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SmartVision2 Užívateľská príručka

Úvod

Prečítajte si pred prvým použitím

Prečítajte si prosím pozorne návod k bezpečnejšiemu a lepšiemu využívaniu svojho
SmartVision2.

·           Popisy uvedené v tomto dokumente sú založené na predvolenom nastavení vášho
prístroja.

·           V závislosti na lokalite, operátorovi alebo softvéri zariadenia, sa môže niektorý
obsah líšiť od vášho zariadenia.

·           Vysoko kvalitný obsah, ktorý vyžaduje intenzívne využitie výpočtového výkonu a
pamäte, môže mať vplyv na celkový výkon zariadenia. Aplikácie vzťahujúce sa k
týmto obsahom nemusia fungovať správne v závislosti na vlastnostiach zariadenia
a podmienkach použitia prístroja.

·           KAPSYS nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom aplikácií tretích
strán stiahnutých z Obchodu Play od Google.

·           Používaním dátových služieb, ako je posielanie a prijímanie správ, nahrávanie
alebo sťahovanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných
služieb, môžu vzniknúť ďalšie náklady, v závislosti na vašom programe od
operátora. U veľkých dátových prenosov je odporúčané použiť Wi-Fi..

·           Aplikácie poskytované štandardne s týmto prístrojom sa môžu zmeniť alebo už
nemusia byť k dispozícií bez predchádzajúceho upozornenia.

·           Informácie zverejnené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto dokumentu bez
povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. KAPSYS
nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani textové chyby, opomenutia v tejto
príručke, ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z výkonu alebo použitia
tohto dokumentu..

·           KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať kvalitu a funkčnosť tohto výrobku. V dôsledku
toho vám KAPSYS odporúča navštíviť svoju web stránku (www.kapsys.com) a
získať najnovšie dokumentárne aktualizácie týkajúce sa používania a prevádzky
tohto výrobku.

·           Tento produkt spĺňa všetky zákonné požiadavky CE pre rezidenčné alebo
komerčné využitie.

Ako čítať tento dokument

Táto užívateľská príručka popisuje základné funkcie SmartVision2 a jeho rôzne
prevádzkové režimy. Popis funkcií je všeobecný, a neberie do úvahy špecifiká týkajúce sa
pokročilých funkcií prístupnosti.
Tieto pokročilé funkcie uľahčenia prístupu (predvolené nastavenie na výrobku) sú podrobne
popísané v sekcii "Prístupnosť".

 Koniec dokumentu
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Obsah balenia

Prehľad obsahu balenia

SmartVision2 sa dodáva s nasledovným príslušenstvom:
·         Batéria
·         220/110 V nabíjací adaptér s 5 V USB výstupom
·         USB kábel (typ-C)
·         Handsfree
·         Ochranné púzdro         
·         Remienok na zavesenie na krk
·         3 NFC štítkov
·         Sprievodca rýchlym štartom

Zoznam príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od krajiny, konfigurácie a verzie produktu.
Dodávané príslušenstvo bolo špeciálne navrhnuté pre váš prístroj a nemusí pracovať s
inými zariadeniami.
Vzhľad a vlastnosti výrobku a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Používajte iba schválené príslušenstvo KAPSYS. Použitie neautorizovaného príslušenstva
môže mať za následok zníženie výkonu, poruchy a nebudú pokryté KAPSYS zárukou.

 Koniec dokumentu
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SmartVision2 Prehľad
SmartVision2 je smartphone špeciálne vyvinutý pre nevidiacich a zrakovo postihnuté
osoby. Obsahuje rôzne funkcie prístupnosti a ergonomické vlastnosti, ktoré uľahčujú
manipuláciu s nimi a celkový prístup k smartfónom.
Je to jediný smartphone, ktorý poskytuje trojaký spôsob ovládania vďaka jeho dotykovému
displeju, fyzickej klávesnici a systému hlasových príkazov (hlasová syntéza a
rozpoznávanie).
Nižšie je uvedený podrobný opis hardvéru SmartVision2.

Predné čelo

Predné čelo SmartVision2 je rozdelené do dvoch odlišných častí: dotykového displeja
a fyzickej klávesnice.
Dotykový displej je veľký 4 palcový a nachádza sa na hornej časti telefónu. Reproduktor pre
hovory a 2-megapixelová predná kamera pre videohovory sú umiestnené na hornej časti
dotykovej obrazovky.
V dolnej časti nájdete fyzickú klávesnicu skladajúcu sa z dvoch oddelených častí.

Prvá časť klávesnice, ktorá sa nachádza priamo pod obrazovkou, obsahuje navigačný
joystick, ktorý je možno ľahko identifikovať vďaka viacsmerovému ovládaču. Tento joystick
umožňuje vykonávať pohyb v štyroch smeroch a potvrdiť akciu s tlačidlom "OK", ktoré sa
nachádza uprostred.

Na ľavej strane od navigačného joysticku nájdete Android tlačidlá "domov" alebo
"Ponuka", ktoré sú vždy umiestnené nad sebou a sú oddelené vodorovnou linkou. Na
pravej strane nájdete Android tlačidlá "Späť" a "Mazanie", ktoré sú príslušne umiestnené
nad sebou a sú tiež oddelené vodorovnou linkou.
Na každej strane navigačného joysticku, nájdete tlačidlo hovoru "Zdvihnúť hovor" a tlačidlo
"Ukončiť hovor". Tlačidlo "Zdvihnúť hovor" sa nachádza na ľavom konci a má tri zvislé
hmatateľné bodky. Tlačidlo "Ukončiť hovor“ je na pravom konci a má tri vodorovné
hmatateľné bodky.

Druhá časť klávesnice je alfanumerická klávesnica, ktorá pozostáva z 12tich tlačidiel (4
riadky a 3 stĺpce)

·                  1. riadok: 1, 2, 3 kláves
·                  2. riadok: 4, 5, 6 kláves
·                  3. riadok: 7, 8, 9 kláves
·                  4. riadok: hviezdička, 0, mriežka kláves

Na pomoc pri hľadaní správnej klávesy, je na tlačidle 5 umiestnená reliéfna bodka.
Detailný popis funkcií je dostupný v sekcií "Režim klávesnice "  v kapitole "Režimy
ovládania". 

Horná strana

Tlačidlo Zap / Vyp sa nachádza napravo na hornej strane SmartVision2.

Pravá strana

Na pravej strane SmartVision2 sa nachádzajú tri tlačidlá. Prvé tlačidlo zvrchu slúži na
zadávanie hlasových príkazov.
Nižšie sú ďalšie dve tlačidlá, ktoré slúžia na zvyšovanie a znižovanie hlasitosti.

Spodná strana

Control_modes.html
Control_modes.html
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Zľava doprava:
·                  3.5 mm audio jack na pripojenie slúchadiel
·                  Hlavný reproduktor
·                  Miesto na uchytenie remienka (dodané v balení)
·                  USB konektor na pripojenie USB-C káblu pre nabíjanie a prepojenie s PC

(dodané v balení). 

Zadné čelo

V hornej časti zadného čela je 8-megapixelová kamera a dve LED diódy umiestnené na
každej strane kamery.
Tesne pod objektívom fotoaparátu je tlačidlo SOS.
Zadný kryt SmartVision2 je plne odnímateľný a poskytuje prístup k batérií, SIM karte a
mikro SD karte.

Koniec dokumentu
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Začíname

Vloženie Vašej SIM karty

SmartVision2 je kompatibilný len s Nano SIM kartami (4FF formát). 
Otočte telefón displejom dolu a vložte necht do drážky umiestnenej v ľavom dolnom rohu
telefónu a zdvihnite zadný kryt. Slot pre SIM kartu je umiestnený vpravo pod tlačidlom SOS.
Vložte SIM kartu čipom dolu a skoseným rohom umiestneným na ľavom hornom rohu.
Zasuňte kartu SIM do slotu.
Čo je dobré vedieť: Slot pre mikro SD kartu je umiestnený hneď nad slotom pre SIM kartu.

Vloženie batérie

Akonáhle je zadný kryt odstránený, vložte batériu do jej priestoru. Najskôr do vrchnej časti s
kontaktami na ľavej hornej strane a potom jemne dotlačte až zapadne do tela telefónu.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím je doporučené nabíjať batériu po dobu najmenej štyri hodiny. Potom
môžete batériu dobíjať podľa potreby.
Na nabitie batérie potrebujete USB kábel a adaptér, ktorý ste dostali spoločne s telefónom
SmartVision2. Najprv pripojte USB kábel do telefónu SmartVision2, následne do adaptéra
a potom adaptér do zásuvky. Po prvom nabití môžete batériu dobíjať podľa potreby.
Upozornenie: Na nabíjanie používajte len kábel a nabíjačku, ktorú dodal výrobca KAPSYS.
Použitie neschváleného príslušenstva môže mať za následok zrušenie KAPSYS záruky.

Zapnutie/Vypnutie telefónu

Zapnite svoj SmartVision2 dlhým stlačením tlačidla Zap/Vyp, ktoré je umiestnené na pravej
hornej strane telefónu. SmartVision2 zavibruje, keď ho úspešne zapnete.
Ak sa nezapne, skontrolujte, či je správne vložená batéria. Ak je to nutné, opakujte postup
inštalácie batérie.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Zap / Vyp. Zobrazí sa  "Hlavná
ponuka", potom vyberte "Vypnúť" a potvrďte akciu. Telefón krátko zavibruje a telefón sa
vypne.
Obrazovka "Hlavná ponuka" tiež ponúka skratku pre aktiváciu/deaktiváciu "Služba
prístupnosti Kapsy", "Obrazovka Zap/Vyp" pre úsporu energie a "Inverzné farby" pre zmenu
farebného kontrastu pre určité poruchy zraku. Pre ďalšie informácie o týchto rôznych
režimoch si preštudujte kapitolu “Prístupnosť”.

Pohotovostný režim

Keď je SmartVision2 zapnutý, krátko stlačte tlačidlo Zap/Vyp na prepnutie do
pohotovostného režimu alebo na jeho prebudenie. (operačný režim).
V pohotovostnom režime, obrazovka SmartVision2 je vypnutá, ale jeho funkcie zostávajú
povolené. Stále môžete prijímať prichádzajúce hovory, správy, e-maily a navigačné
inštrukcie.
Čo je dobré vedieť: v predvolenom nastavení po dvoch minútach nečinnosti zariadenie
automaticky prejde do pohotovostného režimu, aby sa šetrila batéria.

Rýchle nastavenie pri spustení

Keď prvý krát spúšťate Váš SmartVision2, zobrazí sa séria obrazoviek s rýchlym
nastavením Vášho.

Accessibility.html
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Krok 1: Výber jazyka

Pomocou navigačných šípok vyberte jazyk a stlačte tlačidlo "OK".
Potom sa vo zvolenom jazyku zobrazí potvrdzujúca správa. Potvrďte výber výberom položky
"OK" alebo výberom možnosti "Zrušiť" vráťte obrazovku späť.

