nu se oprește automat după ce ați ajuns la destinație;
trebuie să apăsați butonul "Înapoi" pentru a o opri.
Bine de știut: Setările Orientării directe (vezi paragraful Setări) pot fi utilizate pentru a
defini frecvența repetării automate a mesajelor sau pentru a activa sau a dezactiva modul
"Orientare directă" la sfârșitul navigării.

Descoperirea hărții
Această funcție vă permite să citiți o hartă și să mergeți virtual de la o intersecție la alta,
oferindu-vă o descriere detaliată a fiecărei intersecții.
Selectați adresa de plecare din opțiunile de mai jos:
·

Poziția curentă: începe să citească harta din poziția curentă

·

Adresa nouă: începe să citească harta de la o nouă adresă

·

Adresa nouă după codul poștal: începe citire hărții de pe o nouă adresă
introdusă prin codul poștal asociat

·

Ultima destinație: începe să citească harta dintr-una dintre ultimele destinații
introduse

·

K-tag: începe să citească harta dintr-un K-tag selectat

·

Puncte de interes: începe să citească harta dintr-un punct de interes selectat

După alegerea adresei, selectați direcția în care doriți să mergeți prin pad-ul de navigare
al tastaturii și apăsați "OK".
Aplicația Kapten va anunța numele străzilor următoarei intersecții. Selectați intersecția încă
o dată prin pad-ul de navigare de pe tastatură și apăsați «OK» pentru a confirma direcția.
Prin urmare, veți putea explora harta plimbăndu-vă de la o intersecție la alta.

Rută pe jos
Această funcție vă permite să înregistrați un drum sau un traseu pentru o navigare
succesivă.
Din acest ecran puteți să:
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·

Înregistrați (memorizați) traseul

·

Folosiți un traseu precedent

·

Editați traseul

·
Ștergeți traseul
Înregistrați un traseu
Selectați "Înregistrați un traseu" și apăsați tasta "OK" pentru a începe înregistrarea
traseului.
Poziția GPS este apoi înregistrată la intervale fixe pentru a crea un traseu.
Apăsați butonul "Înapoi" pentru a opri înregistrarea.
Odată ce înregistrarea va fi completă, puteți schimba numele traseului pentru a-l găsi mai
ușor. Altfel, numele traseului va fi ales implicit cu acest format: traseu + dată + oră
Bine de știut: nu este posibilă înregistrarea unui traseu în afara hărții. Dacă mergeți pe un
drum în afara hărții, aplicația Kapten vă va poziționa pe strada cea mai apropriata de
locația dvs. curente.
Atenție: Înregistrarea unui traseu este considerată ca o navigație: nu este posibilă
efectuarea unei alte navigări în timpul ei.
Folosiți un traseu precedent
Selectați "Redați un traseu" și selectați din nou ruta pe care doriți să o parcurgeți.
Traseele sunt sortate în ordine cronologică. Odată ce traseul a fost selectat, puteți să-l
parcurgeți în direcția în care l-ați înregistrat sau în direcția inversă pentru a vă relua pașii.
Editați un traseu
Selectați "Editați un traseu" și selectați traseul pe care doriți să-l redenumiți.
Introduceți noul nume al rutei și confirmați cu tasta "OK".
Stergeți un traseu
Selectați "Ștergeți un traseu" și selectați traseul pe care doriți să-l ștergeți.

Gestionați K-tag-urile
Aplicația Kapten are funcția K-TAG, care vă permite să etichetați un loc de pe hartă, adică
să memorizați o poziție împreună cu informațiile asociate ei.
K-TAG-urile sunt utilizate în principal ca și destinații. În plus, apropierea unui K-TAG poate
fi anunțată în "Navigația Liberă".
Un K-Tag este, prin urmare, un marcaj geografic care include următoarele elemente:
·

poziția geografică sau adresa

·

numele

·
categoria
Din acest ecran, puteți să:
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·

Creați un K-Tag.

·

Editați un K-Tag.

·

Ștergeți un K-Tag.

Creați un K-Tag
Din ecranul "Gestionați K-Tag-urile", selectați "Creare K-Tag", apoi selectați un
element din listă:
·

Poziția curentă: vă permite să creați un nou K-tag de la poziția dvs. curentă

·

Adresă nouă: vă permite să creați un nou K-tag introducănd o adresă.

·

Coordonate: vă permite să creați un nou K-Tag de la anumite coordonate
geografice (latitudine și longitudine)
După ce ați definit poziția geografică a K-Tag-ului, îi puteți da un nume. Implicit, adresa Ktag-ului este utilizată ca nume. După ce ați setat numele K-tagului, apăsați tasta "OK"
pentru a confirma înregistrarea și a continua cu pasul următor.
Pentru a asocia eticheta K cu o categorie, iată lista diferitelor categorii de K-Tag-uri:
·

Preferate

·

Contacte

·

Hoteluri și restaurante

·

Mijloace de transport

·

Sănătate

·

Servicii

·

Shopping

·

Timp liber

·

Turism

·

Sport

·

Motoare

·

Diverse

Editați un K-Tag
Din ecranul "Gestionați K-Tag-urile", selectați "Editați un K-Tag", apoi selectați categoria
K-Tag pe care doriți să o modificați.
După selectarea K-tag-ului, puteți modifica "Categoria" sau să "Redenumiți K-tag-ul"
Selectați o opțiune și efectuați modificările necesare urmând insctrucțiunile.
Șterge un K-Tag
Din ecranul "Gestionați K-Tag-urile", selectați "Ștergeți un K-Tag", apoi selectați categoria
și K-Tag-ul pe care doriți să-l ștergeți.
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Navigare liberă
Acest mod vă permite să obțineți o descriere a mediului înconjurător în timp real. Odată ce
această funcție este activată, aplicația Kapten va anunța strada pe care vă aflați și
descrierea următoarei intersecții.
Când ajungeți aproape de o intersecție, aplicația Kapten vă descrie intersecția, oferinduvă numele străzilor care o compun. După ce părăsiți intersecția, va fi anunțată următoarea
stradă spre care vă îndreptați.
Navigarea liberă este activată în mod automat de fiecare dată când începeți o navigare.
Cu toate acestea, puteți să o activați sau să o dezactivați, după cum doriți, fie din ecranul
inițial al aplicației Kapten fie apăsând tasta "Meniu".
Puteți și să modificați setările navigației libere, de exemplu:
·

Să configurați rostirea adreselor utile și K-tag-urilor din apropriere

·
Să configurați repetarea automată a indicațiilor
Consultați secțiunea "Setări" a aplicației Kapten pentru mai multe informații.

Setări
Această secțiune descrie procesul de configurare a aplicației Kapten. Pentru a accesa
opțiunile, apăsați tasta "Meniu" și selectați elementul "Setări".
Diferiții parametri ai aplicației Kapten sunt grupați în categorii:
·

Sistem: vă permite să modificați un parametru al sistemului

·

Hărți: vă permite să descărcați și să actualizați hărțile

·

Mers pe jos: vă permite să modificați parametrii legați de modul de navigare
pentru pietoni

·

Navigare în mașină: vă permite să modificați setările legate de modul de
navigare în mașină

·

Navigare liberă: vă permite să modificați setările legate de navigarea liberă

Setările de "Sistem"
·

Unitatea de măsură: specifică unitățile de măsură prin care vor fi rostite
distanța și viteza utilizate în instrucțiunile de navigație (sistemele metrice șau
imperiale)).

·

Ștergeți ultimele destinații: șterge adresele pe care le selectați din lista
traseurilor anterioare

·

Reveniți la setările din fabrică: revine la setările din fabrică ale aplicației
Kapten.

Setările de "Hărți"
·

Descărcați hărți: vă permite să descărcați hărți noi pentru aplicația dvs. Kapten

·

Actualizarea hărților: vă permite să actualizați hărțile deja instalate

·

Locația de stocare: vă permite să modificați locația de stocare a hărților dvs.
(memorie internă sau card SD)
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Setările de "Navigare pietonală"
·

Repetarea automată a instrucțiunilor: definește intervalul de timp între
instrucțiunile de navigație (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)

·

Indicare oră: activează sau dezactivează indicația orei curente (care va fi
rostită împreuna cu instrucțiunile de deplasare)

Setări de "Navigare în mașină"
·

Parametrul pentru calcularea rutei: specifică criteriile utilizate pentru calcularea
rutei (cel mai rapid drum, cel mai scurt drum)

·

Activați autostrăzile: include sau exclude autostrăzile din calcularea rutei

·

Permiteți drumurile cu taxă: include sau exclude drumurile cu taxă din
calcularea rutei

·

Repetarea automată a instrucțiunilor: specifică intervalul de timp dintre
repetările instrucțiunilor de navigație (Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)

Setările pentru "Navigare liberă"
·

Anunțarea Punctelor de Interes: alege și afișează categoria de Puncte de
Interes care vor fi anunțate atunci când vă apropiați de ele.

·

Anunțarea K-Tag-urilor: alege și afișează diferitele categorii de K-Tag-uri care
vor fi anunțate atunci când vă apropiați de ele.

·

Tipul de anunț: definește modul de anunțare a Puctelor de Interes sau a K-Tagurilor atunci când vă apropiați de unul dintre ele (nicio notificare, semnal sonor
sau anunț vocal)

·

Informații cardinale de direcție: activează sau dezactivează indicațiile cardinale
spre destinația rutei curente

·

Repetarea automată a instrucțiunilor: specifică intervalul de timp dintre
repetarea mesajelor atunci când aplicația este în modul Mers pe Jos (Niciunul,
1, 3, 5 sau 10 minute)

Setări de "Orientare directă"
·

Repetarea automată a instrucțiunilor: specifică intervalul de timp dintre
repetarea mesajelor atunci când aplicația este în modul de Orientare directă
(Niciunul, 1, 3, 5 sau 10 minute)

·

Orientare directă spre destinație: activează sau dezactivează comutarea
automată a aplicației în modul de Orientare directă la sfârșitul unei sesiuni de
navigare tradiționale pentru pietoni sau mașini
Sfârșitul capitolului
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Lupă
Aplicația Lupă vă permite să măriți text sau documente și să adaptați mărimea la nevoile
dvs. Oferă diferite niveluri de zoom și contraste de culoare folosindu-se de camera din
spate.

Mărirea textului
Plasați SmartVision2 peste un text pentru a mări, reglați înălțimea până când imaginea
este clară. Utilizați tastele "2" sau "3" de pe tastatură pentru a mări sau micșora nivelul de
zoom.
Alte opțiuni sunt:
·

Apăsați "1" pentru a seta sau a dezactiva iluminarea

·

Apăsați "*" pentru a îngheța ecranul

·

Apăsați "0" pentru a fotografia și a salva poza în galeria de imagini

·

Apăsați "#" pentru a alege dintre cele 9 culori de contrast disponibile

Aceste opțiuni diferite sunt de asemenea disponibile prin intermediul tastei "Meniu".
Sfârșitul capitolului
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Magazin Google Play
Aplicația Magazin Play este o aplicație standard de la Google care vă permite să
descărcați aplicații și widget-uri noi.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.
Link Magazin Google Play.
Sfârșitul capitolului
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Mesaje
Această aplicație trimite și primește mesaje scurte numite SMS sau MMS (mesaje text
care conțin și un element multimedia).

Trimite un mesaj
Selectați "Mesaj nou" din ecranul principal al aplicației. Apoi selectați prin care din
următoarele opțiuni doriți să alegeți destinatarul:
·

Preferat: vă permite să adăugați un contact salvat printre Preferate

·

Contacte: vă permite să alegeți un contact din lista dvs. de Contacte

·

Introducerea manuală a numărului: vă permite să introduceți manual numărul
destinatarului

Odată ce destinatarul este selectat, introduceți mesajul în caseta de editare a textului.
Confirmați expedierea mesajului apăsând tasta "Trimitere" de la sfârșitul listei.
Opțiunile suplimentare sunt disponibile utilizând tasta «Meniu» după cum urmează:
·

Vizualizare contact: permite afișarea cardului de contact (cărții de vizită)

·

Apelare: permite apelarea contactului

·

Adăugă un destinatar nou: vă permite să selectați un destinatar suplimentar

·

Introducere texturi rapide: vă permite să introduceți un text rapid

·

Introducere contact: permite introducerea unui card de contact (carte de vizită)
în mesajul dvs.

·

Adăugare subiect: permite setarea unui titlu pentru mesajul dvs.

·

Atașament: vă permite să adăugați un atașament la mesajul dvs. (fotografii,
videoclipuri, fișiere audio sau carduri de contact)

Citiți un mesaj
Când primiți un mesaj, acest eveniment este raportat în bara de Notificări și în aplicația
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Mesaje.
Pentru a citi un mesaj, deschideți aplicația de mesagerie și utilizați pad-ul navigare de pe
tastatură pentru a răsfoi toate mesajele.
Mesajele sunt grupate în diferite foldere. Asta înseamnă că toate mesajele primite și / sau
trimise către un anumit contact sunt grupate împreună.
Folderele sunt prezentate în ordine cronologică, cea mai recentă fiind la începutul listei.
Când răsfoiți diferitele foldere, numai ultimul mesaj al conversației este vocalizat. Apăsați
OK pentru a vizualiza tot istoricul mesajelor.

Răspundeți unui mesaj
Selectați folderul care conține mesajul la care doriți să răspundeți și apăsați OK.
Se deschide folderul care conține întregul istoric al mesajelor. Caseta de editare pentru a
răspunde la SMS-uri va fi deschisă automat, astfel încât să puteți introduce pur și simplu
textul și să confirmați că doriți să trimiteți mesajul apăsând tasta "Trimitere" de la sfârșitul
listei. De asemenea, puteți derula lista în sus pentru a răsfoi mesajele primite și / sau
trimise anterior.

Descărcați un atașament dintr-un MMS
Selectați folderul care conține MMS-ul și apăsați OK pentru a vizualiza istoricul mesajelor.
Utilizați săgețile pentru a ajunge la atașament. Odată selectat, apăsați și mențineți
apăsată tasta OK pentru a deschide meniul contextual și selectați "Salvare fișier". Se
deschide o nouă fereastră cu toate atașamentele MMS. Selectați butonul "OK" cu săgețile
pentru a descărca toate atașamentele. Imaginile și videoclipurile încărcate vor putea fi
vizualizate prin intermediul aplicației "Google Foto".

Ștergeți un mesaj
Pentru a șterge un mesaj, selectați elementul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați lung
tasta "OK". Selectați apoi "Ștergeți" din lista care vă apare pe ecran pentru a șterge
mesajul.

Parametri
Apăsați tasta «Menu» din ecranul principal al aplicației Mesaje pentru a accesa următorii
parametrii:
·

Căutare: vă permite să căutați un mesaj în telefon
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·

Șterge toate folderele: șterge toate mesajele SMS și MMS, inclusiv folderele
(conversațiile)

·

Parametri:
o Mesaj text (SMS): vă permite să configurați opțiunile mesajelor text
o Mesaj multimedia (MMS): vă permite să configurați opțiunile pentru mesajele
multimedia
o Notificări: activează tonul de apel și / sau vibrația care vă vor notifica primirea
unui mesaj nou
o General: stabilește fontul mesajului, limita maximă pentru primire SMS și
MMS și transmisia celulară

·

Ajutor: permite consultarea capitolului "Mesaje" din ghidul utilizatorului
Sfârșitul capitolului
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Muzică Play
Aplicația Muzică Play este o aplicație standard de la Google care vă permite să
descărcați și să ascultați muzică.
Consultați manualul de utilizare Google de mai jos pentru a afla cum funcționează.
Link către Muzică Google Play.
Sfârșitul capitolului
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NFC
Tehnologia NFC (Near Field Communication) permite lui SmartVision2 și unui alt dispozitiv
secundar, cum ar fi un smartphone sau o etichetă electronică, să comunice pur și simplu
prin apropierea lor fizică.
NFC poate fi, de asemenea, utilizat pentru a distribui contacte, fotografii și videoclipuri. În
plus, SmartVision2 vă permite să programați și să citiți etichetele NFC și să efectuați
acțiunea asociată etichetei.

Cum funcționează aplicația NFC?
Aplicația NFC a SmartVision2 funcționează cu etichetele electronice compatibile NFC. În
mod prestabilit, 3 etichete NFC sunt furnizate în cutia SmartVision2. Aceste etichete NFC
pot conține informații personalizate, cum ar fi un text, o nota vocală, un număr de telefon
sau unele setări.
Aplicația NFC vă permite să memorizați informațiile pe aceste etichete folosind
SmartVision2 și urmărind un scurt procedeu.
Mai întâi trebuie să “scrieți” informațiile pe eticheta NFC prin intermediul aplicației NFC din
telefonul dvs. Odată ce eticheta a fost programată, puneți retroul telefonului pe etichetă
pentru a avea datele rostite sau pentru a lansa acțiunea înregistrată în etichetă.
Printr-o etichetă NFC puteți avea accesul facilitat la mai multe acțiuni, cum ar fi
recunoașterea unui obiect, căutarea unui folder, amintirea dozajului unui medicament,
apelarea unui contact, activarea rapidă sau dezactivarea unei setări etc.

Înregistrați o acțiune în eticheta dvs. electronică NFC
Alegeți informațiile pe care doriți să le înregistrați în eticheta NFC. Acțiunea asociată va fi
efectuată imediat ce SmartVision2 recunoaște eticheta. Opțiunile disponibile sunt:
·

Apelare: asociază un număr de telefon cu un contact și apelează numărul

·

Setarea profilului: vă permite să asociați eticheta cu o setare a telefonului
(Wi-Fi, Bluetooth, modul Avion, soneria) și să o activați mai târziu

·

Aplicație: vă permite să asociați eticheta cu o aplicație și apoi să activați
aplicația

·

Marcaj Internet: vă permite să asociați eticheta cu un link internet (de
exemplu un site web) și să navigați prin pagină folosind browserul de Internet
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·

Text: vă permite să introduceți un text în etichetă și să-l vocalizați

·

Setați WiFi: asociază eticheta cu setările rețelei dvs. Wi-Fi (nume și parolă)
și apoi vă conectează automat la rețeaua Wi-Fi.

·

Notă vocală: vă permite să asociați eticheta cu o notă vocală și să o
ascultați mai târziu.

Odată ce ați ales și pregătit tot ce doriți să exportați pe eticheta dvs NFC, utilizați săgețile
de navigare pentru a ajunge la tasta "Write" ("Scrie") și confirmați cu "OK". Apropiați
partea din spate a SmartVision2 la etichetă pentru a transfera informațiile. Telefonul va
emite un semnal sonor care confirmă înregistrarea informațiilor pe etichetă.
După finalizarea procesului de înregistrare, veți putea să lipiți eticheta acolo unde o să
aveți nevoie de ea (pe un dosar, pe o cutie de medicamente, o măsuță etc.).
Bine de știut: Etichetele NFC pot fi refolosite. Memorizarea informațiilor noi într-o etichetă
NFC va șterge pur și simplu cea anterioară.
Bine de știut: SmartVision2 este compatibil cu orice tip de etichetă NFC. Etichetele diferă
prin mărime, iar mărimilor diferite corespund diferite capacități de stocare. În cutia
SmartVision2 găsiți 3 etichete “NTAG 216” de 888 bytes.
Fiecare dintre acestea poate conține, de exemplu, aproximativ 400 de caractere pentru un
mesaj de text.

Citirea unei etichete NFC
Nu este necesar să deschideți aplicația NFC pentru a citi o etichetă NFC. Trebuie doar să
plasați partea din spate a smartphone-ului pe eticheta NFC. SmartVision 2 va începe
comunicarea cu eticheta și va efectua acțiunea asociată etichetei așa cum este descris
mai sus.
Sfârșitul capitolului
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Note
Aplicația Note vă permite să creați, să editați, să ștergeți și să citiți note într-un format de
text.

Creați o notă
Selectați "Notă nouă" în partea de sus a ecranului pentru a crea o notă nouă. Introduceți
textul și salvați nota selectând "Confirmare" în partea de jos a ecranului.
Nota salvată este acum disponibilă pentru a fi citită în ecranul principal al aplicației.
Notele sunt ordonate în ordine cronologică, cele mai recente fiind plasate în partea de sus
a listei.

Citiți o notă
Din ecranul aplicației principale "Note", selectați nota pe care doriți să o ascultați. Apăsați
tasta "OK" pentru a intra în modul avansat de redare.
Modul avansat de redare vă permite să utilizați tastatura pentru a răsfoi nota după cum
urmează:
·

Tasta “0”: Reluați / întrerupeți citirea notei

·

Tasta “1”: citește caracterul din stânga poziției curente

·

Tasta “2”: citește caracterul din dreapta poziției curente

·

Tasta “4”: citește cuvântul din stânga poziției curente

·

Tasta “5”: citește cuvântul din dreapta poziției curente

·

Tasta “7”: revine la începutul notei

·

Tasta “8”: merge la sfârșitul notei

Alte opțiuni sunt disponibile prin tasta "Meniu" în timp ce citiți o notă după cum urmează:
·

Editare: intră în modul de editare pentru a modifica o notă

·

Copiază tot: vă permite să copiați întregul conținut al notei
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·

Șterge: șterge nota

·

Export: copiază nota în dosarul "Note" din memoria internă SmartVision2

Editați o notă
Selectați nota pe care doriți să o editați din ecranul principal al aplicației utilizând tastele
de navigare. Apoi apăsați lung tasta "OK" pentru a deschide meniul contextual și selectați
comanda "Editare".
Acum puteți edita conținutul notei. Introduceți textul și salvați nota selectând "Confirmare" în
partea de jos a ecranului.

Ștergeți o notă
Selectați nota pe care doriți să o ștergeți din ecranul principal al aplicației utilizând tastele
din pad-ul de navigare. Apoi apăsați lung tasta "OK" pentru a deschide meniul contextual
și selectați "Ștergere". În cele din urmă, selectați "Confirmare" din partea de jos a
ecranului pentru a șterge nota.
Din ecranul principal al aplicației, apăsați tasta "Meniu" apoi "Ștergeți tot" pentru a elimina
toate notele.

Căutați o notă
Din ecranul principal al aplicației, apăsați tasta "Meniu" și apoi "Căutare".
Introduceți o parte a notei pe care o căutați în fereastra de editare și apăsați OK pentru a
începe căutarea.
Utilizați săgețile de navigare pentru a vizualiza rezultatele căutării.
Sfârșitul capitolului
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OCR
Introduction
Aplicația OCR (Optical Character Recognition - Recunoaștere optică a caracterelor) vă
permite să convertiți un text tipărit într-un document text digital și să auziți rostirea
conținutului acestuia. Aplicația utilizează camera din spate a sistemului SmartVision2,
sistemul de iluminare cu două LED-uri și un senzor de proximitate.
Pentru a scana un text printat, aplicația OCR procedează astfel:
·

Pasul 1: Face o poza

·

Pasul 2: Convertește imaginea într-un document text în limba dorită folosind
motorul OCR

·

Pasul 3: Rostește conținutul documentului de text folosind traducerea din
limba scrisă în limba vorbită

O calitate bună a imaginii este esențială pentru un proces de recunoaștere reușit. Pentru a
obține o imagine de calitate superioară, SmartVision2 integrează un sistem special de
iluminare, precum și un senzor de proximitate în combinație cu algoritmi specifici.

Opțiunile și parametrii OCR
Înainte de a începe recunoașterea textului, se recomandă setarea următorilor parametri:
·

Selectați opțiunile de asistență (referitoare la distanță și înclinare)

·

Verificați limba selectată

Următoarele opțiuni sunt disponibile din meniul principal al OCR prin apăsarea tastei
"Meniu":
·

Imagine din Galerie: vă permite să selectați o fotografie din galerie în loc să
faceți o fotografie

·

Asistență: permite activarea sau dezactivarea LED-urilor, stabilirea
sunetelor de înclinare (pentru orizontalitate) și a notificării de distanță între
cameră și pagina vizată

·

Detectarea limbajului OCR: setează limba de recunoaștere OCR
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·

Ajutor: vă permite să vizitați capitolul "OCR" din Ghidul utilizatorului (acest
capitol)

În timp ce fotografiați documentul, tastatura vă oferă următoarele comenzi rapide:
·

tasta “1”: pornește sau oprește iluminarea prin LED-uri

·

tasta “2”: pornește/oprește sunetele pentru înclinare (care vă vor ajută să
țineți telefonul în poziție orizontală)

·

tasta“3”: activează/dezactivează notificarea distanței dintre camera foto și
pagina de fotografiat

·

tasta“4”: activează/dezactivează rostirea unghiului dintre pagină și telefon

Faceți o fotografie
Pentru a îmbunătăți rezultatul OCR, documentul dvs. trebuie așezat în fața dvs., vertical, pe
o suprafață dreaptă, clară și bine luminată, cu o culoare unică și contrastantă față de
documentul care trebuie detectat.
Plasați documentul în fața dvs. și îndreptați camera SmartVision2 la aproximativ douăzeci
de centimetri de țintă. OCR anunță la intervale fixe marginile vizibile și unghiul foii.
Repoziționați telefonul astfel încât să fie vizibile cele patru colțuri ale documentului. Odată
ce foaia este încadrată corect, SmartVision2 vă spune să nu vă mișcați, iar fotografia este
făcută automat după câteva secunde. Recunoașterea optică începe când se face
fotografia.
De asemenea, puteți forța capturarea documentului fără ca cele patru margini să fie
vizibile apăsând tasta "OK".

Citirea rezultatului OCR
După finalizarea procesului, rezultatul conversiunii OCR este automat afișat și rostit. Dacă
recunoașterea nu funcționează, vă sfătuim să reveniți la pagina principală a aplicației OCR
și să porniți din nou procesul.
În timpul vocalizării textului recunoscut, puteți utiliza tastatura pentru a muta manual
cursorul, după cum urmează:
·

tasta “1”: permite citirea caracterului din stânga poziței curente

·

tasta “2”: permite citirea caracterului din dreapta poziței curente
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·

tasta “4”: permite citirea cuvântului din stânga poziței curente

·

tasta “5”: permite citirea cuvântului din dreapta poziței curente

·

tasta “7”: vă permite să reveniți la începutul rezultatului conversiunii OCR

·

tasta “8”: vă permite să mergeți la sfârșitul rezultatului conversiunii OCR

Bine de știut: Selectați "Salvare" utilizând tasta "Meniu" pentru a salva rezultatul OCR ca o
notă în aplicația Note. Aceste note pot fi accesate ulterior prin aplicația "Note"
Sfârșitul capitolului
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Radio FM
Aplicația Radio FM vă permite să ascultați posturile de radio FM din jurul dvs.