Krok 2: Povolenie prístupnosti

Ak chcete aktivovať službu prístupnosti KAPSYS a všetky funkcie vokalizácie obrazoviek,
zvoľte "OK".
Ak chcete telefón spustiť bez prístupnosti, vyberte položku “Zrušiť“.

Krok 3: Výber profile

Pomocou šípok vyberte svoj profil:
Nevidiaci: Nastavenia prístupnosti budú nakonfigurované tak, aby vyhovovali potrebám
nevidiacich.
Slabozraký: nastavenia prístupnosti KAPSYS budú nakonfigurované tak, aby spĺňali
potreby zrakovo postihnutých ľudí.
Po dokončení tohto posledného kroku sa SmartVision2 normálne spustí a zobrazí sa
obrazovka na výber PIN kódu karty SIM.

Odomknutie SIM karty

Vaša SIM karta je dodávaná operátorom s 4-miestnym identifikačným kódom, ktorý sa
nazýva PIN kód. Tento kód umožňuje chrániť SIM kartu proti možnému zneužitiu. Odomknúť
SIM kartu a pristupovať ku všetkým funkciám SmartVision2 môžete tak, že zadáte PIN kód
a stlačíte tlačidlo "OK".
Z dôvodov dôvernosti, bude vokalizácia na SmartVision2 pracovať iba pri používaní
 slúchadiel pri zadávaní PIN kódu SIM karty.

Koniec dokumentu
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Režimy ovládania
SmartVision2 poskytuje 3 režimy ovládania: režim klávesnice, režim dotykovej obrazovky a
režim rozpoznávania hlasu.

Režim klávesnice

Režim klávesnice je hlavným spôsobom ovládania SmartVision2. Umožní vám prechádzať
prostredím telefónu a spúšťať aplikácie s využitím krátkych a dlhých stlačení tlačidiel na
klávesnici.
Aby ste sa zoznámili s rozmiestnením klávesov, preštudujte si kapitolu “SmartVision2
Prehľad”.
Nižšie je uvedený zoznam rôznych akcií, ktoré môžete vykonávať pomocou fyzickej
klávesnice:

Zapnutie/vypnutie telefónu

Akcia Klávesnica
Zapnutie SmartVision2 Dlhé stlačenie tlačidiel Zap / Vyp
Vypnutie SmartVision2 Dlhé stlačenie tlačidiel Zap / Vyp a potom vybrať

Vypnúť z hlavnej ponuky

Dobré vedieť: Obrazovka "Hlavná ponuka" poskytuje priamy prístup k nasledovným
možnostiam:

·         Služba prístupnosti Kapsys: Umožňuje povoliť alebo zakázať službu prístupnosti
Kapsys (hlasová syntéza, preskúmanie dotykom, klávesové skratky atď.)

·         Obrazovka zap / vyp: Umožňuje vypnúť obrazovku počas používania na účely
ochrany údajov a ochrany osobných údajov

·         Inverzné farby: Umožňuje Vám prepnúť farby obrazovky. Napríklad, čierny text na
bielom displeji bude biely text na čiernej obrazovke

Pohotovostný režim

Ak chcete šetriť batériu, systém SmartVision2 prejde po 1 minúte nečinnosti automaticky
do pohotovostného režimu. V tomto režime je obrazovka vypnutá, ale funkcie zostávajú
aktívne. Stále môžete prijímať hovory, správy, e-maily atď.

Akcia Klávesnica
Pohotovostný režim / režim prevádzky Krátke stlačenie tlačidla Zap / Vyp

Dobré vedieť: Môžete nastaviť oneskorenie, po ktorom sa obrazovka automaticky prepne
do pohotovostného režimu. Táto možnosť sa nachádza v nastaveniach telefónu v časti
"Zobrazenie" a potom v časti "Režim spánku".

Úprava hlasitosti

SmartVision2 rozlišuje tri typy hlasitosti s možnosťou definovať ich úroveň zvuku
samostatne. Tieto kategórie zväzkov sú "zvonenia a upozornenia", "multimédiá" a
"alarmy":

·         Zvonenia a upozornenia:
V predvolenom nastavení tlačidlá hlasitosti "plus" a "mínus" na pravej strane výrobku

SmartVision2_overview.html
SmartVision2_overview.html
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priamo menia hlasitosť "zvonenia a upozornenia". Môžete tiež zmeniť hlasitosť
vyzváňacích tónov a upozornení z "Nastavenia", "Zvuk a upozornenia", "Tlačidlo
nastavenia zariadenia" v profile "Všeobecné" a potom "Hlasitosť zvonenia".

·         Multimédiá:
Jedná sa o zvuk syntézy hlasu, súborov MP3 a videa. Ak chcete zmeniť zvuk
multimediálneho profilu, jednoducho použite tlačidlá hlasitosti "plus" a "mínus", keď
hovorí syntetizátor reči alebo sa prehráva súbor MP3.
Môžete tiež použiť nasledujúce klávesové skratky:

o   Tlačidlo Mriežka a Zvýšenie hlasitosti: Zvýšte hlasitosť výstupu textu na reč

o   Tlačidlo Mriežka a Zníženie hlasitosti: Znížte hlasitosť výstupu textu na reč

·         Alarm:
Ak chcete upraviť alarmy SmartVision2, zvoľte "Nastavenia", "Zvuk a upozornenie",
"Tlačidlo nastavenia zariadenia" z profilu "Všeobecné" a potom "Hlasitosť budíkov".

Dobré vedieť: Klávesy hlasitosti "plus" a "mínus" tiež posúvajú kurzor zľava doprava, keď je
potrebné nastavenie úrovne na vodorovnom paneli (posuvníku). To je napríklad prípad
úrovne jasu, panela prehrávania súborov MP3 alebo panela na nastavenie hlasitosti zvuku.

Odpoveď / Ukončenie hovoru

Akcia Klávesnica
Odpovedať a prichádzajúci hovor, rýchly prístup do
aplikácie Telefón

Krátke stlačenie tlačidla  Príjem
hovoru                

Zavesiť hovor Krátke stlačenie tlačidla Zrušenie
hovoru                 

Pohyb po celom telefóne

Pomocou navigačnej klávesnice sa môžete pohybovať cez ponuky a obrazovky
SmartVision2.

Akcia Klávesnica
Presun na predchádzajúci prvok Krátke stlačenie Šípky hore
Presun na nasledujúci prvok Krátke stlačenie Šípky dolu
Skok o stranu vyššie Dlhé stlačenie Šípky hore
Skok o stranu nižšie Dlhé stlačenie Šípky dolu
Presun na prvý viditeľný prvok obrazovky Krátke stlačenie Šípky vľavo
Presun na posledný viditeľný prvok obrazovky Krátke stlačenie Šípky vpravo
Presun na stranu vľavo (ak je dostupná) Dlhé stlačenie Šípky vľavo
Presun na stranu vpravo (ak je dostupná) Dlhé stlačenie Šípky vpravo
Aktivácia/Potvrdenie vybraného prvku Krátke stlačenie tlačidla OK
Predchádzajúca obrazovka Krátke stlačenie tlačidla Späť
Presun na domovskú obrazovku Krátke stlačenie tlačidla Domov

Písanie textu

Keď SmartVision2 oznamuje pole "pre úpravy", znamená to, že sa nachádza v zadávacom
poli a môžete zadať text.
Alfanumerická klávesnica (kláves 1 až #) sa používa na zadanie textu alebo znakov v
závislosti na poli na úpravu.
Každý kláves umožňuje prístup k niekoľkým znakom: kláves číslo "2" umožňuje prístup k a,
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b, c, 2, A (kapitál), B (kapitál), C (kapitál),á,č,ä.
Ak chcete vybrať príslušný znak, opakovane stlačte príslušný kláves, čím získate prístup k
rôznym znakom priradeným k tomuto tlačidlu.
Tlačidlo "1" slúži na vloženie interpunkčných znamienok a špeciálnych znakov (@, &, +,
zátvoriek atď.).
Kláves "0" sa používa na vloženie medzery alebo prejdenie na ďalší riadok.
Kláves "hviezda" sa používa na uzamknutie klávesnice v režime "normálne", "Veľké
písmená" alebo "čísla".

Dobré vedieť: na zadanie textu do poľa úpravy môžete použiť fyzickú klávesnicu a /alebo
virtuálnu klávesnicu.
Vzhľad virtuálnej klávesnice sa mení z numerickej na abecedu tak, aby vyhovoval obsahu
poľa úpravy.
Ak chcete otvoriť virtuálnu klávesnicu, po stlačení okienka stlačte OK. Virtuálna klávesnica
sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky (ako klávesnica počítača).
Držte prst na obrazovke, a prechádzajte po znakoch klávesnice. Uvoľnite prst na znaku,
ktorý chcete potvrdiť. Tlačidlo "Symboly" v ľavom dolnom rohu virtuálnej klávesnice
umožňuje prístup k špeciálnym znakom. Stlačením klávesu "Späť" zavrite virtuálnu
klávesnicu

Odstrániť text

Stlačte tlačidlo "Odstrániť", ak chcete vymazať posledný znak v poli na úpravu.
Stlačením a podržaním klávesu "Odstrániť" môžete rýchlo odstrániť znaky.

Upraviť text

Pomocou tlačidiel na nastavenie hlasitosti môžete kurzor posunúť a odstrániť alebo pridať
znak, slovo alebo frázu v poli úpravy.

Akcia Klávesnica
Presun kurzora doprava Krátke stlačenie tlačidla Hlasitosť +
Presun kurzora doľava Krátke stlačenie tlačidla Hlasitosť -

Dobré vedieť: SmartVision2 podporuje klávesové skratky pomocou klávesu "hviezda".
Tieto skratky sú popísané v kapitole “Prístupnosť“.

Ponuka
Ponuka vám umožňuje zobraziť ďalšie možnosti týkajúce sa aplikácie alebo zobrazenej
stránky. Zvyčajne umožňuje prístup k pomoci alebo nastaveniam aplikácie.

Akcia Klávesnica
Otvorenie ponuky Krátke stlačenie tlačidla Ponuka

Napríklad: Stlačením tlačidla "Ponuka" v aplikácii Kontakty sa zobrazia nasledujúce
všeobecné možnosti: kontakty na zobrazenie, import / export, účty, nastavenia, Odstrániť
všetky kontakty, nápoveda.

Kontextová ponuka

Kontextová ponuka poskytuje ďalšie špecifické možnosti týkajúce sa vybranej položky.
Zvyčajne vám umožňuje odstrániť, upraviť a uložiť vybranú položku.

Akcia Klávesnica
Otvoriť kontextovú ponuku vybranej položky Dlhšie stlačenie tlačidla "OK"

Napríklad: Ak vyberiete kontakt a stlačením a podržaním tlačidla OK otvoríte kontextovú

Accessibility.html
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ponuku, zobrazia sa nasledujúce špecifické možnosti: pridať kontakt do obľúbených,
odstrániť kontakt, upraviť kontakt, zdieľať kontakt, pridať kontakt na Domovskú obrazovka.