Ascultați radio
Pentru a asculta radioul, conectați căștile (pentru că acestea vor fi utilizate în loc de
antenă), apoi utilizați panoul de navigare pentru a răsfoi diferitele elemente disponibile pe
ecran:
·

Radioul anterior: vă permite să ascultați postul de radio anterior

·

Micșorați frecvența: vă permite să setați frecvența radioului la o valoare mai
mică

·

Adăugați la preferate: vă permite să adăugați postul de radio redat curent
la lista Preferate

·

Mărirea frecvenței: vă permite să reglați frecvența radioului la o valoare mai
mare

·

Radioul următor: vă permite să ascultați următorul post de radio disponibil

·

Redare / oprire radio FM: vă permite să ascultați și să întrerupeți difuzarea
posturilor de radio

De asemenea, puteți folosi următoarele comenzi rapide:
·

Tasta “1”: Mergeți la postul anterior

·

Tasta “2”: Deschideți sau închideți fereastra cu posturile de radio

·

Tasta “3”: Mergeți la următoarul post

·

Tasta “4”: Micșorați frecvența radio

·

Tasta “5”: Deschideți o fereastră de inserare text prin care veți putea
introduce manual frecvența radio dorită

·

Tasta “6”: Măriți frecvența radio

·

Tasta “7”: Accesați postul de radio anterior din lista de Preferate
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·

Tasta “8”: Începeți / opriți înregistrarea

·

Tasta “9”: Mergeți la următoarul post de radio din lista de Preferate

·

Tasta “0”: Ascultați / Opriți difuzarea postului de radio

Mai multe opțiuni sunt disponibile prin intermdiul tastei "Meniu" după cum urmează:
·

Radiouri: vă permite să listați toate posturile de radio FM disponibile în jurul
dvs. (apăsați "meniu" apoi "actualizare" pentru a actualiza lista)

·

Începeți înregistrarea: vă permite să înregistrați postul de radio pe care îl
ascultați

·

Înregistrări salvate: vă permite să redați posturile de radio înregistrate

Bine de știut: Posturile de radio pe care le-ați setat ca Preferate vor apărea la sfârșitul
listei pentru a putea accesa rapid la ele. Din aceste comenzi rapide, puteți redenumi sau
șterge Preferatele folosind tasta "Mai mult".
Sfârșitul capitolului

76 / 116

SmartVision2 Manualul Utilizatorului

Setări
Această aplicație vă permite să activați sau să dezactivați anumite funcții sau să
modificați setările existente. SmartVision2 vine cu setările lui predefinite care pot fi editate
(cum ar fi limba, ce se afișează pe ecran, etc.)

Setări generale
Setările generale SmartVision2 sunt organizate pe categorii după cum este descris aici:
Categoria wireless și rețea:
·

Wi-Fi: Permite activarea și setarea conexiunilor Wi-Fi pentru a accesa Internetul.

·

Descărcare accelerată: Permite descărcarea mai rapidă a fișierelor mari prin
utilizarea simultană a rețelelor Wi-Fi și 3G / 4G.

·

Bluetooth: Permite activarea și setarea conexiunilor cu alte aparate Bluetooth
pentru a putea face schimburi de fișiere de date sau multimedia.

·

Data usage: Vă permite să modificați setările relative utilizării abonamentului dvs.
de date și să personalizați limita de utilizare a datelor.

·

Mai multe: Vă oferă accesul la mai mulți paramentri, precum:
o Modul avion: Vă permite să dezactivați toate sursele de transmisie de
frecvențe radio, precum Wi-Fi, Bluetooth, rețea celulară etc.
o NFC: Activează, dezactivează și permite setarea funcției NFC. Funcția NFC
vă permite să efectuați plăți și să achiziționați bilete de transport sau să
arătați biletele cumpărate după descărcarea aplicațiilor necesare.
o Tethering și hotspot portabil: Vă permite să utilizați telefonul ca un modem și
să vă partajați conexiunea la Internet cu alte dispozitive.
o VPN: Vă permite să configurați rețele virtuale private (VPN) pentru a vă putea
conecta la acestea.
o Rețele mobile: Vă permite să configurați setările rețelei dvs. de telefonie
mobilă (date de roaming, nume puncte de acces, tip rețea, operatori de
rețea etc.).

Categoria dispozitiv:

77 / 116

·

Acasă: vă permite să modificați aspectul ecranului de Start.

·

Ecran: vă permite să configurați aspectul ecranelor (Nivel luminozitate, imaginea
de fundal, modul de așteptare, dimensiunea fontului etc.).

·

Sunet și notificări: Vă permite să configurați setările de sunet ale produsului dvs.
(ton de apel, notificare mesaj, volum, etc.).

·

Aplicații: vă permite să gestionați aplicațiile instalate pe produsul dvs.

·

Stocare și USB: Vă permite să gestionați spațiul de stocare al SmartVision2.

·

Baterie: Vă permite să monitorizați consumul bateriei.

·

Memorie: vă permite să gestionați utilizarea memoriei a SmartVision2.

Categoria Personală:
·

Locație: vă permite să activați sau să dezactivați serviciul de localizare Google.
Acest serviciu permite aplicațiilor și site-urilor terță parte să colecteze și să
utilizeze informații referitoare la locația SmartVision2 pentru a oferi o varietate de
servicii legate de locație.

·

Securitate: vă permite să gestionați parametrii de securitate (codul PIN, ecranul
de blocare, parole, etc.).

·

Conturi: vă permite să vă gestionați conturile de e-mail și opțiunile de
sincronizare.

·

Google: Vă permite să gestionați setările pentru aplicațiile și serviciile Google.

·

Limbă și tastatură: vă permite să configurați limba în care va fi afișat ecranul și să
alegeți limba în care o să introduceți textul de pe tastatura SmartVision2.

·

Backup and reset: Allows deleting personal data and restoring the default settings.

Categoria Sistem:
·

Data și ora: Vă permite să configurați data și ora pe telefon (fusul orar, formatul
orei, etc.).

·

Pornire / Oprire Programate: Vă permite să programați oprirea și pornirea
automată a produsului.
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·

Accesibilitate: Vă permite să configurați parametrii de accesibilitate ai
SmartVision2. Parametrii de accesibilitate sunt descriși în paragraful
"Accesibilitate"

·

Imprimare: vă permite să configurați setările pentru imprimantă și aplicațiile
asociate imprimării instalate pe SmartVision2.

·

Despre: Vă permite să verificați starea telefonului și să instalați actualizările.

Conectarea la Wi-Fi
Selectați "Wi-Fi" din lista de setări. Schimbați starea Wi-Fi în "Pornit" pentru ca telefonul
să afișeze lista rețelelor Wi-Fi vizibile în jurul dvs.
Selectați din listă rețeaua la care doriți să vă conectați și apăsați tasta "OK" pentru a vă
conecta la ea.
Pentru a vă conecta la o rețea securizată Wi-Fi, trebuie să introduceți parola. Puteți
verifica parola în timp ce o introduceți selectând opțiunea "Afișează parola" sub fereastra
de introducere dacă doriți să vedeți parola Wi-Fi sau dacă vreți ca aceasta să fie rostită.
În cele din urmă, apăsați pe "Conectare" pentru a finaliza procedura. Starea "Conectat" va
fi afișată sub numele rețelei atunci după ce procedura va fi finalizată în mod corect.
Bine de știut: puteți să aflați parola și tipul cheii de securitate (WEP / WPA2) ori prin
furnizorul dvs. de servicii de rețea ori de pe ruterul dvs. Pentru a putea să vă conectați,
respectați mărimea caracterelor (adică dacă acestea sunt majuscule sau minuscule)
atunci când introduceți parola.
Bine de știut: Mai mulți parametri de conectare sunt disponibili prin intermediul tastei
"Meniu".

Conectați un dispozitiv Bluetooth
Selectați "Bluetooth" din lista de setări. Comutați Bluetooth-ul în modul "Pornit" ca să puteți
vedea lista dispozitivelor Bluetooth vizibile în jurul dvs.
Selectați din listă dispozitivul Bluetooth pe care doriți să-l asociați cu SmartVision2 și
apăsați tasta "OK" pentru a începe asocierea.
Pentru a finaliza conexiunea urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă vi se solicită
introducerea unui cod PIN, încercați 0000 sau 1234 (acestea sunt cele mai comune coduri)
sau consultați documentația dispozitivului. Atunci când procesul de asociere va fi finalizat,
dispozitivele vor fi conectate între ele.
Bine de știut: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei între două încărcări, dezactivați
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conexiunea Bluetooth atunci când nu o utilizați.
Bine de știut: Parametrii suplimentari de conectare sunt disponibili prin butonul "Meniu".

Actualizarea dispozitivului
Trebuie să aveți o conexiune la Internet pentru a descărca și instala actualizările
SmartVision2.
Pentru a vă actualiza dispozitivul, accesați "Setări", selectați "Despre telefon" și apoi
"Actualizări de sistem".
Selectați "Descărcare și instalare" din partea de jos a listei și apăsați tasta "OK" pentru a
începe descărcarea.
Descărcarea actualizărilor poate dura un timp mai îndelungat, în funcție de conexiunea dvs
la Internet. Puteți verifica progresul descărcării prin intermediul notificării de actualizare din
bara de notificare. După ce descărcarea este completă, selectați "Instalare" din ecranul de
actualizare a sistemului. Finalizarea actualizării va dura probabil câteva minute, după care
veți putea să utilizați iarăși telefonul (telefonul va rosti un mesaj la terminarea procesului de
actualizare).

Schimbați sintetizarea vocală
Implicit, SmartVision2 vine cu o voce masculină și feminină de calitate standard. De
asemenea, puteți descărca voci premium gratuite utilizând o conexiune la internet. Pentru
a modifica sintetizarea vocală sau pentru a descărca voci noi, selectați "Accesibilitate" din
lista de setări și apoi "Transformare text în vorbire".
În mod implicit sunt disponibile două motoare de sintetizare vocală:
·

Kapsys voices : Vă permite să selectați o sintetizare vocală de calitate standard
sau să descărcați o sintetizare gratuită de calitate premium prin intermediul unei
conexiuni la internet.

·

Multilanguage: Vă permite să asociați până la 3 limbi la comenzi rapide din
tastatură pentru a putea schimba rapid limbajul sintetizării vocale.

Setările motorului Kapsys voices:
Selectați "Lansați setările motorului" din Kapsys Voices pentru a accesa următoarele
opțiuni:
·

Limba: vă permite să selectați limba prestabilită pentru sintetizarea vocală.

80 / 116

·

Setări pentru Kapsys Voices: Vă permite să selectați tipul și calitatea sintetizării
vocale (voce feminină sau masculină, calitate normală sau premium).

·

Instalarea datelor de voce: Vă permite să descărcați Vocile Premium. Selectați
vocea pe care doriți să o instalați din listă și apăsați tasta "OK" pentru a începe
descărcarea. Urmați procedura pentru a finaliza instalarea. Vocile instalate vor fi
disponibile în lista "Setări de voce Kapsys".

Setările pentru motoarele multilingve:
Selectați «Lansați setările motorului» din Multilanguage pentru a accesa următoarele
opțiuni:
·

Limba: vă permite să selectați limba prestabilită pentru sintetizarea vocală.

·

Setări pentru modalitatea Multilingv: vă permite să definiți în mod implicit trei voci.
Puteți apoi să setați o comandă rapidă din tastatură pentru a comuta rapid între
limbi (consultați "Comenzi rapide de la tastatură" din capitolul "Accesibilitate")
Sfârșitul capitolului

81 / 116

SmartVision2 Manualul Utilizatorului

SOS
SmartVision2 este echipat cu o modalitate SOS care permite transmiterea apelurilor și /
sau mesajelor de urgență geo-localizate la maxim 10 numere prestabilite.
Atenție: KAPSYS nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe sau indirecte
cauzate de nefuncționarea funcției SOS, în cazul în care aceasta este cauzată de o
problemă tehnică a produsului sau de lipsa rețelei de telefonie.

Activați / Dezactivați funcția SOS
Datorită aplicației SOS, puteți programa transmiterea automată a unui semnal de alarmă,
mai exact un apel de urgență, un mesaj de urgență sau ambele, la o listă de persoane
alese de dvs.
În caz de urgență și în cazul în care funcția SOS este activată, țineți apăsat timp de 3
secunde butonul SOS plasat pe partea din spate a SmartVision2.
Alarmele SOS pot fi oprite printr-una din următoarele acțiuni:
·

Apăsați și țineți apăsat butonul SOS timp de 3 secunde, sau;

·

Apăsați butonul "Închidere/Respingere Apel", sau;

·

Apăsați tasta "Înapoi".

Bine de știut: Un ecran de avertizare va fi afișat pe parcursul întregului proces.
Atenție: funcția SOS este implicit dezactivată atunci când cumpărați telefonul. Ea trebuie
să fie activată și configurată înainte de eventuala ei utilizare. Dacă nu va fi configurată
corect, veți primi o notificare în bara de notificare.