Globálna kontextová ponuka
Globálna kontextová ponuka poskytuje rýchly prístup k určitým nastaveniam prístupu.

Akcia Klávesnica
Otvorenie globálnej kontextovej ponuky Dlhé stlačenie tlačidla "Ponuka"

Viac informácií o tejto ponuke nájdete v kapitole “Prístupnosť“.

Správca úloh
Správca úloh vám umožňuje zobraziť aplikácie otvorené na pozadí zariadenia
SmartVision2. Z tejto obrazovky sa môžete vrátiť k otvorenej aplikácii, získať informácie o
otvorenej aplikácii alebo zavrieť otvorenú aplikáciu.

Akcia Klávesnica
Otvoriť správcu úloh Dlhšie stlačenie tlačidla "domov"

Dobré vedieť: Ak chcete ušetriť energiu batérie, môžete zatvoriť všetky aplikácie otvorené
na pozadí. Ak chcete otvoriť správcu úloh, stlačte tlačidlo "Ponuka" a zvoľte v
zozname "Zrušiť všetky aplikácie".

Oznámenia
Oznámenia sa používajú na informovanie používateľa o udalosti, novej správe, zmeškanom
hovore, schôdzke v kalendári atď.
Všetky oznámenia vo vašom telefóne sú k dispozícii v panely oznámení.

Akcia Klávesnica
Otvoriť panel oznámení Dlhé stlačenie tlačidla "Späť"

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Oznámenia".

Dobré vedieť: SmartVision2 podporuje klávesové skratky s klávesom "mriežka". Tieto
skratky sú popísané v kapitole "Prístupnosť".

Režim dotykovej obrazovky

Režim dotykovej obrazovky je druhý režim  ovládania SmartVision2. Tento režim vám
umožní prechádzať rôznymi ponukami končekmi prstov.
Služba prístupnosti Kapsys, ktorá sa automaticky aktivuje sa SmartVision2, upraví
dotykové správanie tak, aby bolo lepšie prispôsobené potrebám zrakovo postihnutých ľudí.
Nižšie je uvedený zoznam rôznych akcií, ktoré môžete urobiť z dotykového displeja, keď je
aktivovaná Služba prístupnosti Kapsys:

Akcia Dotyková obrazovka
Preskúmať obrazovku a vybrať položku Dotyk na obrazovku s jedným prstom
Presun na predchádzajúci prvok Švihnutie jedným prstom vľavo
Presun na nasledujúci prvok Švihnutie jedným prstom vpravo
Presun o stránku vyššie, presun kurzora doprava Švihnutie vpravo a potom vľavo jedným prstom
Presun o stránku nižšie, presun kurzora doľava Švihnutie vľavo a potom vpravo jedným prstom
Presun na prvý viditeľný prvok na obrazovke Švihnutie hore a potom dolu jedným prsom
Presun na posledný viditeľný prvok na obrazovke Švihnutie dolu a potom hore jedným prsom
Presun na stranu vľavo (ak je dostupná) Švihnutie vľavo dvoma prstami
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Presun na stranu vpravo (ak je dostupná) Švihnutie vpravo dvoma prstami
Aktivácia/Potvrdenie vybraného prvku Rýchle dvojité poklepanie jedným prstom
Otvoriť kontextovú ponuku vybraného prvku Rýchle dvojité poklepanie a podržanie prstu
Presun na domovskú obrazovku Švihnutie hore a potom vľavo jedným prstom
Zobrazenie spustených aplikácii na pozadí Švihnutie vľavo a potom hore jedným prstom
Predchádzajúca obrazovka Švihnutie dolu a potom vľavo jedným prstom
Oznámenia Švihnutie zhora dolu dvoma prstami
Otvorenie Ponuky globálnej prístupnosti Švihnutie dolu a vpravo jedným prstom
Otvorenie Ponuky miestnej prístupnosti Švihnutie hore a potom vpravo jedným prstom
Progresívny vertikálny pohyb Dotyk dolu alebo hore dvoma prstami

Čo je dobré vedieť: Služba prístupnosti Kapsys, ktorá sa automaticky aktivuje umožňuje
prístup k ďalším dotykovým skratkám. Tieto skratky sú popísané v kapitole “Prístupnosť”.

Režim rozpoznávania hlasu

Rozpoznávanie hlasu je posledný spôsob ovládania SmartVision2. Tento režim vám
umožní diktovať text v editačných poliach, vyhľadávať na internete a spúšťať špecifické
funkcie.
SmartVision2 využíva rozpoznávanie hlasu Google. Pre využívanie tejto služby je nutné
pripojenie k internetu. Odporúča sa tiež použiť adresu služby Gmail, aby ste mohli využiť
všetky dostupné funkcie hlasového ovládania. Ak chcete používať túto službu musíte krátko
stlačiť tlačidlo pre rozpoznávanie hlasu, ktoré je umiestnené na pravej strane SmartVision2
a zreteľne diktovať váš príkaz.
Funkcia hlasového ovládania pomocou služby Google nie je dostupná pre slovenský jazyk.

Tu sú príklady akcii, ktoré môžete vykonávať v režime rozpoznávania hlasu:

·         Kalendáre, budíky, pripomenutia a informácie:
o   Set Alarm: "Set an alarm for 7 AM" or "Set an alarm for every Friday

morning at 7 AM."
o   Set a reminder: "Remind me to call John at 6 PM" or "Remind me to buy

Belgian chocolate at Ghirardelli Square."
o   See SMS (text) messages: "Show me my messages from Brian about

dinner."
o   Create a Google Calendar event: "Create a calendar event for dinner in

San Francisco, Saturday at 7 PM."

·         Communicate with friends and family
o   Call a friend: "Call Lindsay Hampson" or "Call Mom."
o   Text a friend: "Text Jason that I'm running 5 minutes late."
o   Send an email: "Send an email to Kristin, subject new shoes, message, I

can't wait to show you my new shoes, full stop."

·         Facts and quick answers
o   Find the time: "What time is it in London?"
o   Check the weather: "Do I need a jacket today?" or "What's the weather

like tomorrow morning?"
o   Translate words or phrases: "How do you say cucumber in Spanish?"
o   Define a word: "What does gluttony mean?"
o   Convert between units: "What's 16 ounces in pounds?"
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o   Solve a math problem: "What's the square root of 2209?" 

Kompletný zoznam akcií, ktoré môžete vykonať vďaka rozpoznávaniu hlasu je k dispozícii v
rubrike Google support (Podpora Google) alebo pomocou kľúčového slovného spojenia
“OK Google“.
Čo je dobré vedieť: V editačnom poli, tlačidlo rozpoznávania hlasu umožňuje písať text
vašim hlasom. Len krátko stlačte tlačidlo pre rozpoznávanie hlasu umiestnené na pravej
strane SmartVision2, počkajte po pípnutí a diktujte text. Po dokončení sa text automaticky
vloží do editačného poľa.

Koniec dokumentu

https://support.google.com/websearch/answer/2940021?co=GENIE.Platform=Android&hl=sk


15 / 88

SmartVision2 Užívateľská príručka

Prístupnosť

Nastavenia

SmartVision2 poskytuje veľa nastavení uľahčenia, ktoré sú povolené v predvolenom
nastavení vo výrobku, ako sú modifikácia rýchlosti hlasu, veľkosť písma alebo klávesové
skratky.
Ak chcete zmeniť nastavenie uľahčenie, najskôr vyberte "Nastavenia" a potom
"Prístupnosť".
Nastavenia prístupnosti sú nasledujúce:

· Služba prístupnosti Kapsys: Pomáha poskytovať zvukovú spätnú väzbu pre
zrakovo postihnutých a nevidiacich. Nasledujúca časť opisuje rôzne parametre služby
prístupnosti Kapsys

· BrailleBack: umožňuje pripojiť braillovský displej k vášmu SmartVision2 cez
Bluetooth.

· Prístup s prepínačmi: umožňuje ovládanie prístroja pomocou kombinácie klávesov,
ktoré môžete osobne konfigurovať. Toto nastavenie je obzvlášť užitočné pre osoby s
pohybovým postihnutím, ktorí chcú spojiť niektoré akcie špecifickým tlačidlám alebo
použiť externú klávesnicu

· Titulky: umožňujú zapnúť titulky na vašom zariadení a vybrať možnosti pre jazyk, text
a štýl

· Gestá priblíženia: umožňujú približovať a odďaľovať alebo zväčšiť obrazovku
SmartVision2 pomocou trojitého ťuknutia jedného prsta na ľubovoľné miesto na
obrazovke.
Posúvať alebo nastaviť úroveň zväčšenia môžete takto:

o    Ak sa chcete posúvať po obrazovke, ťahajte dva alebo viac prstov po
obrazovke

o    Pre nastavenie úrovne zväčšenia roztiahnite alebo stiahnite dva prsty od
seba alebo k sebe

Ak chcete dočasne zväčšiť obrazovku:
o    Tri krát ťuknite a držte prst na obrazovke kdekoľvek okrem klávesnice alebo

navigačnej lište
o    Pre presunutie zväčšenej oblasti, ťahajte prst po obrazovke
o    Ak chcete zastaviť zväčšovanie, zdvihnite prst

· Veľkosť písma: Umožňuje nastaviť veľkosť písma najvhodnejšie pre váš pohľad.
K dispozícii je 7 rôznych veľkostí

· Text s vysokým kontrastom: Vysoký kontrast prispôsobuje text tak, aby bol
čitateľnejší na vašom zariadení. Táto funkcia fixuje farbu textu ako čierna alebo biela,
v závislosti na pôvodnej farbe textu

· Vypínač ukončí hovor: Ak je toto nastavenie povolené, môžete jednoducho stlačiť
tlačidlo napájania vášho prístroja pre ukončenie hovoru. Toto nastavenie Vám
umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie zavesiť hovor

· Zdvihnúť hovor pomocou tlačidiel 0-9: umožňuje prijať prichádzajúci hovor
pomocou ľubovoľného tlačidla na numerickej klávesnici
Automaticky otáčať obrazovku: Ak je toto nastavenie povolené, obrazovka sa
automaticky otočí, keď budete pohybovať telefónom z režimu na výšku do režimu na
šírku.

· Vyslovovať heslá: Toto nastavenie ovláda hovorenú odozvu pri písaní hesla.
o    Povolené: znaky hesla sú oznamované akusticky rovnako ako akékoľvek iné

formy tlačených písmen
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o    Zakázané: znaky hesla sú počuť len cez slúchadlá. Pre ochranu vášho
súkromia, toto nastavenie je v predvolenom nastavení zakázané

· Skratka prístupnosti: umožňuje rýchlo povoliť alebo zakázať prístupnosť
· Výstup prevodu textu na reč: umožňuje nastaviť SmartVision2 výstup prevodu

text-na-reč. Môžete si vybrať:
o    Kapsys hlasy, ktoré sú vysoko kvalitné vstavané hlasy pre každý jazyk

Upozorňujeme, že hlasy špičkovej kvality sú tiež k stiahnutiu pomocou
pripojenia k internetu

o    Volič hlasu- môžete nastaviť klávesové skratky pre až 3 jazyky, ktoré
 môžete meniť v reálnom čase

Akékoľvek iné hlasy tretích strán, ktoré ste si stiahli z Obchodu Play Google.
· Oneskorenie pridržania: toto nastavenie upravuje dobu pred tým ako bude váš

 dotyk na obrazovke zaregistrovaný a zmenený na dotknutie a podržanie.  Dlhšie
dotknutie a podržanie znamená, že musíte udržať prst na rovnakom mieste dlhšie,
než sa váš dotyk zmení na dotyk a podržanie. Ak zistíte, že ste sa omylom dotkli
a podržali, pričom ste mali v úmysle len ťuknúť na displej, zvážte
použitie dlhšieho oneskorenia

· Podsvietenie klávesnice: umožňuje zapnúť alebo vypnúť podsvietenie klávesnice.
· Inverzia farieb: inverzia farieb mení farebné hodnoty. Napríklad čierny text na bielej

obrazovke sa stane biely text na čiernej obrazovke
· Úprava farieb: nastavenie korekcie farieb slúži na kompenzáciu farbosleposti

Služba prístupnosti Kapsys

Ak je aktivovaná Služba prístupnosti Kapsys, SmartVision2 vám dáva hovorenú odozvu
tak, že zrakovo postihnuté osoby môžu používať prístroj bez pohľadu na obrazovku.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať Službu prístupnosti Kapsys stlačte a podržte tlačidlo
"Zap / Vyp", potom zvoľte "Služba prístupnosti Kapsys".
Pozastaviť alebo dočasne obnoviť Službu prístupnosti Kapsys môžete súčasným stlačením
tlačidiel na Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti.
Ak chcete zmeniť parametre Služby prístupnosti Kapsys  choďte do položky "Nastavenia"
a potom "Prístupnosť" následne "Služba prístupnosti Kapsys" a stlačte tlačidlo "Ponuka".
Nasledujúci zoznam uvádza rôzne parametre Služby prístupnosti Kapsys :

· Čítač obrazovky: povolí alebo zablokuje výstup prevodu textu na reč.
· Hlasitosť reči: umožní nastaviť hlasitosť reči na totožnú alebo nižšiu úroveň ako je

úroveň hlasitosti médii. Hlasitosť médii je hlasitosť iných zvukov v zariadení.
· Meniť výšku hlasu: mení výšku hlasu pre odozvu klávesnice. Ak začiarknete túto

možnosť , hovorená odozva klávesnice bude nastavená tak, že jej výška hlasu.
· Editor odozvy: definuje, či výstup prevodu textu na reč oznamuje napísané znaky,

slová alebo vety.
· Vibrovať po vložení znaku: vibruje po tom, čo vložíte znak do editačného poľa.
· Pípnuť po vložení znaku: pípne po tom, čo je znak vložený do editačného poľa.
· Oneskorenie overenia zadaného znaku: definuje čas overenia znaku zadaného v

editačnom poli.
· Reč pri vypnutej obrazovke: keď je začiarknuté, oznámenia sú vyslovené aj pri

vypnutej obrazovke.
· Používať senzor blízkosti: keď je začiarknuté, umožní dočasne umlčať výstup

prevodu textu na reč v závislosti na informácii zo senzora blízkosti.
· Hovoriť číslo položky v zozname: oznamuje poradie viditeľných položiek v

zozname (napríklad: viditeľná položka 1 až 6 z 12).
· Zatrasením spustiť súvislé čítanie: keď je vybrané, zatrasením zariadenie aktivuje

súvislé čítanie.
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· Vyslovovať fonetické písmená: začiarknutím tejto možnosti umožní počuť
fonetické písmená (napríklad "F, foxtrot" alebo "S, Sierra") pri stlačení a podržaní
klávesy na virtuálnej klávesnici na dotykovej obrazovke.

· Vyslovovať tipy na používanie: keď je začiarknuté, môžete počúvať tipy na
používanie pri pohybe po prvkoch obrazovky, po krátkom čase.

· Oznámiť identifikáciu volajúceho: umožňuje vypočuť si identifikáciu volajúceho
pred dvihnutím hovoru.

· Vibračná spätná väzba: umožňuje získať vibračnú odozvu pre vaše akcie,
napríklad keď vyberiete objekt alebo prechádzate po displeji na svojom zariadení.

· Zvuková spätná väzba: keď je začiarknuté, táto voľba umožňuje získať zvukovú
spätnú väzbu ako doplnok k hlasu pri pohybe v prostredí telefónu.

· Zvýrazniť zvuk reči: umožní vám znížiť hlasitosť iných zvukov, keď hovorí prevod
textu na reč.

· Hlasitosť zvuku: táto voľba ovláda hlasitosť reči a ďalších zvukov vytvorených
Službou prístupnosti Kapsys. Táto možnosť je k dispozícii, ak je zapnutá zvuková
spätná väzba.

· Preskúmanie dotykom: táto voľba vám umožní počuť to, čo sa nachádza pod
prstom, keď sa dotknete displeja a aktivujete skratkové gestá.

· Zakázať dotykovú obrazovku: keď je začiarknuté, dotyková obrazovka je
zablokovaná.

· Automaticky posúvať zoznamy: keď je začiarknuté, zoznamy sa samy posúvajú
počas lineárneho pohybu.

· Výber jedným klepnutím: jedným dotykom potvrdíte zameranú položku
· Kontextová ponuka ako zoznam: toto nastavenie vyberte na zobrazenie

všeobecnej a miestnej kontextovej ponuky ako zoznam, namiesto ikon.
· Spustiť návod na používanie preskúmavania dotykom: preskúmanie návodu

pre preskúmanie dotykom.
· Klávesové skratky: umožňuje spravovať klávesové skratky pre SmartVision2.
· Externé klávesové skratky: umožňuje spravovať klávesové skratky pre externú

klávesnicu.
· Spravovať vlastné štítky: toto nastavenie použite na správu vlastných štítkov, ktoré

ste vytvorili pomocou miestnej kontextovej ponuky.
· MagniText: keď je aktivované, táto funkcia zobrazuje a zväčšuje zameraný text v

posuvnej lište na obrazovke. Nastaviť si môžete  veľkosť, farbu, rýchlosť a pozíciu
textu.

· Čierna obrazovka: táto možnosť umožňuje vypnúť displej telefónu. Šetrí sa tým
batéria a ochraňujú osobné údaje.

· Obnoviť z pozastavenia: Táto voľba umožňuje zvoliť si, ako sa obnoví služba
prístupnosti Kapsys po tom, čo ste ju pozastavili cez všeobecnú kontextovú ponuku.

· Prebudiť reč: pomocou týchto nastavení si môžete nakonfigurovať to, čo chcete
počuť po prebudení telefónu z pohotovostného režimu (oznámenie času, dátumu,
úrovne batérie, stav siete, oznámenia o zmeškaných hovoroch, nové správy a
emaily).

· Spravovať nastavenia prístupnosti: táto možnosť vám umožňuje ukladať,
importovať a zdieľať profily prístupnosti.

Kontextové ponuky prístupnosti

Pri pohybe po prostredí SmartVision2 môžete využívať dve kontextové ponuky, ktoré sú
k dispozícii a pomôžu vám nájsť nastavenie a ovládače. Všeobecná kontextová ponuka
obsahuje príkazy, ktoré fungujú kdekoľvek, a miestna kontextová ponuka sa líši v závislosti
na vybranej položke.
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Všeobecná kontextová ponuka 

Ak chcete zobraziť všeobecnú kontextovú ponuku, stlačte a podržte tlačidlo "Ponuka".
K dispozícii sú nasledujúce možnosti pri aktivácii všeobecnej kontextovej ponuky:

· Prečítať zhora: vypočutie si všetkýc položiek na obrazovke od začiatku.
· Opakovať posledné hlásenie: Vypočujte si posledné hlásenie.
· Hláskovať posledné hlásenie: Vypočujte si po slabikách posledné hlásenie.
· Čítať od nasledujúcej položky: Vypočujte si všetky položky na obrazovke od

poslednej zameranej položky.
· Pozastaviť spätnú väzbu: výberom tejto možnosti pozastavíte službu prístupnosti

Kapsys vrátane oznámení a funkcie "Preskúmanie dotykom".
· Poznámka: služba prístupnosti Kapsys sa obnoví vtedy keď je obrazovka zapnutá,

keď je zobrazený zámok, alebo z panelu oznámení, v závislosti na preferenciách
položky "Obnoviť z pozastavenia". Túto predvoľbu môžete zmeniť v nastaveniach
služby prístupnosti Kapsys.

· Nastavenia služby prístupnosti Kapsys: výberom tejto položky otvoríte
nastavenia služby prístupnosti Kapsys.

· Nastavenia prevodu textu na reč: túto možnosť vyberte ak chcete zmeniť
nastavenia prevodu textu na reč.

Miestna kontextová ponuka

Ak chcete zobraziť miestnu kontextovú ponuku, musíte použiť kombináciu tlačidiel mriežka
(stlačte a podržte mriežku) a tlačidlo "9".
Miestna kontextová ponuka obsahuje ovládacie prvky, ktoré sa vzťahujú k vybranej
položke. Ak nie sú k dispozícii žiadne relevantné možnosti, služba prístupnosti Kapsys
oznamuje "Žiadne položky ponuky".
Pri otvorení miestnej kontextovej ponuky, ponuka poskytuje voľby, ktoré sú relevantné pre
aktuálny kontext. Možnosti môžu zahŕňať nasledovné:

· Nastavenie navigácie: Predvolené, Znaky, Slová, Odseky, Riadky a Strany.
· Ponuka ovládanie kurzora: keď upravujete text, táto možnosť otvorí novú miestnu

kontextovú ponuku s možnosťami ako  “Premiestniť kurzor na začiatok”, “Premiestniť
kurzor na koniec”, “Vybrať všetko”, a “spustiť režim výberu”. Ak je text vybraný,
možnosti môžu obsahovať Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, a Ukončiť režim výberu.
Pre pohyb kurzora v editačnom poli použite tlačidlá hlasitosti.

Spravovať štítky: táto ponuka vám umožňuje pridať, odstrániť a upravovať vlastné štítky pre
nepomenovaný obsah. Niekedy majú aplikácie nepomenované ovládače, obrázky. Vy
môžete použiť službu prístupnosti Kapsys na vytvorenie vášho vlastného štítku pre obrázok
alebo ovládač aby ste ho v budúcnosti identifikovali. Spravovať vlastné štítky môžete
z nastavení služby prístupnosti Kapsys a následne “spravovať vlastné štítky”.