Cum să setați parametrii funcției SOS
Înainte de a utiliza funcția SOS, trebuie să definiți următorii parametri:
·

Butonul SOS: amplasat în partea din spate a SmartVision2, butonul SOS
activează sau dezactivează funcția SOS

·

Întârzierea activării: vă permite să setați cât timp trebuie ținut apăsat butonul
SOS înainte ca funcția de emergență să fie activată (1, 2, 3 sau 5 secunde)

·

Alarmă: activează o puternică alarmă sonoră
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·

LED-uri intermitente: pornește LED-urile în mod intermitent și le folosește
ca și semnal SOS

·

Lista numerelor de telefon: vă permite să definiți lista numerelor de urgență.
Atunci când funcția SOS este declanșată, aceste numere vor fi apelate în mod
automat unul după celălalt sau vor fi destinatarele unui un SMS preformatat

·

Apel telefonic: activează apelurile către numerele predefinite din listă. În
cazul în care apelul este unul de urgență, numerele vor fi apelate în mod automat
unul după celălalt până când unul dintre ele va primi apelul

·

Întârzierea Răspunsurilor: definește timpul după care telefonul următorul
număr de pe listă (acest timp este implicit setat la 30 de secunde)

·

Detectarea căsuțelor vocale: vă permite să evitați blocarea apelurilor în
mesagerii vocale. Destinatarul apelului dvs. va trebui să apese o tastă pe telefon
pentru a primi apelul.

·

Trimite SMS: activează trimiterea unor SMS-uri către numere predefinite

·

Trimite coordonate: atașează coordonatele GPS, dacă acestea sunt
disponibile, în momentul în care alarma SOS este declanșată în modul SMS

·

Mesaj de text: vă permite să editați mesajul de urgență predefinit pentru
care va fi inclus în SMS-urile de urgență

·

Ajutor: vă permite să accesați capitolul SOS din Ghidul utilizatorului (acest
capitol)
Sfârșitul capitolului
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Telefon
Aplicația Telefon vă permite să efectuați apeluri și să vizualizați istoricul apelurilor.

Răspundeți la un apel
Când sună telefonul, apăsați tasta "Răspunde la apel" pentru a răspunde la apel. Tasta
este la capătul din stânga al tastaturii. Se compune din 3 puncte verzi pozitionate vertical și
în relief.
Bine de știut: În modul inactiv, o scurtă apăsare pe "Răspunde la apel" permite lansarea
rapidă a aplicației Telefon.
Bine de știut: Când telefonul sună, puteți apăsa scurt pe una dintre tastele de volum pentru
a opri sunetul de apel, astfel încât să puteți auzi numele și numărul apelantului. Apăsați
butonul "*" pentru a repeta informațiile.

Închideți un apel
Pentru a termina apelul, apăsați tasta "Închide apelul". Tasta "Închide apelul" este prezentă
la capătul din dreapta al tastaturii. Se compune din 3 puncteroșii pozitionate orizontal și în
relief.
Bine de știut: De asemenea, puteți închide un apel prin apăsarea scurtă a tastei "Pornire /
Oprire" (consultați opțiunile de Accesibilitate).

Respingeți un apel
Pentru a respinge un apel, apăsați tasta "Închide apelul".
Bine de știut: Puteți să închideți apelul și să trimiteți un mesaj automat apăsând tasta "#".
Apoi selectați din listă tipul mesajului pe care doriți să-l trimiteți. Puteți edita lista mesajelor
automate prin opțiunea "Răspunsuri rapide" din setările generale ale aplicației.

Efectuați un apel
Următoarele opțiuni de apel sunt disponibile din ecranul principal al aplicației:
·

Formați numărul: Vă permite să introduceți manual numărul de telefon cifră după
cifră. Confirmați numărul introdus și efectuați apelul apăsând tasta "Răspundeți la
apel".

·

Preferate: Vă permite să accesați rapid contactele Preferate. Pentru a seta un
contact ca Preferat, selectați-l din lista de contacte și apăsați lung tasta "OK". Apoi
selectați Preferate și confirmați cu tasta "OK".
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·

Frecvente: Oferă acces rapid la contactele pe care le apelați mai des.
Bine de știut: Puteți șterge lista contactelor frecvente prin intermediul tastei "Meniu".

·

Contacte: Permite accesul la agenda telefonică.

Bine de știut: Puteți filtra lista contactelor scriind numele contactului pe care îl căutați
utilizând tastatura.
·

Istoricul apelurilor: Vă permite să consultați întregul istoric al apelurilor trimise și
primite. Aceste apeluri sunt listate de la cel mai recent la cel mai vechi. Selectați un
contact din listă și apăsați tasta "OK" pentru a accesa opțiunile suplimentare (de
exemplu, sună numarul, creează contact, adăuga la un contact, trimite un mesaj,
informații despre apel)
Bine de știut: Puteți șterge istoricul apelurilor prin intermediul tastei "Meniu".

·

Căsuța vocală: oferă acces rapid la serviciul dvs. de mesagerie vocală.
Avertisment: această opțiune, care vă permite să ascultați mesajele căsușei dvs.
vocale fără a trebui să formați numărul, poate să nu fie disponibilă la toți operatorii de
rețea. Cu toate acestea, puteți configura mesageria standard prin intermediul
setărilor pentru apeluri. Mesajul vocal poate fi, de asemenea, configurat și atribuit
tastei "1", pentru a-l putea folosi în mod mai rapid.

·

Căutare: Vă permite să căutați un contact în agenda dvs. telefonică.
Mai mult opțiuni sunt disponibile prin intermediul tasti "Meniu" după cum urmează:

·

Generale: Oferă acces la setările generale ale aplicației Telefon (opțiuni de afișare,
sunet și vibrație, răspunsuri rapide, modul TTY)

·

Apeluri: Oferă acces la setările pentru apeluri (configurare mesagerie vocală,
numere autorizate, ajutor pentru ascultare, redirecționare și restricționare apeluri)

·

Apelare rapidă: vă permite să atribuiți numerele contactelor dvs. la butoanele
tastaturii fizice, pentru a avea acces mai rapid la ele. Odată ce ați asociat o tastă cu
un număr puteți, direct din ecranul de start, să apăsați tasta respectivă pentru a
efectua apelul câtre acel număr.

·

Ajutor: Permite vizualizarea capitolului "Telefon" din Ghidul utilizatorului (acest
capitol).

Opțiuni în timpul apelului
În timpul unui apel, sunt disponibile următoarele opțiuni:
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·

Difuzor: Comută boxa de ieșire a sunetului intre difuzorul standard pentru apeluri și
difuzorul mai puternic principal SmartVision2 (pentru a putea folosi telefonul în modul
hands-free, adică mâini libere).

Bine de știut: o scurtă apăsare pe tasta de comandă vocală comută SmartVision2 în
modul hands-free.
·

Silențios: Vă permite să dezactivați microfonul SmartVision2 astfel încât
corespondentul dvs. să nu vă poată auzi.

·

Puneți apelul în așteptare: Puneți apelul curent în așteptare. Apăsați pe aceeași
tastă încă o dată pentru a relua comunicarea.

·

Mai multe opțiuni: Vă permite să începeți un alt apel, să treceți la modul conferință
sau să înregistrați conversația.
Sfârșitul capitolului
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Radio pe Internet
Această aplicație vă permite să ascultați posturile dvs. preferate de radio folosind
conexiunea la Internet.

Ascultați un post de radio
Pentru a asculta un post de radio pe internet, scrieți numele radioului pe care doriți să îl
ascultați și apăsați tasta "OK" pentru a afișa rezultatele căutării.
După ce sunt afișate rezultatele folosiți-vă de săgețile (sus, jos, stânga, dreapta) din pad-ul
de navigare pentru a alege postul pe care îl doriți și confirmați-vă alegerea prin tasta “OK”.
Redarea va porni automat. Pentru a-o închide folosiți-vă de aceleași săgeți și selectați
tasta “Stop”, confirmănd alegerea tot cu “OK”.
Bine de știut: În timpul redării puteți să selectați opțiunea "Adaugă la Preferate" din partea
de jos a ecranului pentru a salva postul de radio în redare printre favoritele dvs, în caz că o
să doriți să îl reascultați.
Alegeți din lista care vă apare radioul pe care doriți să-l ascultați folosindu-vă de săgețile
pad-ului de navigare.
Celelalte opțiuni ale serviciului de Radio pe Internet sunt:
·

Redate recent: oferă acces rapid la ultimele posturi ascultate recent

·

Preferate: vă permite să accesați rapid posturile pe care le-ați salvat printre
Preferate

·

Toate: vă permite să alegeți dintre toate posturile disponibile în aplicația
Radio pe Internet (puteți sa alegeți după categorie, țară, podcast etc.)

Bine de știut: În timpul redării, puteți să apăsați pe comanda "Adăugă la Preferate" din
partea de jos a ecranului pentru a salva aceast post de radio printre Preferatele dvs.
Sfârșitul capitolului
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FAQ – Răspunsuri la întrebări frecvente
Informații generale
Trebuie să plătesc pentru actualizările de software?
Nu, toate actualizările SmartVision2 sunt gratuite.
Cum pot să aflu când este disponibilă o actualizare?
SmartVision2 verifică în mod regulat actualizările. Dacă este disponibilă o actualizare, o
notificare vă va fi trimisă automat prin bara de notificare.
În orice moment, puteți verifica disponibilitatea unei actualizări din "Setări", "Despre
telefon", "Actualizări de sistem".
Nu reușesc să descarc actualizarea, ce ar trebui să fac?
Asigurați-vă că SmartVision2 are acces la o conexiune la Internet deoarece este nevoie
de o conexiune pentru a putea descărca actualizarea. De asemenea, este recomandat să
utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a optimiza timpul de descărcare.
Dacă în timpul descărcării apare o eroare, reporniți actualizarea din "Setări", "Despre
telefon", "Actualizări de sistem".
Dacă ați inclus o cartelă de memorie suplimentară în SmartVision2, va rugăm să o
scoateți înainte de a porni actualizarea.
Puteți verifica progresul descărcării prin notificarea de actualizare din panoul de notificare.
După ce descărcarea este finalizată, selectați "Instalare" din ecranul de actualizare a
sistemului.
Telefonul meu trece în modul de așteptare prea repede, pot schimba timpul care
trebuie să treaca înainte de a intra în modul de așteptare?
Da, aveți posibilitatea de a alege între 7 setări diferite. Când porniți SmartVision2 pentru
prima oară, timpul de așteptare este setat la "1 minut". Pentru al schimba, accesați
"Setări", "Ecran", ''Standby" și alegeți timpul de întârziere dorit între 15 s, 30 s, 1 min, 2
min, 5 min, 10 min sau 30 min.
Cum obțin informații despre starea bateriei, rețeaua wireless, data și ora și
mesajele primite?
Pentru a obține informații despre starea telefonului, apăsați simultan tasta diez și tasta 1.
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De asemenea, puteți să vocalizați automat aceste informații atunci când deblocați
SmartVision2. În mod prestabilit, ora și nivelul bateriei sunt rostite de fiecare dată când
ieșiți din modul de așteptare.
Pentru a adăuga mai multe informații, apăsați tasta diez și tasta 0 simultan pentru a
deschide "Setările de accesibilitate Kapsys". Apoi selectați elementul "Mesaj de trezire"
din listă.
Selectați din lista următoare informațiile care doriți să fie vocalizate atunci când deblocați
SmartVision2: Ora curentă, Data curentă, Nivel baterie, Stare rețea, Apeluri pierdute,
Mesaje noi, Email nou, Actualizare software nouă.
Nu reușesc să introduc text cu tastatura?
În unele cazuri, este posibil ca aplicațiile din Magazin Play să nu fie compatibile cu
utilizarea unei tastaturi fizice. În acest caz, este preferată utilizarea tastaturii virtuale.
Pentru a afișa tastatura virtuală, selectați fereastra de introducere și apăsați tasta "OK".
Tastatura virtuală apare în jumătatea inferioară a ecranului.
Apoi păstrați degetul pe ecran pentru a umbla prin literele tastaturii virtuale. Scoateți
degetul de pe caracterul dorit pentru a confirma înregistrarea.
Pot dezactiva complet ecranul tactil?
Da, apăsați tasta hash apoi tasta zero simultan pentru a deschide "Setările de
accesibilitate Kapsys". Apoi bifați opțiunea "Dezactivează ecranul tactil".
Cum să măresc dimensiunea informațiilor afișate pe ecran?
Puteți mări dimensiunea fontului din meniul "Setări", "Accesibilitate", "Dimensiune font".
De asemenea, puteți utiliza gesturile implicite de mărire SmartVision2. Acestea vă permit
să măriți zoom-ul prin atingerea ecranului de trei ori rapid. După ce ați mărit zoom-ul,
puteți răsfoi pagina prin glisarea a două degete pe ecran sau puteți să reduceți nivelul de
zoom apropiând două degete pe ecran pornind cu ele îndepărtate sau să procedați invers
pentru mări si mai mult nivelul de zoom.
În cele din urmă, puteți utiliza funcția MagniText apăsând simultan tastele "#" și "6".
Această funcție vă permite să afișați pe un singur rând pe ecran ultimele informații rostite.
Comutați SmartVision2 în modul peisaj (adică cu ecranul ''pe orizontală'') pentru a afișa
aceste informații pe ecran.
Cum pot să cresc autonomia SmartVision2?
Puteți să dezactivați Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul și localizarea GPS dacă nu le utilizați (puteți
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face asta și prin comanda rapidă: tastele # și 3 apăsate simultan).
De asemenea, puteți scădea luminozitatea ecranului sau utilizați funcția "Ecran negru"
pentru a opri afișarea pe ecranul tactil. Pentru a face asta, apăsați simultan tastele # și 0
pentru a deschide setările de accesibilitate, apoi selectați în din listă opțiunea "Ecran
negru".
Pot efectua un upgrade pentru a obține aplicațiile Premium SmartVision2?
Da, în mod implicit, aplicațiile OCR, Kapten și Book Reader (adică aplicațiile Premium
SmartVision2), apar pe SmartVision2 pentru o perioadă de probă de 15 zile. Activarea
versiunii de încercare se face la prima pornire a aplicației (rețineți că este necesară o
conexiune la Internet pentru a lansa și a folosi aplicația în timpul perioadei de încercare).
Odată ce perioada de încercare expiră, aplicația va mai fi funcțională, dar puteți contacta
revânzătorul dvs. pentru a achiziționa versiunea permanentă a uneia sau mai multor
aplicații pe care le doriți.