 Klávesové skratky

Služba prístupnosti Kapsys umožňuje priradiť až 32 klávesových skratiek pre
preddefinované akcie.
Klávesové skratky sú kombináciou tlačidla "hviezda" alebo "mriežka" (ich podržaním) a "0"
až "9", šípka hore, šípka dole, ľavej šípky, pravej šípky, tlačidla na zvyšovanie alebo
znižovanie hlasitosti.

Zoznam akcii, ktoré môžu byť priradené ku klávesovým skratkám:
·         Povedať stavové informácie SmartVision2
·         Otvoriť obrazovku oznámení
·         Otvoriť stránku « Rýchle nastavenia » obrazovky oznámení
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·         Zvýšiť rýchlosť TTS
·         Znížiť rýchlosť TTS
·         Zmeniť jazyk TTS
·         Čítať od začiatku obrazovky
·         Čítať od nasledujúcej položky
·         Zníženie úrovne navigácie
·         Zvýšenie úrovne navigácie
·         Opakovať posledné hlásenie
·         Hláskovať posledné hlásenie
·         Pozastaviť/Pokračovať v reči
·         Nastavenia prístupnosti Kapsys
·         Nastavenie prevodu textu na reč
·         Vybrať všetko
·         Vystrihnúť
·         Kopírovať
·         Prilepiť
·         Premiestniť kurzor doľava v editovacom poli
·         Premiestniť kurzor doprava v editovacom poli
·         Premiestniť kurzor na začiatok editovacieho poľa
·         Premiestniť kurzor na koniec editovacieho poľa
·         Vybrať jeden znak naľavo od kurzora
·         Vybrať jeden znak napravo od kurzora
·         Zvýšiť hlasitosť TTS
·         Znížiť hlasitosť TTS
·         Aktivovať / Deaktivovať režim MagniText
·         Aktivovať / Deaktivovať režim “Gesto priblíženia“
·         Všeobecná ponuka prístupnosti Kapsys
·         Miestna ponuka prístupnosti Kapsys
·         Prepnúť zvuk do slúchadla/reproduktora
·         Zapnúť/čítač obrazovky
·         Zapnúť/vypnúť obrazovku
·         Zapnutie/vypnutie dotykového panelu
·         Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth
·         Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi
·         Zapnutie/vypnutie režimu lokalizácie (GPS)
·         Zapnutie/vypnutie režimu lietadla
·         Zapnutie/vypnutie svietidla
·         Zobrazenie obrazovky priradenia skratiek
·         Nastaviť odozvu úprav na: Žiadne
·         Nastaviť odozvu úprav na: Znak
·         Nastaviť odozvu úprav na: Slovo
·         Nastaviť odozvu úprav na: Veta
·         Nastaviť odozvu úprav na: Znak a slovo
·         Nastaviť odozvu úprav na: Znak, slovo a vetu
·         Prepnúť zvukový profil na Normálny
·         Prepnúť zvukový profil na Tichý
·         Prepnúť zvukový profil na Stretnutie
·         Prepnúť zvukový profil na Vonkajšie prostredie
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·                  Povoliť/Zakázať režim farebnej inverzie
·                  Povoliť/Zakázať mobilné dáta
·                  Zmeniť profil zvuku
·                  Zmeniť odozvu úprav

V predvolenom nastavení sú už  niektoré klávesové skratky vopred definované. Tieto
skratky sú organizované do dvoch kategórií:

· Skratky prístupnosti vztiahnuté k tlačidlu "mriežka",
· Skratky pre editáciu vztiahnuté k tlačidlo "hviezdička".

Tieto skratky je možné upraviť pomocou položky "Klávesové skratky" v službe prístupnosti
Kapsys.

Skratky prístupnosti vztiahnuté k tlačidlu “mriežka”
·        Mriežka 0: Nastavenia Služby prístupnosti Kapsys
·        Mriežka 1: Povedať stavové informácie SmartVision2
·        Mriežka 2: Čítať od začiatku obrazovky
·        Mriežka 3: Otvoriť stránku « Rýchle nastavenia » obrazovky oznámení  
·        Mriežka 4: Znížiť hlasitosť TTS
·        Mriežka 5: Zvýšiť rýchlosť TTS
·        Mriežka 6: Aktivovať / Deaktivovať režim MagniText
·        Mriežka 7: Opakovať posledné hlásenie
·        Mriežka 8: Hláskovať posledné hlásenie
·        Mriežka 9: Miestna ponuka prístupnosti Kapsys
·        Mriežka Šípka hore: Neobsadené
·        Mriežka Šípka dolu: Neobsadené
·        Mriežka Šípka vľavo: Neobsadené
·        Mriežka Šípka vpravo: Neobsadené
·        Mriežka Hlasitosť hore: Zvýši hlasitosť TTS
·        Mriežka Hlasitosť dolu: Zníži hlasitosť TTS

Klávesové skratky editácie vztiahnuté k tlačidlu "hviezdička"
·         Hviezdička 0: Vybrať všetko
·         Hviezdička 1: Znížiť úroveň navigácie
·         Hviezdička 2: Zvýšiť úroveň navigácie
·         Hviezdička 3: Vystrihnúť
·         Hviezdička 4: Neobsadené
·         Hviezdička 5: Neobsadené
·         Hviezdička 6: Kopírovať
·         Hviezdička 7: Neobsadené
·         Hviezdička 8: Neobsadené
·         Hviezdička 9: Prilepiť
·         Šípka hore: Presun kurzora na začiatok editačného poľa
·         Šípka dolu: Presun kurzora na koniec editačného poľa
·         Šípka vľavo: Presun Kurzora doľava v editačnom poli
·         Šípka vpravo: Presun Kurzora doprava v editačnom poli
·         Hlasitosť hore: Výber jedného znaku vľavo od kurzora
·         Hlasitosť dolu: Výber jedného znaku vpravo od kurzora
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Dobré vedieť: Kláves zníženia a zvýšenia úrovne hlasitosti vám umožňujú pohyb kurzora
zľava doprava vo vstupných oblastiach vzhľadom na úroveň navigácie, ktorú máte
preddefinovanú pomocou skratiek hviezdička 1 a hviezdička 2. Dostupné úrovne navigácie
sú: predvolená, znaky, slová, riadky, odseky, strany.

Koniec dokumentu
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je hlavná obrazovka SmartVision2. Táto obrazovka pracuje ako
ponuka štart, z ktorej môžete aktivovať rôzne funkcie a aplikácie telefónu.
Pre návrat na domovskú obrazovku kedykoľvek, stlačte tlačidlo "Domov" Vášho
SmartVision2. 

V predvolenom nastavení sú dostupné 4 aplikácie na domovskej obrazovke Vášho
SmartVision2:
·        Aplikácie : pre prístup k zoznamu všetkých aplikácií dostupných vo Vašom
SmartVision2 v abecednom poradí.
·        Telefón : uskutočniť hovor, kontrola zmeškaných hovorov a prístup k hlasovej schránke.
·        Správy : posielať/čítať SMS alebo MMS (krátku správu s prílohou, ako sú obrázky,
videá ...).
·         Kontakty : Spravovať a vytvárať kontakty

Ďalšie možnosti sú dostupné z domovskej obrazovky po stlačení tlačidla "Ponuka"
·         Nastavenia : Prístup k nastaveniam smartfónu.
·         Pridať aplikáciu : rýchlo pridať aplikáciu na domovskú obrazovku.
·         Pridať widget : pridať widget na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré poskytujú informácie a rýchly prístup z domovskej obrazovky ku konkrétnym funkciám
aplikácie. Widgety možno stiahnuť z internetového obchodu s názvom "Obchod Play".
·         Tapety : prispôsobiť obrázok na pozadí domovskej obrazovky.
·         Nápoveda : prístup k užívateľskej príručke k SmartVision2.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka SmartVision2  je plne prispôsobiteľná. Môžete pridať aplikácie
alebo widgety, zmeniť poradie, v ktorom sú prvky umiestnené alebo ich dokonca odstrániť
z domovskej obrazovky.

Pridať aplikáciu na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo "Ponuka" z domovskej obrazovky a vyberte zo zoznamu možnosť "Pridať
aplikáciu". Potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku.
Môžete tiež pridať aplikáciu na domovskú obrazovku z "Aplikácií". V takom prípade
vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku zo zoznamu aplikácií, stlačte
a podržte tlačidlo "OK". Vyberte "Pridať na domovskú obrazovku" z kontextovej ponuky.
Aplikácia je teraz k dispozícií na poslednom mieste domovskej obrazovky pre rýchly
prístup.

Odstrániť aplikáciu z Domovskej obrazovky

Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť z domovskej obrazovky, stlačte a podržte tlačidlo
"OK".
Zvoľte "Odstrániť z domovskej obrazovky" z kontextovej ponuky. Aplikácia je teraz
odstránená z domovskej obrazovky, ale je ešte k dispozícií v ponuke "Aplikácie".

Zmena pozície aplikácie na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, stlačte a podržte
tlačidlo "OK".
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Potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať z kontextovej ponuky: Presunúť na začiatok
zoznamu, Presunúť na koniec zoznamu, Hore v zozname, Dolu v zozname.

Dobre vedieť: Ak je aplikácia umiestnená na domovskú obrazovku pre rýchly prístup,
zobrazí sa žltá hviezda v ľavom hornom rohu ikony aplikácie.

 Koniec dokumentu
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Aplikácie
Všetky aplikácie nainštalované vo vašom SmartVision2 sú k dispozícií na domovskej
obrazovke, pomocou ikony "Aplikácie". Aplikácie sú zobrazené ako zoznam v abecednom
poradí.

 Správa aplikácií

Otvorenie aplikácie

Vyberte zo zoznamu aplikáciu, ktorú chcete otvoriť a stlačte tlačidlo "OK".

Zatvorenie aplikácie

Stlačte tlačidlo "Späť", keď ste na prvej strane aplikácie.
Ak ukončíte aplikáciu pomocou tlačidla "Domov", alebo prejdete na inú funkciu telefónu,
bude aplikácia aj naďalej bežať na pozadí.

Dobre vedieť: Aplikácie bežiace na pozadí môžete zobraziť dlhým stlačením tlačidla
"Domov".

Z tejto obrazovky môžete:
•   Zatvoriť aplikácie
•   Vrátiť sa už do otvorenej aplikácie
•   Rýchlo pristúpiť do vyhľadávacej lišty Google

Na optimalizácií pohotovostného času SmartVision2, odporúčame, aby ste pravidelne
zatvárali aplikácie bežiace na pozadí, ktoré nepoužívate.
Reštartovanie telefónu tiež umožňuje uzavrieť všetky aplikácie bežiace na pozadí.

Vyhľadávanie aplikácii

Použite fyzickú klávesnicu a zadajte začiatok názvu aplikácie. Zoznam aplikácií sa potom
filtruje podľa zadaných písmen a znakov. Vždy môžete prechádzať zoznamom vyhľadaných
aplikácíi pomocou navigačných šípok.
Ak chcete odstrániť znak z filtra, stlačte tlačidlo "Zmazať znak"

Stiahnutie aplikácie

SmartVision2 prichádza s radom vopred nainštalovaných aplikácií. Avšak, môžete si
stiahnuť nové aplikácie pomocou aplikácie "Obchod play".

Odstránenie aplikácie

Vyberte požadovanú aplikáciu zo zoznamu a to dlhým stlačením na tlačidlo "OK".
Zvoľte "Odinštalovať" z kontextovej ponuky.

Dobre vedieť: Predinštalované aplikácie v smartfóne SmartVision2 nie je možné
odinštalovať.

Koniec dokumentu
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SmartVision2 Užívateľská príručka

 Oznámenia
Oznámenia slúžia na informovanie používateľa o udalostiach, ako je príchod novej správy,
zmeškaný hovor, alebo udalosť v kalendári.
Všetky oznámenia z vášho telefónu sú zoskupené v paneli upozornení.
Ak chcete otvoriť panel upozornení, stlačte a podržte tlačidlo "Späť".

Správa oznámení

Ako zobraziť oznámenia:

Keď je otvorená obrazovka oznámení, na pohyb po nej a výber udalosti, použite navigačný
joystick. Stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie oznámenia a budete presmerovaný na
aplikáciu.
Príklad: Ak sa zobrazí oznámenie zmeškaného hovoru, budete automaticky presmerovaný
na aplikáciu telefónu História.
Po otvorení oznámení zmizne z obrazovky oznámenia.
Čo je dobré vedieť: Oznámenia vzťahujúce sa k chybám sú odstránené až potom, čo je
problém vyriešený.

Mazanie oznámení:

Otvorte obrazovku s oznámením a vyberte položku zo zoznamu, ktorú chcete odstrániť.
Stlačte tlačidlo mazania pre vymazanie tohto vybraného oznámenia.
Tak isto môžete vymazať všetky oznámenia zvolením tlačidla Vymazať všetky upozornenia,
ktoré sa nachádza na konci zoznamu.
Čo je dobré vedieť: Obrazovka upozornení zobrazuje len obmedzený počet udalostí.
Niekedy je nutné používať dotykovú obrazovku aby bolo možné prechádzať všetky
oznámenia. V takom prípade podržte dva prsty na obrazovke a posuňte ich hore. Použite
navigačný joystick znova na prechádzanie po nových oznámeniach.

Rýchle nastavenia

Na prístup k obrazovke “Rýchle nastavenia“, vyberte prvú položku na paneli oznámení,
ktorá poskytuje informácie o stave telefónu ( čas, datum, úroveň signálu Wi-Fi, stav
batérie) a stlačte tlačidlo "OK".
Tak isto môžete použiť skratku kláves “ # ” + kláves “ 3 ” na otvorenie rýchlych nastavení.
Táto obrazovka umožňuje rýchly prístup k nasledujúcim parametrom:

•         Batéria: umožňuje prístup k správe nastavení batérie
•         Nastavenia: poskytuje prístup k všeobecným nastaveniam SmartVision2
•         Zobraziť profil: umožňuje prístup k profilu používateľa
•         Jas displeja: upravuje jas obrazovky
•         Wi-Fi: Povolí, zakáže, a pripojí sa k sieti Wi-Fi
•         Bluetooth: Povolí, zakáže, a pripojí sa k zariadeniu Bluetooth
•         Režim "Nerušiť": umožňuje aktivovať alebo deaktivovať režim "Nerušiť"
•         Využitie dát: umožňuje prístup k nastaveniam Údaje o spotrebe
•         Dátové pripojenie: zapína alebo vypína dátové pripojenie
•         Režim Lietadlo: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať režim Lietadlo
•         Otočenie obrazovky: umožňuje zmraziť orientáciu obrazovky v režime na výšku
•         Svietidlo: Aktivuje zadné LED
•         Poloha: povolí alebo zakáže lokalizačné služby Google
•         Prenos: umožňuje premietať obraz obrazovky SmartVision2 na televízore
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•         Zvukové profily: umožňuje nastaviť zvukový profil SmartVision2 (Všeobecne platí,
tichý režim, stretnutia, šport) 

Koniec dokumentu



27 / 88

SmartVision2 Užívateľská príručka

Book Reader
Book Reader je aplikácia pre hlasom čítané dokumenty vo formátoch Daisy 2.02, DAISY
3.0, EPUB, EPUB3, DOC, DOCX, PDF, TXT, HTML alebo XML. 

Importovanie dokumentov

Ak chcete importovať dokumenty vo svojom SmartVision2, jednoducho ho pripojte k
počítaču cez USB kábel. Po pripojení, preneste súbory do zložky "Books" na internej
pamäti. Môžete tiež vložiť mikroSD pamäťovú kartu do SmartVision2 a rozšíriť
multimediálny obsah. V tomto prípade vytvorte priečinok "Books" vo vnútornej pamäti na
mikroSD karte a pridajte svoje súbory.

Dobré vedieť, že priečinok "Download" môže byť tiež použitý na ukladanie súborov.

Hlavná obrazovka

Pri spustení aplikácie, sú dostupné nasledovné možnosti:
·          Pokračovať: umožňuje obnoviť posledný dokument na miesto, kde ste prestali

s čítaním
·          Moja knižnica: umožňuje hľadať a čítať knihu už uloženú v SmartVision2
·          Moje obľúbené: umožňuje rýchlo čítať knihu, ktorú ste prednastavili v Moje

obľúbené
·          Nedávno čítané: umožňuje čítať posledné dokumenty, ktoré ste čítali
·          Zaznamenajte Daisy knihu: prevádza zvukový záznam vo formáte Daisy

knihy.

Ďalšie možnosti sú dostupné z hlavnej obrazovky po stlačení tlačidla "Ponuka"

·          Stíšiť pri ukončení: umožňuje zastaviť čítanie dokumentu pri ukončení
aplikácie pomocou tlačidla "Domov"

·          Farby: umožňuje zmeniť farbu textu a farbu pozadia pri čítaní dokumentu.
·          Rýchlosť: umožňuje meniť rýchlosť prehrávania dokumentu
·          Výška tónu: umožňuje zmeniť tón pri čítaní dokumentu (funguje iba v MP3

formáte)
·          Časový krok: nastavuje časovú medzeru pre časový krok.
·          Prehrať v slučke: umožňuje čítať dokument v slučke.

Čítanie dokumentu

Z hlavnej obrazovky aplikácie, zvoľte "Moja knižnica"
K dispozícií sú nasledujúce možnosti vyhľadávania:

·        Knihy podľa názvu: umožňuje vyhľadávanie dokumentu podľa jeho názvu
·        Knihy podľa autora: umožňuje vyhľadávanie dokumentu podľa jeho autora
·        Vyberte podľa formátu: umožňuje vyhľadávanie dokumentu podľa jeho

formátu
·        Prehľadávať strom súboru: umožňuje ľubovoľne prechádzať zložku "Books"

pre vyhľadávanie dokumentov. 
Dobré vedieť: na čítanie súborov vo formáte ZIP (komprimované súbory) s aplikáciou
Audio knihy, musíte ich najprv rozbaliť a extrahovať ich obsah pomocou funkcie
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"Preskúmať strom súborov". Ak to chcete urobiť, vyberte zo súborového súboru
komprimovaný súbor a potvrďte tlačidlom "OK". Zobrazí sa okno potvrdenia extrakcie.
Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte "OK" a potvrďte tlačidlom "OK", ktorý sa rozbalí a
umiestni do priečinka "Books" vo vnútornej pamäti (môže to trvať niekoľko minút). zobrazí
sa okno s názvom Odstránenie súboru ZIP, ak to chcete, prosím, urobte to. Váš dokument
je teraz k dispozícii cez položku  "Moja knižnica".

Potom, čo ste vybrali dokument, automaticky sa spustí prehrávanie.
Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce klávesové skratky:

·          Tlačidlo  0: prehrať / pozastaviť
·          Tlačidlo  1: predchádzajúca sekcia
·          Tlačidlo  2: nasledujúca sekcia
·          Tlačidlo  4: zníženie úrovne navigácie (strana, názov, kapitola, riadok, slovo,

znak, časový krok)
·          Tlačidlo  5: zvýšenie úrovne navigácie (strana, názov, kapitola, riadok, slovo,

znak, časový krok)
·          Tlačidlo  7: rýchle pretáčanie vpred (len pre MP3)
·          Tlačidlo  8: rýchle pretáčanie vzad (len pre MP3)

K dispozícií sú ďalšie možnosti pri prehrávaní pomocou tlačidla "Ponuka"

·          Režim navigácie: umožňuje zmeniť úrovne navigácie (strana, názov, kapitola,
riadok, slovo, znak, časový krok). Možnosti v tejto ponuke sú závislé na aktuálne
prehrávanom titule.

·          Vytvoriť záložku: umožňuje vytvoriť záložku na aktuálnu pozíciu vášho čítania
·          Prejsť na…: umožňuje prechádzať dokumentom (začiatok, nadpis, záložka, v

percentách)
·          Kde som?: umožní Vám získať informácie o knihe a mieste, kde sa v knihe

nachádzate
·          Režim audio: umožní Vám čítať MP3 súbory použitím hlasovej syntézy.
·          Nastavenia: vráti Vás nazad do všeobecných nastavení aplikácie

Správa Obľúbených kníh

Pridanie dokumentu do zoznamu obľúbených:

Vyberte súbor z "Moja knižnica" a stlačte a podržte tlačidlo "OK". Zobrazí sa kontextová
ponuka vzťahujúca sa k vybranej položke, vyberte "Obľúbené" na pridanie tohto dokumentu
do zoznamu obľúbených.

Odstránenie dokumentu zo zoznamu obľúbených:

Vyberte súbor z "Moje obľúbené" a stlačte a podržte tlačidlo "OK". Objaví sa kontextová
ponuka vzťahujúca sa k vybranej položke. Vyberte "Obľúbené" na odstránenie tohto súboru
zo zoznamu obľúbených.

Vytvorenie Daisy knihy

Vytvorenie novej Daisy knihy

Z hlavnej obrazovky aplikácie, vyberte "Zaznamenajte Daisy knihu," a potom "Nová kniha".
Vyberte umiestnenie úložiska audio knihy (telefón alebo SD karta).
Potom vyplňte názov a autora knihy.
Vyberte "Vytvoriť nový záznam" a potom "Nahrať" pre spustenie nahrávania zvuku.
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Vyberte "Pauza" pre pozastavenie nahrávania.
Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte "Stop" pre uloženie novej audio knihy a návrat
na hlavnú obrazovku aplikácie.
Čo je dobré vedieť: Ak chcete pridať zvukový súbor k skôr nahranej knihe vo svojom
SmartVision2, jednoducho vyberte "pridať do existujúceho záznamu".