Sintetizarea și recunoașterea vocii
Cum pot schimba sintetizarea vocală?
Puteți să apăsați lung pe tasta "Meniu" pentru a deschide Meniul Contextual Global și a
selecta apoi "Setări Transformare text în vorbire". Apăsați tasta "Lansați setările motorului"
ale vocii Kapsys. Apoi selectați "Setări pentru Kapsys Voice", apoi "selectați voce". Apare
lista de voci instalate pe SmartVision2. Selectați vocea pe care doriți să o utilizați și
confirmați apăsând tasta "OK".
Cum pot descărca o nouă sintetizare vocală?
În mod implicit, SmartVision2 vine cu o voce masculină și una feminină de calitate
standard. Pe lângă acestea, puteți descărca mai multe voci Premium gratiute prin
intermediul unei conexiuni la internet.
Pentru a descărca vocile Premium, apăsați și țineți apăsată tasta "Meniu" pentru a
deschide Meniul Contextual Global și selectați "Setări Transformare text în vorbire".
Apăsați tasta "Lansați setările motorului" ale vocii Kapsys și apoi "Instalați date voce".
Selectați vocea pe care doriți să o instalați din listă și confirmați descărcarea apăsând
"OK".
După terminarea descărcării, apăsați pe "Instalați" din partea de jos a listei. Când
instalarea este finalizată, apăsați "OK" de pe sfârșitul listei.
Noua voce este acum disponibilă în "Setările pentru Kapsys Voice".
De asemenea, puteți să descărcați alte motoare text-to-speech din Magazin Play (cum ar
fi "A cappella", "Google Voice" etc.)
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Cum funcționează motorul multilingv de sintetizare vocală?
Acest motor vă permite să treceți rapid de la o sintetizare vocală la alta. După ce ați
activat această modalitate, puteți seta până la trei limbi.
În mod implicit, sunt setate următoarele limbi:
·

Limba 1: Franceză

·

Limba 2: Engleză

·

Limba 3: Germană

Puteți să schimbați limbile prin intermediul comenzii "setările motorului".
După configurare, trebuie să asociați o comandă rapidă de la tastatură la opțiunea Multilingvistică.
Pentru a face asta, intrați în Setările de accesibilitate Kapsys și selectați "Comenzi rapide
de la tastatură". Selectați o comandă rapidă de la tastatură încă neasignată și apăsați pe
OK. Selectați din lista "Schimbarea limbajului de vorbire". De acum veți putea folosi
această comandă rapidă pentru a comuta sintetizarea vocală între cele trei limbi
predefinite.
Pot să modific viteza vocii?
Da, sunt disponibile mai multe niveluri de viteză în funcție de preferințele dvs. Când porniți
SmartVision2 pentru prima dată, nivelul este setat pe "Normal".
Utilizați tastele # și 4 simultan sau tastele # și 5 simultan pentru a scădea, respectiv a mări
viteza de rostire.
De asemenea, puteți schimba viteaza de vorbire prin apăsarea lungă a tastei "Meniu"
pentru a deschide Meniul Contextual Global. Selectați opțiunile "Transformare text în
vorbire", apoi selectați "Ritmul vorbirii" și selectați opțiunea dorită dintre următoarele:
Încet, Normal, Rapid, Mai repede, Foarte repede, Rapid, Foarte rapid și Cel mai repede.
Cum să reglez volumul telefonului?
SmartVision2 distinge între trei tipuri de volum, iar pentru fiecare dintre acestea se poate
regla separat nivelul volumului. Categoriile sunt "Tonuri de apel și notificări", "Multimedia"
și "Alarme"
·

Tonuri de apel și notificări:
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În mod implicit, tastele de volum "plus" și "minus" din partea dreaptă a
produsului modifică direct volumul categoriei "Tonuri de apel și notificări". De
asemenea, puteți să reglați această opțiune pornind din profilul general și
apâsănd pe rând "Setări", "Sunet și notificare", apoi "Setări dispozitiv" și la
urmă "Volum sonerie".
·

Multimedia:
Această categorie include sunetul pentru sintetizarea vocală, redarea
fișierelor MP3 și clipurilor video. Pentru a schimba sunetul profilului
multimedia, pur și simplu utilizați tastele de volum "plus" și "minus" atunci când
sintetizatorul vocal vorbește sau când se redă un fișier MP3.

·

Pentru a regla volumul alarmei:
Selectați ''Setări", ''Sunet și notificări ", tasta '' Setări dispozitiv" din profilul
general, apoi "Volum alarmă".

Comanda vocală funcționează fără o conexiune la Internet?
Nu, este necesară o conexiune la internet pentru a putea utiliza comanda vocală.
În ce aplicații pot utiliza recunoașterea vocală?
Când vă aflați într-o fereastră de introducere, puteți utiliza butonul de comandă vocală
pentru a dicta un text sau conținut criptat.
De exemplu, în următoarele aplicații:
·

Telefon: pentru a dicta un număr de telefon,

·

Mesagerie: pentru a dicta conținutul unui SMS,

·

Email: pentru a dicta conținutul e-mailului dvs.,

De asemenea, puteți utiliza butonul de comandă vocală pentru a căuta pe Internet sau
pentru a lansa anumite funcții.
O listă completă a acțiunilor care pot fi efectuate datorită recunoașterii vocale este
disponibilă în secțiunea Google Support sau prin rostirea cuvintelor cheie "OK Google".
În plus, vă recomandăm să asociați o adresă Gmail cu serviciul "OK Google" pentru a
beneficia de toate funcțiile asociate comenzii vocale.
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Conectivitate
Cum pot muta fișiere (muzică, documente, ...) pe SmartVision2 folosind
calculatorul meu?
Conectați SmartVision2 la calculatorul dvs. prin intermediul cablului USB. Se va afișa o
fereastră pentru setarea conexiunii USB. Selectați "Transfer de fișiere". SmartVision2 va fi
recunoscut ca un spațiu de stocare extern și vă puteți transfera fișierele în mod liber.
Dacă calculatorul dvs. funcționează cu Windows 10, va trebui să instalați un driver pentru
ca SmartVision2 să fie recunoscut ca spațiu de stocare. Pentru a face acest lucru
deschideți Managerul de fișiere Windows atunci când SmartVision2 este conectat la
calculator. Din lista "Dispozitiv necunoscut", selectați "Actualizare driver". În fereastra
următoare, selectați "Căutați un driver pe calculator" și apoi "Alegeți dintr-o listă de drivere
de dispozitiv de pe calculatorul meu". Din listă selectați "Telefon Android" și apoi
"Dispozitiv USB MTP". Finalizați procedura selectând "Următor" pentru a instala driverul.
Pentru Mac, trebuie să descărcați un software compatibil cu dispozitivul Android, cum ar fi
"Transfer de fișiere Android" (Android File Transfer).
Odată ce SmartVision2 este recunoscut de calculator, trebuie să copiați fișierele în
memoria internă într-unul din următoarele foldere:
·

Cărți și descărcări: pentru cărți audio, fișiere pdf, word, txt și html.

·

Muzică: pentru muzica dvs. (fișiere MP3)

·

DCIM: pentru fotografiile și videoclipurile dvs.

·

Alarme: pentru tonurile dvs. de alarmă

·

Tonuri de apel: pentru tonurile de apel ale telefonului dvs.

·

Notificări: pentru tonurile de notificare ale telefonului dvs.

Este posibil să extind memoria SmartVision2?
Da, puteți extinde memoria SmartVision2 prin introducerea unui card Micro SD de până la
64 GB. Poziția cardului Micro SD este chiar deasupra locului cartelei SIM.
Pot să conectez o pereche de căști Bluetooth la SmartVision2?
Da, este posibil să conectați o pereche de căști Bluetooth la SmartVision2 pentru a
efectua și a primi apeluri. Pentru a face acest lucru, trebuie să activați conexiunea
Bluetooth: din aplicația Setări, activați și porniți Bluetooth pentru a detecta toate
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dispozitivele din vecinătate. Selectați modelul căștilor pe care doriți să îl conectați și
apăsați "OK" pentru a asocia cele doua aparate și apoi introduceți codul PIN (în mod
prestabilit codul PIN este de obicei "0000" sau "1234").
Atenție: dacă doriți să ascultați muzică, radioul sau să ascultați sintetizarea vocală
SmartVision2, trebuie să aveți un set cu căști Bluetooth de tip "A2DP" (profil avansat de
distribuție audio).
Pot să conectez un ecran Braille la SmartVision2?
Da, un ecran Braille poate fi conectat la SmartVision2. Pentru a face acest lucru, trebuie
mai întâi să activați "BrailleBack" din setările de accesibilitate. Această funcție vă permite
să conectați un ecran Braille la SmartVision2 prin intermediul tehnologiei Bluetooth. Când
utilizați BrailleBack, conținutul care de obicei este pe ecranul telefonului, va apărea pe
dispozitivul dvs. Braille. Apoi puteți naviga și interacționa cu dispozitivul dvs. utilizând
tastele de pe ecranul Braille. De asemenea, puteți introduce text utilizând tastatura Braille.
Pentru mai multe informații despre cum să utilizați BrailleBack și să asociați un ecran
Braille, vă rugăm să consultați următorul link: Google BrailleBack.

Telefon și Mesaje
Cum să adaug un contact la "Preferate"?
Pentru a adăuga un contact la "Preferate", accesați cardul de contact din aplicația
"Contacte". Apăsați tasta "Menu" și apoi "Adaugă la Preferate".
Cum pot importa contactele mele?
În mod implicit, contactele de pe cartela SIM sunt afișate automat în aplicația Contacte. Pe
lângă acestea, puteți importa alte contacte din memoria internă a telefonului sau de pe un
card SD. Pentru a face acest lucru, lansați aplicația "Contacte", apoi apăsați tasta "Meniu"
și apoi selectați "Import / Export". Alegeți din listă "Import din fișier .vcf" și urmați
procedura de importare.
Cum să activez difuzorul în timpul unei convorbiri telefonice?
În timpul unui apel, apăsați scurt butonul de comandă vocală din partea dreaptă a
SmartVision2 pentru a activa sau dezactiva difuzorul.
Pot efectua apeluri video?
Da, SmartVision2 are o cameră frontală. Deci, puteți descărca aplicații precum Skype și
puteți efectua apeluri video.
Cum să aleg tonul meu de apel?
În SmartVision2 puteți să găsiți aproximativ o sută de tonuri de apel dintre care să alegeți.
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Pentru a schimba tonul de apel, selectați "Setări", "Sunet și Notificări", "Setări dispozitiv"
din profilul general, apoi "Ton de apel telefonic". Selectați tonul de apel pe care doriți să-l
utilizați din listă și confirmați prin apăsarea tastei "OK" de la sfârșitul listei.
Pot aloca un ton de apel special unui contact din lista mea de contacte?
Dacă doriți să asociați un anumit ton de apel unui contact, deschideți cardul de contact și
apăsați tasta "Meniu" și selectați "Editare". Apăsați din nou tasta "Meniu" și selectați
"Setare ton de apel".
Cum să trec în modul silențios?
Selectați "Setări" și apoi "Sunete și notificări". Apoi selectați "Silențios" și confirmați cu
"OK".
Pentru a reveni la modul de apelare, selectați "Setări generale" și confirmați cu tasta "OK".
Aceste opțiuni sunt disponibile și în setările rapide SmartVision2, prin apăsarea simultană
a tastelor # și 3.
Cum să mai aud o dată datele apelantului?
Când vă sună telefonul, puteți apăsa scurt pe una dintre tastele de volum pentru a opri
soneria telefonului, astfel încât să puteți auzi numele și numărul apelantului. Apăsați tasta
"*" pentru a mai auzi o dată informațiile.

MP3 player și radio FM
Cum sa ascult muzică?
Lansați pur și simplu aplicația Google Muzică Play.
Trebuie să mă abonez la serviciul Muzică Google Play pentru a-mi asculta fișierele
MP3?
Nu, puteți refuza posibilitatea de a vă abona selectând "Nu, mulțumesc" din partea de jos a
listei.
În acest mod veți putea oricum să utilizați Google Muzică Play, deoarece oferă o versiune
de încercare de 30 de zile.
Cum adaug fișierele mele MP3 la SmartVision2?
Odată ce SmartVision2 este conectat la calculatorul dvs., copiați fișierele MP3 în dosarul
"Muzică" din memoria internă.
Apoi aplicația o să vă permită să ascultați melodiile pe care le-ați adăugat.
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Ce se întâmplă dacă primesc un apel în timp ce ascult un fișier MP3?
Când primiți un apel, redarea MP3 este întrerupta și telefonul dvs. va suna în mod normal.
După închideți apelul, piesa se reia unde a fost oprită.
Cum să folosesc funcția radio FM?
Radioul FM funcționează numai când și dacă sunt conectate căștile, deoarece ele sunt
folosite pe post de antenă. După ce le ați conectat, puteți utiliza butoanele pentru a alege
frecvența postului pe care doriți să-l ascultați.