Pridanie zvukového záznamu do už existujúcej Daisy knihy

Z hlavnej obrazovky aplikácie, vyberte "Zaznamenajte Daisy knihu," a potom "Pridať do
knihy". Vyberte zvukovú knihu, v ktorej chcete nahrávať.
Vyberte "Vytvoriť nový záznam" a potom "Nahrať" pre spustenie nahrávania zvuku.
Vyberte "Pauza" pre pozastavenie nahrávania.
Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte "Stop" pre uloženie novej audio knihy a návrat
na hlavnú obrazovku aplikácie.

Koniec dokumentu
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Detekcia farieb
Aplikácia Detekcia farieb používa vstavaný fotoaparát a dve LED diódy umiestnené na
zadnej strane SmartVision2. Tento osvetľovací systém je špeciálne navrhnutý s cieľom
zlepšiť a zvýšiť presnosť pri detekcií farieb.

Oznamovať farby

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku «Oznamovať farby» a umiestnite
SmartVision2 asi 5 cm od predmetu, ktorého farbu chcete určiť a stlačte tlačidlo «OK».
Zistená farba je potom oznámená a výsledok sa periodicky opakuje.

Nájsť farbu

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku «Nájsť farbu» a vyberte farbu, ktorú chcete
detekovať. Nakoniec umiestnite SmartVision2 asi 5 cm od predmetu, ktorého farbu chcete
určiť. Keď je farba detekovaná, zaznie tón.

Doplnkové možnosti sú dostupné po stlačení klávesu Ponuka :
·         Podpora vzdialenosti: oznamuje, kedy je cieľ príliš blízko alebo príliš ďaleko od

fotoaparátu
·         Odozva hľadania farieb : umožňuje vybrať režim varovania (zvuk, vibrácie, zvuk a

vibrácie).
·         Nápoveda : umožňuje vyhľadať kapitolu "Detekcia farieb" v používateľskej príručke.

Koniec dokumentu
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Detekcia svetla
Táto aplikácia oznámi úroveň jasu, ktorá je detekovaná senzorom svetla, ktorý je
umiestnený v hornej zadnej časti SmartVision2.

 Ako zistiť úroveň jasu?

Nasmerujte zadnú stranu telefónu na požadovaný smer.  Ak je okolie osvetlené, systém
SmartVision2 generuje zvuky s vysokou frekvenciou. Ak je tmavé, systém SmartVision2
generuje zvuky nižšej frekvencie.
K dispozícii sú ďalšie voľby pomocou tlačidla "Menu":

·           Odozva detekcie svetla: umožňuje nahradiť oznámenie jasu zvukového signálu na
percentuálnu hodnotu svetelnosti.

·           Pomoc: umožňuje vyhľadávať kapitolu "Detektor svetla" v používateľskej príručke.

Koniec dokumentu
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Fotky Google
Aplikácia Fotky Google je štadardná Google aplikácia umožňujúca prezerať
Vaše fotky v telefóne.
Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.
Odkaz na Fotky Google

Koniec dokumentu

https://support.google.com/photos/?hl=sk#topic=6128818
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Fotoaparát
Táto aplikácia umožňuje robiť snímky alebo videá pomocou prednej a zadnej vstavanej
kamery telefónu SmartVision2.

Zachytenie snímky

Vyberte tlačidlo «Spúšť» umiestnené na spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo «OK».
Ak je zachytenie vykonané, je generovaný zvuk, ktorý charakterizuje spúšť fotoaparátu.
Ak chcete zobraziť poslednú fotografiu, zvoľte tlačidlo "posledná fotografia". Na prezeranie
všetkých obrázkov použite aplikáciu Fotky.

Nahrať video

Vyberte tlačidlo «Spúšť», ktoré je umiestnené na spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo
«OK». Ďalším stlačením tlačidla «OK» zastavíte záznam.
Pre prehranie posledného zaznamenaného videoklipu, vyberte tlačidlo "posledná
fotografia". Na prezretie všetkých nahraných videí použite aplikáciu Fotky.

Zmena nastavení fotoaparátu

Zmeniť nastavenia fotoaparátu môžete pomocou tlačidla «Ponuka». Takéto nastavenie
zahŕňajú napríklad nastavenia expozície, vyváženia bielej, potlačenie kmitania.
Môžete tiež pridať filter pomocou ovládacieho tlačidla «Viac nastavení» na obrazovke.

Koniec dokumentu

Photos.html
Photos.html
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Gmail
Aplikácia Gmail je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje prijímať a odosielať
 emaly.
Pre viac informácii o používani aplikácie Gmail si preštudujte nižšie uvedený odkaz.
Odkaz na Google Gmail

Koniec dokumentu

https://support.google.com/mail/?hl=sk#topic=7065107
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Hodiny
Aplikácia Hodiny je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať budíky, a
kontrolovať čas. Táto aplikácia taktiež obsahuje časovač a stopky.
Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.
Odkaz na Hodiny Google.

Koniec dokumentu

https://support.google.com/clock/faq/6273949?hl=sk#2840926
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Hudba Play
Aplikácia hudba Play je štandardná aplikácia Google umožňujúca sťahovanie a
prehrávanie hudby.
Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.
Odkaz na Hudba Play.

Koniec dokumentu

https://support.google.com/googleplay/topic/6230690?hl=sk
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Chrome
Aplikácia Chrome je štandardná Google aplikácia umožňujúca surfovanie po internete.
Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.
Odkaz na Google Chrome.

Koniec dokumentu

https://support.google.com/chrome/?hl=sk#topic=3227046
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Kalendár
Aplikácia Kalendár je štandardná Google aplikácia, ktorá vám umožňuje vytvárať udalosti
a spájať ich s upozorneniami.
Prosím, preštudujte príručku od spoločnosti Google a dozviete sa, ako táto aplikácia
funguje.
Odkaz na Google Kalendár

Koniec dokumentu

https://support.google.com/calendar/topic/6118993?hl=sk&ref_topic=6076998
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Kalkulačka
Táto aplikácia vykonáva základné operácie, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie a
delenie.

 Vykonávanie základných výpočtov

Pri používaní aplikácie "Kalkulačka", tlačidlá klávesnice majú nasledujúce funkcie:
·           Tlačidlá 0 až 9 umožňujú zadávanie číslic.
·           Tlačidlo « * » umožňuje vybrať operáciu (násobenie, delenie, plus, mínus, čiarka

a bodka).
·           Tlačidlo « # » potvrdzuje operáciu a hlási výsledok.
·           Tlačidlo « Zmazať » umožňuje zmazať posledné zadané číslo alebo operáciu.
·           Navigačný joystick s klávesmi dolu, hore, vľavo a vpravo vám umožní pohyb po

čísliciach  
·         a operáciách zobrazených na obrazovke.

Dobre vedieť: V prípade zložitých operácií, ako výpočty so sínusom alebo kosínusom,
logaritmy ... stlačte tlačidlo "Ponuka“, potom vyberte "Rozšírený panel". Po tom, čo
vyberiete pomocou navigačných tlačidiel pre výber zložitejšieho operátora (sínus, kosínus,
tangens, odmocnina, mocnina ...) a zadáte číslice, stlačte tlačidlo «OK» na potvrdenie
operácie.

Koniec dokumentu
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Kapten

Aplikácia Kapten  je primárne navrhnutá pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pracuje na báze
globálneho pozičného systému (GPS) a robí vašu cestu jednoduchšou, vylepšuje vašu
mobilitu vďaka bohatým funkciám ako geografická lokalizácia, navigácia a preskúmanie
máp.
Okrem toho vám Kapten umožní uložiť svoje preferované body záujmu, aby ste sa vždy
mohli dostať tam kam chcete. Tieto body záujmu sú nazvané ako K-Tag-y.
Mapové podklady pre navigáciu Kapten sú uložené v smartfóne SmartVision2 takže
môžete použit túto aplikáciu bez nutnosti pripojenia k dátovej sieti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Aplikácia Kapten je navigačný systém založený na pozičnom systéme telefónu
SmartVision2, je určený pre chodcov ale je možné ho použiť aj v automobile.
Počas navigácie prosím rešpektujte upozornenia popísané v tomto dokumente. Nech
používate akýkoľvek režim navigácie, navigačné pokyny aplikácie Kapten nie sú
nadradené pravidlám cestnej premávky, ktoré by ste mali rešpektovať.
Vaša pozornosť by mala byť zameraná predovšetkým na prostredie. Zostaňte v strehu a
buďte pozorný počas vašej cesty a rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky
(chodci, cyklisti, motocyklisti alebo motoristi).
Predtým než poslúchnete akékoľvek pokyny navigácie, použite svoj zdravý rozum. Pozorne
sledujte príznaky, geometriu chodníkov a ulíc. Ak nie ste schopný sledovať smer indikovaný
aplikáciou Kapten, aplikácia automaticky prepočíta vašu cestu z aktuálnej pozície do cieľa.
Upozorňujeme, že tento program sa spolieha na globálny pozičný system obsiahnutý v
tomto telefóne. Presné určenie vašej pozície závisí od sily signálu GPS, ktorý do značnej
miery závysí od vašej aktuálnej polohy a od toho ako držíte a nesiete telefón a tiež od
mapových podkladov. Vo výsledku nemôžeme zaručiť, že navigačné inštrukcie
poskytované systémum sú presné.
KAPSYS preto nemôže zaručiť presnosť pokynov navigačného systému.
Aplikácia Kapten nie je funkčná, kým nie je aktivovaná funkcia GPS. Ak GPS nie je
aktívne, budete po spustení aplikácie požiadaný o aktiváciu.

Sťahovanie mapových podkladov

V predvolenom nastavení nie je na vašom zariadení SmartVision2 nainštalovaná žiadna
mapa, musíte pomocou pripojenia na Internet najskôr stiahnuť mapy, ktoré vás zaujímajú.
Zvoľte krajinu, ktorú chcete nainštalovať zo zoznamu a stlačením tlačidla "OK" spustite
preberanie. Po dokončení sťahovania musí byť reštartovaná aplikácia na inštaláciu nového
mapového pokrytia.
Dobré vedieť: Vaše stiahnuté mapy sú predvolene uložené vo vnútornej pamäti zariadenia
SmartVision2. Môžete však zmeniť umiestnenie uložených máp pomocou možnosti
Úložisko v nastaveniach aplikácie.

Navigation Modes

Hlavná obrazovka aplikácie Kapten ponúka rôzne režimy navigácie:
·             Navigácia pre peších: navigácia je prispôsobená pre peších.
·             Autonavigácia: navigácia je prispôsobená na použitie v autách
·             Priame navádzanie: používa sa na navádzanie k cieľu bez ohľadu na skutočnú

cestnú sieť, poskytuje informácie o vzdialenosti, smerovaní a trvaní.
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·             Prezeranie mapy: slúži na čítanie mapy a virtuálny pohyb z križovatky ku
križovatke, pričom poskytuje popis každého.

·             Spravovať K-tag: umožňuje vytvárať, upravovať a mazať značky K-tag
·             Trasa pre chodcov: umožňuje zaznamenať trasu a neskôr ju zopakovať.
·             Voľná navigácia: voľná navigácia je povolená a poskytuje informácie v reálnom

čase o vašom prostredí.