Book Reader
Ce formate poate citi aplicația Book reader?
Aplicația Book Reader vă permite să citiți documente în următoarele formate: Daisy 2.02,
Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt, html.
Cum să importez cărți audio?
Conectați SmartVision2 la calculator și transferați documentele în folderul "Cărți" sau
"Download" (Descărcări) din memoria internă.
De asemenea, puteți utiliza un card de memorie externă; în acest caz, va trebui mai întâi
să creați pe card un folder "Cărți".
Nu reușesc să citesc cărțile audio. De ce?
Dacă se întâmplă acest lucru, asigurați-vă că formatul cărții audio este suportat de
aplicație și că documentul este bine copiat în folderul "Cărți".
De asemenea, puteți reporni telefonul pentru a forța SmartVision2 să facă o scanare a
documentelor stocate.
Am descărcat o carte audio de pe internet, dar nu o pot citi cu SmartVision2. De
ce?
Este posibil ca acea carte audio să fi fost comprimată (în format .zip) pentru a optimiza
spațiul de stocare. În acest caz, trebuie mai întâi să o dezarhivați prin intermediul aplicației
Book Reader.
Pentru a face aceasta operațiune, selectați fișierul comprimat din folderul unde acesta
este stocat și confirmați cu tasta "OK". Va apare o fereastră în care va trebui să confirmați
dezarhivarea fișierul selectat. Selectați "OK" folosind tastele de navigare și confirmați cu
"OK". Fișierul va fi dezarhivat și pus în folderul "Cărți" din memoria internă (această
operațiune poate să dureze câteva minute). Odată ce procesul a fost finalizat va apărea
fereastra care vă propune să ștergeți fișierul ZIP. Dacă doriți puteți să îl ștergeți: cartea a
fost deja dezarhivată și salvată pe telefon si nu mai depinde de fișierul ZIP. Documentul
dvs. este acum disponibil în "Cărțile mele".
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NFC
Ce este tehnologia NFC?
Tehnologia NFC (Near Field Communication) este o tehnologie simplă și intuitivă care vă
permite să utilizați telefonul mobil în modalități inovatoare.
O etichetă NFC poate fi legată de informații cum ar fi o pagină Web, un document de text,
o configurare sau orice fel de informație. Apoi, puteți să folosiți telefonul pentru a citi
informațiile stocate pe eticheta NFC.
Cum funcționează aplicația NFC?
Porniți aplicația NFC și selectați informațiile pe care doriți să le înregistrați pe eticheta
NFC (lansarea unui apel, o aplicație, o pagină web, comanda de citire a textului, o notă
vocală etc.)
Apoi apropiați spatele telefonului de etichetă pentru a transfera informațiile. După ce ați
terminat înregistrarea, puneți eticheta pe suportul dorit (dosar, cutie de medicamente, colț
al mesei etc.)
Atunci când o să mai apropiați spatele telefonului de eticheta NFC, SmartVision2 va
începe automat acțiunea asociată etichetei.
Pot să reutilizez etichetele NFC?
Da, puteți utiliza de infinite ori aceeași etichetă NFC. Trebuie doar să înregistrați o nouă
informație pe eticheta NFC pentru a o elimina pe cea veche.
Ce tipuri de etichete NFC ar trebui să aleg?
SmartVision2 este compatibil cu orice tip de etichetă NFC. Există etichete de diferite
dimensiuni. Dimensiunile etichetelor cresc împreuna cu mărimea capacității de memorie.
SmartVision2 vine cu 5 etichete NTAG 216 de 888 octeți.
Aceasta corespunde la aproximativ 400 de caractere pentru un mesaj text.

Kapten GPS
Cum funcționează GPS-ul Kapten?
Aplicația Kapten este un sistem de navigație special conceput pentru persoanele cu
deficiențe de vedere și se folosește de poziționarea geografică prin intermediul sateliților
(sistem GPS).
Este necesară conexiunea la internet pentru a descărca hărțile atunci când programul este
folosit pentru prima oară.
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Datele relative hărților Kapten sunt apoi stocate în memoria SmartVision2, astfel încât să
puteți utiliza aplicația fără a avea nevoie încontinuu de o conexiune la internet.
Trebuie să introduc o adresă de destinație ca să am acces la ghidarea vocală?
Nu, puteți utiliza modul de navigare liberă, care vă permite să obțineți o descriere a
mediului în timp real. Odată ce această funcție este activată, aplicația Kapten va anunța
strada pe care vă aflați și descrierea următoarei intersecției. Când vă apropiați de o
intersecție, aplicația Kapten o vă oferă o descriere a acesteia, rostind numele străzilor
care o compun. După ce părăsiți intersecția, aplicația anunță următoarea stradă spre care
vă îndreptați.
În timpul unei călătorii, pot fi anunțate Punctele de interes în jurul locației mele?
Da, este posibil ca punctele de interes în jurul dvs. să fie anunțate prin intermediul funcției
de Navigare Liberă. Aceasta descrie mediul înconjurător în timp real, intersecțiile, poziția
dvs. actuală și punctele de interes precum magazinele, locurile publice, metrourile,
parcările auto ... (categoria punctelor de interes anunțate în modul navigarea liberă sunt
configurabile din meniul aplicații Kapten).
Pot să folosesc Kapten la bordul unui vehicul?
Da, GPS-ul Kapten are un mod de navigare gândit pentru mașini care vă oferă un itinerar
optimizat pentru călătoriile cu un autovehicul.
Când sunt în interiorul unei clădiri, pot să mă plimb în mod virtual pe mapa rutei
mele viitoare pentru a ști în avans ce traseu va trebui să parcurg mai încolo?
Da, în modul de citire a mapei puteți naviga virtual și puteți pregăti ruta de acasă, de un
punct A la un punct B, fără a avea nevoie de o conexiune GPS.
Ce este un K-Tag?
Un K-Tag este un Punct de interes care a fost marcat de dvs. (de exemplu, o adresă
preferată).
Un K-Tag este format din următoarele elemente: o poziție geografică sau o adresă, o
categorie și un nume.
Ce este îndrumarea cardinală?
Modul de îndrumare cardinală vă permite să aveți în timp real informațiile privind distanța și
direcția până la punctul de sosire, acestea fiind calculate fără a lua în considerare rețeaua
efectivă de drumuri folosibile sau obstacolele care vă pot sta în cale. Calculele sunt făcute
ca și cum s-ar putea zbura în linie dreaptă până la destinație. Acest mod de orientare este
similar cu navigarea cu busola.

OCR

98 / 116

Ce este OCR?
Funcția OCR vă permite să efectuați recunoașterea optică a caracterelor dintr-un
document de text și apoi să vocalizați conținutul.
Cum functioneazã?
Modul de funcționare este simplu: SmartVision2 face o fotografie a unui document și apoi
convertește fotografia în text. Apoi Sintetizarea vocală va rosti conținutul documentului
scanat.
Cum poate fi îmbunătățit rezultatul OCR?
Aplicația OCR este echipată cu un sistem de recunoaștere a documentelor capabil să
convertească în mod corect un document A4 cu fonturi mai mari sau egale cu 12. Calitatea
rezultatului OCR depinde în principal de calitatea cu care se face fotografia documentului.
Pentru a îmbunătăți calitatea acesteia, urmați recomandările de mai jos:
·

Asigurați-vă că aveți un contrast bun între documentul scanat și
suportul pe care se află documentul atunci când faceți poza: de
exemplu, ar fi ideal să puneți un document alb pe o masă de culoare
întunecată sau pe o față de masă colorată.

·

SmartVision2 va detecta marginile documentului pentru a face
fotografia. Odată ce toate cele patru colțuri ale documentului se află în
câmpul vizual, fotografia va fi făcută automat.

·

Asigurați-vă ca telefonul și documentul să fie poziționate cât mai
orizontale posibil și rămâneți cu telefonul centrat pe mijlocul
documentului atunci când îl scanați. Dacă o să vă aflați prea departe
de centrul foii, SmartVision2 nu va putea detecta automat conturul
documentului.

·

Asigurați-vă că vă aflați în condiții de luminozitate bună.
Recunoașterea caracterelor nu va fi optimă dacă umbrele ascund
textul documentului.

·

Asigurați-vă că rămâneți nemișcat în timp ce faceți fotografia.
Recunoașterea caracterelor nu va fi optimă dacă imaginea este
neclară.

Limitările OCR
Deși tehnologia de scanare OCR a fost îmbunătățită substanțial de-a lungul anilor, niciun
software OCR nu efectuează scanări 100% corecte. Există limitări cu privire la materialele
sursei și la formatarea caracterelor:
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·

Numărul de erori depinde de calitatea și de tipul documentului,
inclusiv de fontul cu care acesta este scris.

·

Conversiunea textului luat dintr-o sursă cu dimensiunea fontului mai
mică de 12 puncte va cauza mai multe erori.

·

Textul cu un contrast scăzut între culoarea fontului și culoarea hârtiei
poate deveni imposibil de scanat.

·

Nici un tip de scris de mână nu poate fi recunoscut

·

Caracterele cu un contur neclar vor cauza erori.

·

Textul luat de pe hârtii lucioase cauzează mai multe greșeli.

·

Reflecțiile nedorite pe pagina de scanare vor cauza erori.

Cum se salvează rezultatul conversiunii OCR?
Odată ce rezultatul OCR a fost rostit, puteți utiliza tasta "Meniu" și apoi "Salvați ca notă".
Rezultatul va fi salvat și disponibil ca notă în "Note".

Calendar
Cum pot să creez un eveniment?
Din ecranul principal al aplicației Calendar, apăsați săgeata dreapta pentru a ajunge la
tasta "Creați un eveniment nou" și confirmați cu tasta OK.
Apoi selectați "Eveniment" din lista de opțiuni care va apare și confirmați alegerea cu
tasta OK.
Utilizați săgețile de navigare pentru a răsfoi și a completa informațiile relative
evenimentului (titlu, dată, oră, memento etc.). După ce ați completat tot formularul, utilizați
din nou săgețile de navigare pentru a ajunge la tasta "Salvați" din partea de sus a listei și
confirmați cu tasta OK. Prin urmare evenimentul a fost creat și adăugat în calendar, iar
telefonul va rosti ora și data care au fost setate.
Dacă aveți o conexiune la internet, puteți utiliza și butonul de comandă vocală Ok Google
pentru a crea un eveniment.
Dacă doriți să profitați de această posibilitate, apăsați butonul de comandă vocală de pe
SmartVision2 și dictați, de exemplu, una dintre următoarele comezi:
·
“Programează o vizită la doctor duminică, la prânz”
·
"Adăugă un memento pentru alergare la 7 dimineața"
·
"Amintește-mi să iau pâine într-o oră"
·
"Arată-mi mementourile"
Sintaxa comenzilor vocale Google este liberă. Nu ezitați să încercați mai multe variante.
Odată ce comanda vocală a fost dictată și identificată de Ok Google, puteți utiliza săgețile
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de navigare pentru a pune telefonul să o rostească, sau pur și simplu ca să o verificați sau
să modificați informațiile pe care dispozitivul le-a înteles.
Cum pot să modific un eveniment?
Din ecranul principal al aplicației Calendar, utilizați săgețile de navigare pentru a selecta
evenimentul pe care doriți să îl modificați și apăsați tasta OK.
Va apare o pagină cu rezumatul datelor introduse despre eveniment; utilizați săgețile de
navigare pentru a selecta tasta "Editare" și confirmați intenția de a modifica prin tasta OK.
Utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a mișca cursorul pe ecran și a edita
câmpurile dorite. Odată ce evenimentul a fost modificat, utilizați din nou săgețile de
navigare pentru a ajunge la tasta "Salvează" care se află în partea de sus a listei și
confirmați cu tasta OK.
Cum pot să sterg un eveniment?
Din ecranul principal al aplicației Calendar, utilizați săgețile de navigare pentru a selecta
evenimentul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați tasta OK.
Va apare o pagină cu rezumatul datelor introduse despre eveniment; utilizați săgețile de
navigare pentru a selecta tasta "Mai multe opțiuni" și alegeți-o apăsând tasta OK.
Selectați "Ștergeți" tot folosindu-vă de săgețile de navigare și confirmați cu tasta OK
pentru a elimina evenimentul din Calendar.

E-mail
Pot să-mi verific e-mailurile de pe SmartVision2?
Da, aplicația Email este compatibilă cu toate adresele de e-mail. Va trebui pur și simplu și
scrieți adresa dvs de e-mail și parola asociată ei ca să puteți să verificați e-mailurile dvs.
Este totuși nevoie ca telefonul să fie conectat la internet(prin Wi-Fi, 3G sau 4G)
Cum pot să citesc un email?
Odată ce v-ați conectat la contul dvs. de e-mail, utilizați săgețile de navigare pentru a răsfoi
e-mailurile. SmartVision2 va rosti titlul e-mailului pe care îl selectați și va spune dacă emailul conține un atașament.
Apăsați tasta OK pentru a deschide e-mailul și a vizualiza conținutul acestuia. Utilizați
săgețile de navigare pentru a citi diferitele părți ale e-mailului.
În “modalitate de citire a e-mailurilor” sunt disponibile două comenzi rapide de la tastatură:
·
tasta " # ": deschide e-mailul cu aplicația "Note" pentru a șterge
imaginile și linkurile. Doar textul va fi păstrat. Vor fi disponibile și
comenzile rapide pentru aplicația "Note".
·
tasta " * ": vă permite să ajungeți direct la atașamente sau la sfârșitul
e-mailului.
Cum pot să deschid un atașament?
Selectați din căsuța de inbox e-mailul căruia doriți să-i deschideți atașamentul și
confirmați-vă alegerea cu tasta OK. Apăsați tasta "*" pentru a ajunge la atașament.
Apăsați tasta OK pentru a deschide atașamentul.
Atenție: pentru a avea acces la unele atașamente va fi necesară instalarea unei aplicații
terță parte. Mai jos aveți o listă cu principalele tipuri de atașamente pe care le puteți primi
și a aplicației care vă permite să le deschideți:
· Document Word (doc, docx sau txt): aplicația SmartVision2 "Audio book" sau aplicația
"Microsoft Word" descărcabilă din Magazinul Play.
· Document PDF (pdf): aplicația SmartVision2 "Audio book" sau aplicația "Adobe Acrobat
Reader" descărcabilă din Magazinul Play.
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· Imagini sau poze (jpeg sau png): aplicația "Google Foto" din SmartVision2
· Un fișier audio (mp3, mp4 și wav): aplicația "Muzică Play" din SmartVision2
· O carte Daisy (Daisy sau Epub): aplicația SmartVision2 "Audio book"
Dacă formatul atașamentului nu este recunoscut de SmartVision2, puteți să descărcați din
Magazinul Play aplicația necesară pentru a-l citi.
Cum pot să răspund la un email?
Alegeți e-mailul din căsuța de inbox și confirmați-vă alegerea cu tasta OK. Utilizați săgețile
din pad-ul de navigare pentru a ajunge la tasta "Mai multe opțiuni" și confirmați cu tasta
OK.
Selectați "Răspunde" sau "Răspunde tuturor" și apăsați OK încă o dată. Va apare o
casuță de editare unde veți putea introduce textul cu care doriți să răspundeți. După ce ați
terminat, foloșiți încă o dată săgețile de navigare ca să alegeți tasta "Trimite" din partea de
sus a listei și confirmați cu "OK".
Cum pot să șterg un email?
Selectați e-mailul din căsuța de e-mail și apăsați tasta Ștergere.
Cum pot să șterg o adresă de email?
Din căsuța de inbox, apăsați tasta Meniu. Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta
"Setări" și confirmați cu tasta OK.
Tot cu săgețile de navigare selectați "Gestionează conturile" și confirmați cu tasta OK.
Din lista de conturi care apare, selectați adresa de e-mail pe care doriți să o eliminați din
memoria SmartVision2 și confirmați cu tasta OK.
Apoi apăsați tasta Meniu și utilizați săgețile de navigare pentru a selecta "Ștergere cont".
Validați încă o dată cu tasta OK și confirmați că doriți să-l ștergeți selectând și confirmând
opțiunea "Ștergere cont".

Ceas
Cum setez o alarmă?
Din aplicația "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.
Apăsați săgeata dreapta pentru a selecta "Adaugă o alarmă" și confirmați cu butonul OK.
Folosiți săgețile de navigare pentru a alege ora alarmei.
Apăsați săgeata dreapta pentru a selecta tasta de confirmare (OK) și apăsați-o pentru a
valida crearea alarmei.
Prin urmare alarma dvs. a fost creată și este acum disponibilă în lista de alarme.
Dacă aveți o conexiune la internet, puteți utiliza și butonul de comandă vocală "Ok Google"
pentru a crea o alarmă.
Dacă doriți să profitați de această oportunitate, apăsați butonul de comandă vocală de pe
SmartVision2 și spuneți, de exemplu, "Creează o alarmă la ora 9". Setarea alarmei va fi
apoi confirmată de rostirea unui mesaj vocal.
Ce pot să fac atunci când sună alarma?
Când sună alarma, puteți să procedați în două moduri:
·
Repetare: alarma va suna din nou peste 10 minute.
·
Ieșire: alarma este oprită.
Utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a selecta opțiunea dvs. și confirmați cu tasta
OK.
Cum pot să activez sau să dezactivez o alarmă?
Din aplicația "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.
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Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta "Activare" sau "Dezactivare" și confirmați cu
tasta OK.
Cum pot să șterg o alarmă?
Din aplicația "Ceas", selectați "Alarmă" și confirmați cu tasta OK.
Utilizați săgețile de navigare pentru a selecta "Folosire alarmă" și apăsați tasta OK.
Utilizați din nou săgețile de navigare pentru a selecta "Ștergere alarmă" și confirmați cu
tasta OK.

Magazin Play
Ce este aplicația Magazin Play?
Aplicația Magazin Play este o aplicație Google instalată implicit pe SmartVision2, care
permite să descărcați pe telefonul dvs aplicații noi, cum ar fi Facebook, Twitter, WhatsApp
etc.
Trebuie să plătesc ca să descarc aplicații noi din Magazinul Play?
Depinde de aplicația pe care doriți să o instalați. Marea majoritate a aplicațiilor sunt
gratuite, dar unele dintre ele au un anumit cost pentru a le putea instala și utiliza. Stabilirea
acestor prețuri este în afara controlului și responsabilităților KAPSYS.
Cum pot să descarc aplicațiile din Magazin Play?
Pentru a utiliza Magazinul Play trebuie în primul rând să aveți o conexiune la internet și un
cont Google cu o adresă de e-mail asociată care se sfârșește cu @gmail.com.
Dacă nu aveți un cont Gmail, puteți să creați unul în mod gratuit de pe internet, prin
intermediul acestui link: Creează un cont Gmail.
Odată ce contul dvs a fost creat, lansați aplicația "Magazin Play" din lista de aplicații. La
prima lansare a aplicației, va apare o fereastră de identificare care vă invită să introduceți
adresa dvs. de e-mail și parola.
Pentru a vă conecta la Magazin Play urmați procedura pas cu pas. După ce v-ați conectat,
utilizați săgețile din pad-ul de navigare pentru a ajunge la tasta "Căutare" și confirmați cu
tasta OK.
Introduceți prin tastatura fizică numele aplicației pe care o căutați și apăsați tasta OK
pentru a începe căutarea. Utilizați săgețile de navigare pentru a derula lista de aplicații
găsite și apăsați OK pentru a deschide aplicația selectată. Din fișa de rezumat a
aplicației, utilizați săgețile de navigare pentru a ajunge la tasta "Instalare" și confirmați cu
tasta OK. În funcție de conexiunea la internet de care dispuneți și de mărimea aplicației,
procesul de instalare poate dura câteva minute. Odată ce a fost instalată, aplicația va fi
disponibilă din lista de aplicații.
Sfârșitul capitolului
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Soluții pentru Rezolvarea Problemelor
Înainte de a contacta Serviciul pentru Clienți, citiți recomandările de mai jos:
·
Pentru a permite funcționarea optimă a dispozitivului, vă recomandăm să îl opriți
din când în când.
·
Încărcarea completă a bateriei ajută telefonul să meargă mai bine. Din acest
motiv vă recomandăm să o completați des.
Și efectuați următoarele verificări:

Telefonul meu nu mai pornește / ecranul telefonului e negru:
·

Apăsați tasta "On/Off" până când ecranul se aprinde.

·

Verificați nivelul de încărcare al bateriei.

·
Verificați contactele bateriei, scoateți și puneți la loc bateria, apoi porniți din nou
telefonul.

Ecranul meu este greu de citit:
·

Curățați ecranul dvs.

·
Reglați luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de iluminare a mediului
(există și posibilitatea de a o seta rapid din bara de notificare).

Telefonul meu mobil se închide singur:
·

Apăsați tasta "On/Off" pentru a-l reporni.

·

Verificați nivelul de încărcare al bateriei.

Telefonul meu mobil are un nivel scăzut de autonomie:
·
4 ore).

Asigurați-vă că ați respectat timpul necesar pentru încărcarea completă (minim

·
Pentru a crește durata de viață a bateriei, puteți dezactiva funcțiile Wi-Fi,
Bluetooth și GPS dacă nu aveți nevoie de ele (există și posibilitatea de face toate astea

104 / 116

mai rapid din bara de notificare).

Telefonul meu mobil nu se încărcă corect:
·

Asigurați-vă că bateria dvs. nu este complet descărcată.

·

Asigurați-vă că încărcarea se efectuează în condiții normale (între 0°C și +40°C)

·
Verificați dacă bateria este introdusă. Trebuie să fie introdusă înainte de a
conecta încărcătorul.
·

Asigurați-vă că utilizați bateria și încărcătorul furnizate de KAPSYS.

·
Când vă aflați în străinătate, verificați dacă sursa de curent electric este
compatibilă.

Telefonul meu mobil nu se conectează la o rețea:
·

Încercați să vă conectați dintr-o altă locație.

·

Verificați dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie acoperă zona unde vă aflați

·

Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.

·
validă.

Verificați, contactănd furnizorul de servicii telefonice, că cartela dvs. SIM este

·
Încercați să vă conectați mai târziu (este posibil ca rețeaua să fie
supraîncărcată).
·

Scoateți și puneți la loc cartela SIM.

Interfața vocală nu merge:
·
Dacă vă aflați în modul de traducere din limba scrisă în limba vocală, verificați
conexiunea de date (Wi-Fi, 3G).
·

Asigurați-vă ca ați introdus în mod corect cuvântul cheie sau comanda vocală

Eroare a cartelei SIM / Nu poate fi accesată nici o funcție a
telefonului:
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·

Verificați dacă ați introdus corect cartela SIM.

·

Verificați dacă cipul de pe cartela SIM nu este deteriorat sau zgâriat.

Nu reușiți să efectuați apelurile:
·

Asigurați-vă că ați format un număr valid.

·
Pentru apelurile internaționale, verificați codurile relative țării și zonei unde vreți
să sunați.
·
Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la o rețea și că rețeaua nu este
supraîncărcată sau indisponibilă.
·
Dacă sunteți în străinătate, consultați furnizorul dvs. de servicii de telefonie
pentru a afla dacă opțiunile pentru apelurile internaționale sunt incluse în pachetul dvs.
·

Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.

Nu reușesc să primesc apeluri:
·
Asigurați-vă că telefonul mobil este pornit și conectat la o rețea (verificați dacă
rețeaua este supraîncărcată sau indisponibilă).
·

Asigurați-vă că modul avion este dezactivat.

Calitatea apelurilor este slabă:
·
Puteți regla volumul în timp ce efectuați un apel, utilizând tastele Volum + și
Volum – aflate în partea stângă a telefonului.
·

Verificați indicatorul de intensitate a semnalului de rețea în bara de stare.

Când aleg un număr din lista mea de contacte, numărul nu este
format:
·

Asigurați-vă că numărul a fost salvat corect.

·
Asigurați-vă că numărul a fost salvat cu prefixul țării (când apelați din
străinătate).

Persoanele care mă apelează nu pot lăsa mesaje pe căsuța mea de
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mesagerie vocală:
·
Consultați furnizorul de servicii de telefonie ca să aflați dacă această funcție
este disponibilă.

Nu pot accesa mesageria vocală:
·
Verificați dacă ați introdus corect numărul asociat mesageriei vocale a
furnizorului dvs. de servicii de telefonie.
·

Încercați mai târziu dacă rețeaua este ocupată.

Cartela SIM este blocată
·
Ați introdus de 3 ori codul PIN în mod incorect. Contactați furnizorul dvs. de
servicii de telefonie pentru a obține codul PUK.
Sfârșitul capitolului
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Specificații tehnice
SISTEMUL DE OPERARE
·

Android 6.0

DESIGN
·

Dimensiuni : 152 x 66 x10mm

·

Greutate : 150g

·

Touchscreen : 4" LCD IPS

HARDWARE
·

Tipul procesorului : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz

·

Memorie internă: RAM 2GB, Flash 16GB

·

Memorie externă : până la64GB

·

Rețele celulare suportate:
4G LTE
3G+/ 3G
2G

·

Conectivitate Wireless (fără cabluri):
Bluetooth 4.0 BLE
WLAN 802.11 a/b/g/n 5GHz

·

Receptor satelit : GPS, Glonass cu suport A-GPS

·

Alți senzori : accelerometru, senzori de proximitate și luminozitate, compas digital

·

Formatul Cartelei SIM: 4FF

·

Mufe : Audio jack 3.5 mm, USB tip C

·

Consumul de energie :
Bateria : 2700mAh Li-ion
Autonomie în timpul de așteptare : 350 ore
Autonomie în convorbire : 12 ore

·

DAS : 0.178 W/Kg

CAMERA
·

Rezoluție: 2 Mpixel față/ 8 Mpixel spate

·

Video : HD 720p @ 30 fps

·

Focalizare : manuală și automată
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·

Zoom Digital: 4x

·

Flash : 2 LED-uri
Sfârșitul capitolului
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Dispoziții legale și Garanție
Sugestii pentru utilizarea precaută și recomandări
·

Manipulați cu atenție SmartVision2 și accesoriile acestuia, nu le aruncați și
nu le loviți

·

Nu demontați produsul deoarece acest lucru va duce la anularea garanției

·

Curățați produsul numai cu o cârpă moale și puțin umedă. Nu utilizați
substanțe chimice, detergenți sau produse abrazive

·

Acest produs nu este impermeabil. Protejați-l de umezeală și de stropire

·

Nu utilizați niciodată dispozitivul în apropierea unei surse de căldură și nu
părăsiți aparatul în locuri fierbinți, umede sau corozive

·

Nu utilizați produsul în apropierea câmpurilor magnetice

·

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este rupt sau crăpat, deoarece acestea
pot provoca răniri

·

Nu folosiți produsul în zone cu potențial exploziv

·

Nu încărcați produsul la temperaturi de sub 0 ° C (32 ° F) sau de peste 45 °
C (113 ° F)

·

Nu utilizați produsul în unitățile sistemului de îngrijire a sănătății și întrebați
personalul autorizat înainte de a utiliza telefonul în preajma unui echipament
medical

·

Nu expuneți produsul la temperaturi extreme. (1) Intervalul de temperatură în
care telefonul poate să funcționeze este între -10 ° C (+ 14 ° F) și + 55 ° C
(131 ° F); (2) telefonul poate fi lăsat pentru perioade scurte de timp la
temperaturi cuprinse între -20 ° C (-4°F) și + 60 ° C (140 ° F) (3) telefonul
poate fi lăsat pentru perioade mai lungi la temperaturi cuprinse între -10 ° C
(-4 ° F) și + 25 ° C (77 ° F)

·

Produsul dvs. Are o baterie de litiu-polimer încorporată. Pentru a mări
durata de viață a bateriei, încărcați-o întotdeauna complet

·

Utilizarea prelungită a produsului poate provoca încălzirea lui
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·

Pentru o putea obține performanțele optime ale dispozitivului, vă
recomandăm să îl opriți din când în când și să scoateți bateria.

Siguranța și sănătatea
·

Păstrați produsul departe de copii mici

·

Păstrați-vă mâinile libere atunci când conduceți: conduceți mașina într-un
mod sigur și responsabil și respectați regulile de trafic

·

Protejați-vă auzul: evitați expunerea prelungită la sunete puternice atunci
când utilizați căștile sau difuzoarele

·

Dacă purtați un stimulator cardiac (pacemaker) sau dacă trăiți în
apropierea unei persoane care îl poartă, vă recomandăm să solicitați sfatul
medicului dumneavoastră sau al producătorului stimulatorului cardiac cu
privire la compatibilitatea acestuia cu un dispozitiv fără fire

·

Echipamentul de transmisie radio poate interfera cu utilizarea eficientă și
sigură a unor echipamente medicale atunci când acestea nu sunt protejate
în mod corespunzător

Garanție
În caz de defecțiune, contactați vânzătorul.
Produsul nu este acoperit de garanție în următoarele cazuri (indiferent de cum se reflectă
defecțiunea pe funcționarea telefonului):
·

Uzură normală a produsului și reducerea capacității de încărcare a bateriei

·

Daune cauzate de o utilizare neatentă și inadecvată, de folosirea
produsului în locuri cu nivel ridicat de umiditate, de apropierea telefonului de
surse de căldură sau de contactul telefonului cu apă sau alte lichide

·

Dispozitive sparte sau rupte, sau dispozitive cu semne vizibile de lovituri

·

Nerespectarea măsurilor de precauție în timpul utilizării sau a
măsurilor pentru evitarea accidentelor. Utilizarea incorectă sau neglijentă;
utilizarea neconformă cu instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul, sau
cu destinația comercială a produsului

·

Scurtcircuitul bateriei sau utilizarea bateriei într-un alt dispozitiv decât
SmatVision2
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·

Utilizarea accesoriilor sau a conectorilor care nu au fost furnizați de
producător

·

Pagubele cauzate de o încercare de reparație efectuată de o persoană
care nu a fost autorizată de producător

Se recomandă să efectuați una sau mai multe copii de rezervă (backup) ale datelor
salvate în produsul dvs. Distribuitorul produsului nu poate fi tras la răspundere pentru
pierderea acestor date în cazul unei defecțiuni, unei reparații sau înlocuirii produsului.
Orice defecțiune cauzată de serviciile de rețea și / sau de sistemul celular de telefonie
mobilă nu este acoperită de garanție. În eventualitatea în care se vor verifica aceste
defecțiuni va trebui să contactați direct furnizorul dvs de servicii de telefonie sau furnizorul
de servicii internet pentru asistență.

Garanție limitată și Răspundere
GARANȚIE LIMITATĂ
Kapsys, producătorul dispozitivului, cu sediul social pe avenue du Docteur Maurice Donat
nr. 694, Mougins Sophia Antipolis (06250), Franța, garantează că produsul respectă
descrierea acestuia (și disponibil pe site-ul www.kapsys.com), în conformitate cu
prevederile Articolelor L.211-1 și următoarele din Codul Consumului din Franța.
Kapsys garantează cumpărătorului inițial că, de la data cumpărării și atâta timp cât va
utilizat în condiții normale și în conformitate cu destinația lui, produsul nu prezintă defecte
de manoperă și materiale.
SmartVision2 este acoperit de garanție pe o perioadă de doi (2) ani, iar accesoriile lui,
inclusiv bateria, sunt acoperite de garanție pe o perioadă de șase (6) luni de la data
achiziționării.
În timpul acestei perioade de garanție comercială, produsul poate fi reparat sau înlocuit
gratuit (cu excepția costului de transport) de Kapsys sau de prestatorii de servicii
autorizați.
Dacă produsul nu poate fi utilizat sau dacă nu va putea fi utilizat timp de mai mult de șapte
(7) zile, perioada de garanție a produsului reparat în garanție este prelungită automat cu
durata reparației.
Garanția Kapsys nu acoperă:
·

Uzură normală a produsului și reducerea capacității de încărcare a bateriei

·

Deteriorările rezultate dintr-o utilizare necorespunzătoare, expunerea la
umiditate, udarea sau folosirea telefonului în apropierea unei surse de
căldură
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·

Dispozitivele sparte sau rupte sau dispozitive cu urme vizibile de șoc

·

Daunele cauzate de folosirea neglijentă sau de nerespectarea măsurilor de
precauție în timpul utilizării, măsurile pentru evitarea accidentelor, a utilizării
incorecte sau a utilizării neconforme cu instrucțiunile furnizate împreună cu
dispozitivul

·

Scurtcircuitul bateriei sau utilizarea bateriei într-un alt dispozitiv decât
SmatVision2

·

Utilizarea accesoriilor sau a conectorilor care nu sunt furnizați de KAPSYS

·

Daunele cauzate de o încercare de reparație efectuată de o persoană
neautorizată de Kapsys

Garanția limitată așa cum este explicată în acest document și care respectă legislația
aplicabilă exclude orice altă garanție implicită și / sau obligație care îi revine vânzătorului,
în special, dar nu se limită la nicio obligație din punctul de vedere al calității, al fiabilității
sau al disponibilității corecte sau exacte a răspunsurilor, a rezultatelor și a informațiilor
furnizate de produs sau accesibilitatea datelor. Vă recomandăm să faceți una sau mai
multe copii de siguranță ale datelor stocate în produsul dvs. KAPSYS nu poate fi tras la
răspundere pentru pierderea datelor rezultate din defecțiunea, repararea sau înlocuirea
produsului.

Limitare a răspunderii
În limita legislației aplicabile, KAPSYS nu poate fi considerată răspunzătare în niciun caz
față de dvs., și de niciun alt utilizator sau terță parte pentru niciun fel de daune directe sau
indirecte, accidentale sau punitive de orice natură (prejudiciu, pierderi de venituri,
pierderea fondului comercial, pierderi de oportunități de afaceri, pierderi de date și / sau
pierderi de profit, ...), derivate din clauze contractuale ori infracțiuni, indiferent de
previzibilitatea acestora sau dacă KAPSYS a fost informată cu privire la posibilitatea unor
astfel de daune. În nici un caz, răspunderea totală a KAPSYS nu va depăși suma primită
de la dvs., indiferent de legislația aplicabilă. Cele menționate anterior nu afectează niciun
drept legal în cazul în care acesta nu este revendicat.
Serverele de rețea și serviciile de sistem celular sunt furnizate de terți prin intermediul
sistemelor de comunicații, a rețelelor și a suporturilor media asupra cărora KAPSYS nu
are control și prin urmare nu asigură disponibilitatea și eficiența operării lor. Vă
recomandăm să contactați direct furnizorii acestor servicii pentru orice suport legat de
serviciile lor.

Despre rata specifică de absorbție a energiei (SAR)
SmartVision2 este un transmițător / receptor wireless. Acesta a fost proiectat și fabricat
astfel încât să respecte parametri care regulamentează expunerea la frecvențe radio (RF)
recomandate de Uniunea Europeană.
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Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (1999/519 / CE) privind limitarea expunerii
publicului la câmpurile electromagnetice pentru protecția sănătății. Unitatea de măsură
pentru limita recomandată de consiliul european pentru telefoanele mobile este "rata
specifică de absorbție" (SAR). Această limită SAR este de 2,0 W / kg în medie pe 10 g de
țesut corporal. Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Comisiei internaționale pentru
protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) și standardul european EN 62209-1 /
EN 62209-2 pentru dispozitivele radio mobile.
Pentru când telefonul va fi folosit în apropierea corpului uman, acesta a fost testat cu
accesorii care nu conțin metal și care poziționează receptorul la nu mai puțin de 1,5 cm de
corp. Utilizarea altor accesorii poate să nu garanteze respectarea expunerii la frecvențe
radio. Dacă nu utilizați un accesoriu pentru apropierea telefonului la corp și când nu țineți
telefonul la ureche, poziționați receptorul la o distanță de minim 1,5 cm de corp atunci când
aparatul este pornit.
În timpul utilizării, nivelul actual al SAR este de obicei mult mai mic decât valoarea maximă.
În general, cu cât vă aflați mai aproape de antenă, cu atât este mai mică puterea cu care
telefonul dvs. Va transmitede transmisie a telefonului dvs. mobil. Pentru a reduce
expunerea la energie RF, utilizați un accesoriu hands-free sau altă opțiune similară pentru
a ține dispozitivul departe de cap și corp.
Valorile maxime SAR ale acestui dispozitivsunt:
·

Cap: 0.178 W/Kg (media pe 10g de țesut corporal)

·

Corp: 1.148 W/Kg (media pe 10g de țesut corporal)

Serviciu Clienți
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți al vânzătorului dvs. sau să
ne trimiteți un e-mail la: Serviciu Clienți, KAPSYS - 694 avenue du Docteur Maurice Donat
06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Franța.
Puteți gâsi mai multe pe website-ul nostru: www.kapsys.com.

Mărci înregistrate
Marcile si produsele mentionate in acest document si in ghidul de utilizare rapida sunt
marci comerciale, inregistrate sau neînregistrate, deținute de proprietarii respectivi, dupa
cum urmeaza:
Cuvintele, mărcile și logo-urile Kapsys sunt mărci comerciale înregistrate ale Kapsys SAS.
Cuvintele, mărcile și logo-urile precum Android, tastatura Google, Google Reader,
Magazin Play, Google Muzică Play, Parametrii Google sunt mărci comerciale înregistrate
ale Google Inc. în Statele Unite și / sau în alte țări.
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Numele, mărcile și logo-urile ABBYY sunt mărci comerciale înregistrate ale ABBYY
Software Ltd.
Numele, mărcile și logo-urile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth
SIG Inc.
Nuance este marcă comercială înregistrată a Nuance Corporation Inc.
Toate mărcile comerciale și numele produselor sunt denumiri comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Despre acest document
Informațiile publicate aici pot fi modificate fără notificare suplimentară. KAPSYS își rezervă
drepturile de a modifica conținutul acestui manual fără a își asuma obligația de a informa
persoane sau organizații. KAPSYS nu își asumă răspunderea pentru erorile sau omisiunile
tehnice și editoriale prezente in acest document; nici pentru daunele cauzate de accidente
sau pentru cele cauzate in urma utilizării acestui manual. KAPSYS se străduiește în
continuu să îmbunătățească calitatea și funcțiile acestui produs; prin urmare KAPSYS vă
încurajează să vizitați website-ul firmei (www.kapsys.com) pentru a obține ultimele
actualizări privind utilizarea și functionalitățile produsului.
Sfârșitul capitolului
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Despre acest manual
Informațiile publicate aici pot fi modificate fără notificare suplimentară. KAPSYS își rezervă
drepturile de a modifica conținutul acestui manual fără a își asuma obligația de a informa
persoane sau organizații. KAPSYS nu își asumă răspunderea pentru erorile sau omisiunile
tehnice și editoriale prezente in acest document; nici pentru daunele cauzate de accidente
sau pentru cele cauzate in urma utilizării acestui manual. KAPSYS se străduiește în
continuu să îmbunătățească calitatea și funcțiile acestui produs; prin urmare KAPSYS vă
încurajează să vizitați website-ul firmei (www.kapsys.com) pentru a obține ultimele
actualizări privind utilizarea și functionalitățile produsului.
Produsul îndeplinește cerințele mărcii CE pentru mediurile rezidențiale, comerciale și
industriale. Folosirea căștilor pentru perioade îndelungate cu sonorul la nivel maxim poate
afecta aparatul auditiv al utilizatorilor.
Sfârșitul capitolului
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