Navigácia pre peších a autonavigácia

Bez ohľadu na režim navigácie, ktorý ste si vybrali, musíte teraz vybrať cieľ medzi
navrhnutými cieľmi nižšie:

·         Prejdite na "Nová adresa": toto nastavenie sa používa na vyžiadanie pokynov na
konkrétnu poštovú adresu. Pre zadávanie údajov sú k dispozícii dve možnosti:

o         Hlasový vstup: umožňuje zadať túto adresu pomocou funkcie rozpoznávania
hlasu. Ak chcete tento režim povoliť, z obrazovky zadávania adresy stlačte
kláves ovládania hlasom a zadajte adresu. (Vyžaduje sa pripojenie na
Internet)
Kapten potom vytvorí návrhy zodpovedajúce vašej žiadosti, vyberiete jeden z
nich a navigačná relácia sa spustí pre konkrétny cieľ.

o         Zadanie cez  klávesnicu: umožňuje zadať túto adresu pomocou klávesnice
SmartVision2 v nasledujúcom poradí: krajina, mesto, ulica a potom číslo
ulice. Po zadaní rôznych polí pre cieľovú adresu stlačte tlačidlo "OK" na
potvrdenie. Pomocou centrálnej navigačnej klávesnice SmartVision2 môžete
kedykoľvek prejsť zoznamom návrhov zodpovedajúcich vašej požiadavke.
Vyberte jednu z nich a navigačná relácia sa spustí automaticky.

·         Prejdite na "Nová adresa podľa PSČ": zvoľte cieľové mesto a postupne zadajte
jeho poštové smerovacie číslo, názov ulice a číslo.

·         Prejdite na položku "Posledné ciele": zvoľte cieľovú adresu zo zoznamu "Posledné
ciele". Môžete tiež vymazať zoznam "posledných cieľov", aby ste to mohli urobiť,
prejdite do časti "Parametre".

·         Prejdite na položku "K-Tag": vyberte kategóriu a značku K-Tag, ku ktorej chcete
prejsť. Viac informácií o K-TAG a ich pridaní a správe nájdete v kapitole "K-tagy".

·         Prejsť na položku "Bod záujmu": Táto možnosť vám umožňuje vybrať užitočnú
adresu alebo zaujímavé miesto (POI):

o         podľa kategórie blízkej mojej aktuálnej pozícii
o         podľa kategórie v blízkosti novej adresy
o        názvom v blízkosti konkrétnej adresy

Pripravte si "Itinerár": vyberte adresu odletu a cieľovú adresu, Kapten vypočíta najlepšiu
trasu pre zvolenú navigačnú metódu. Vypočítaná trasa bude opísaná ako cestná kniha.
Navigujte pomocou navigačnej klávesnice a počúvajte navigačné pokyny pre vašu cestu.

Počas navigácie

Počas navigácie sú klávesy na fyzickej klávesnici priradené k špecifickým kľúčovým slovám.
Krátkym stlačením jedného z týchto kláves získate relevantné informácie o vašej ceste:

·             Kláves "1": Kde som?
·             Kláves "2": Posledná inštrukcia
·             Kláves "3": Nasledovná inštrukcia
·             Kláves "4": Aktuálna rýchlosť
·             Kláves "5": Obmedzenie rýchlosti
·             Kláves "6": Zostávajúca vzdialenosť
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·             Kláves "7": Bod záujmu
·             Kláves "8": Povoliť / Zablokovať voľnú navigáciu
·             Kláves “9”: GPS signál.

Ďalšie možnosti sú dostupné stlačením tlačidla «Ponuka»:
·             Ďalšia inštrukcia: dáva nasledujúcu navigačnú inštrukciu
·             Posledná inštrukcia: zopakuje predchádzajúcu navigačnú inštrukciu
·             Aktuálny cieľ: zobrazí aktuálny cieľ
·             Čas príchodu: udáva čas príchodu.
·             Aktuálny režim navigácie: zobrazuje aktuálny režim navigácie
·             Prepnúť na režim Chodec: prepína sa na režim pre chodcov bez znova zadania

cieľa
·             Prepnúť na režim Auto: prepne na navigáciu do auta bez opätovného zadania

cieľa
·             Roadbook: Aktivuje cestnú knihu počas navigácie
·             Zastaviť navigáciu: zastaví aktuálnu navigačnú reláciu
·             Nastavenia: aktivuje ponuku nastavení
·             K-tag: aktivuje ponuku K-Tag
·             Signál GPS: poskytuje silu signálu GPS
·             Kde som: dáva vašu aktuálnu pozíciu
·             Aktuálna poloha: poskytuje informácie o zemepisnej šírke a dĺžke v stupňoch,

minútach a sekundách, informácie o nadmorskej výške v metroch
·             Aktivácia voľnej navigácie: umožňuje voľný navigačný režim
·             Zastaviť navigáciu: vypne voľný navigačný režim.
·             Obmedzenie rýchlosti: poskytuje obmedzenie rýchlosti na ceste, na ktorej ste
·             Aktuálna rýchlosť: udáva aktuálnu rýchlosť
·             Bod POI: označuje Body záujmu akejkoľvek kategórie okolo vašej aktuálnej

pozície
·             K-tag v okolí: označuje značky K okolo vašej aktuálnej pozície

Priame navádzanie

Režim "Priame navádzanie" poskytuje v reálnom čase informácie o vzdialenosti a smere k
cieľovému bodu. Tieto informácie sa počítajú ako najkratšia vzdialenosť medzi dvoma
bodmi a neberú do úvahy cestnú sieť.
Tento navigačný režim je obzvlášť užitočný pre dosiahnutie cieľového bodu mimo cesty.

Upozorňujeme, že informácie sú poskytované len pre pohodlie užívateľa a nezohľadňujú
topografiu a možné nebezpečenstvá na ktoré môžete naraziť, ako sú rieky, mosty, bariéry,
alebo podobné prekážky. Kapsys odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody či už priame
alebo nepriame vyplývajúce z použitia tohto režimu.
Nasledovné informácie sú poskytované v režime "Priame navádzanie":

·         Orientácia pomocou svetových strán od cieľového bodu k aktuálnej pozícii, ako je
Sever, Severo-východ, Východ, Jucho-východ, Juh, Juho-západ, Západ a Severo-
západ.

·         Vzdialenosť od vašej aktuálnej pozície do miesta príchodu v metroch, alebo
kilometroch.

·         Smer, ktorým sa máte pohybovať aby ste trafili do cieľa. Táto informácia je
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vyjadrená v hodinách vo formáte polohy hodinových ručičiek na ciferníku, od 1 do 12
hodín, založené na poslednej známej pozícii.

Keď je povolený režim “Priame navádzanie”, vzdialenosť svetových strán a hlavných
informácii je oznamovaná v pravidelných časových intervaloch.
Upozorňujeme, že aplikácia Kapten bude presne počítať smer len keď sa budete
pohybovať. Ak sa nebudete pohybovať, Kapten vám poskytne predchádzajúci správny
smer. Aplikácia bude dodatočne odosielať správu "Žiadne informácie o smere" keď
nebude možné poskytnúť spoľahlivé informácie o smere pochodu.
Príklad správ "Priameho navádzania": "Cieľový bod Severo-západne za 250 metrov,
prosím choďte vpravo: váš cieľový bod sa nachádza 250 metrov severo-západne, musíte
sa otočiť doprava.
"Priame navádzanie" sa automaticky nezastaví pri dosiahnutí cieľa; musíte stlačiť tlačidlo
"Späť"  pre zastavenie.

Dobré vedieť: Nastavenia režimu “Priame navádzanie” (pozrite nastavenia) môžu byť
použité na definovanie frekvencie opakovania správ, možnosti povoliť alebo zakázať
koniec navigácie v režime "Priame navádzanie".

Prezeranie mapy

Táto funkcia vám umožňuje čítať mapu a prakticky ísť z jednej križovatky na ďalšiu, čím vám
poskytne podrobný popis každej križovatky.
Vyberte začiatočnú adresu z nižšie uvedených možností:

·             Aktuálna pozícia: začne čítať mapu z aktuálnej pozície
·             Nová adresa: začne čítať mapu z novej adresy
·             Nová adresa podľa PSČ: hviezdičky, ktoré čítajú mapu z novej adresy zadanej

PSČ
·             Posledný cieľ: hviezdička číta mapu z jedného z posledných zadaných cieľov
·             K-Tag: hviezdička, číta mapu z vybranej značky K-tag
·             Body záujmu: hviezdička, ktorá číta mapu z vybraného bodu záujmu

Po zvolení adresy zvoľte smer, ktorým chcete prejsť z navigačnej klávesnice a kliknite na
tlačidlo "OK".
Aplikácia Kapten potom oznámi názov ulíc nasledujúcej križovatky. Zvoľte križovatku opäť
pomocou navigačnej klávesnice a stlačením «OK» potvrďte smer.
Potom budete môcť preskúmať mapu, ktorá sa pohybuje od jednej križovatka k druhému.

Trasa pre chodcov

Táto funkcia vám umožňuje zaznamenávať trasu alebo cestu pre neskoršiu navigáciu.
Z tejto obrazovky môžete vykonávať nasledovné funkcie:

·         Nahrať stopu
·         Prehrať stopu
·         Upraviť stopu
·         Zmazať stopu

Nahrať stopu

Vyberte možnosť "Nahrať stopu" a stlačením tlačidla "OK" spustite zaznamenávanie trasy.
Vaša pozícia GPS sa potom zaznamenáva v pravidelných intervaloch na vytvorenie stopy.
Stlačením tlačidla "Späť" zastavíte nahrávanie skladby.
Po dokončení nahrávania môžete zmeniť názov stopy, aby ste ju ľahšie našli. Štandardne
má názov stopy nasledujúci formát: stopa + dátum + čas
Je dobré vedieť: nie je možné zaznamenať trasu mimo mapy. Ak vyberiete trasu mimo
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mapy, aplikácia Kapten vás umiestni na najbližšiu ulicu vašej aktuálnej polohy.
Upozornenie: Nahrávanie stopy sa považuje za navigáciu, nie je možné vykonať inú
navigáciu súčasne.

Prehrať stopu

Vyberte možnosť "Prehrať stopu" a znova vyberte trasu, ktorú chcete prehrať.
Trasy sú zoradené v chronologickom poradí. Po výbere kurzu môžete sledovať tento kurz v
smere nahrávania alebo v opačnom smere, aby ste mohli sledovať svoje kroky.

Upraviť stopu

Vyberte možnosť "Upraviť stopu" a vyberte stopu, ktorú chcete premenovať.
Zadajte nový názov trasy a potvrďte tlačidlom "OK".

Odstrániť stopu

Vyberte položku "Odstrániť stopu" a vyberte stopu, ktorú chcete odstrániť.

Spravovať K-tag

Aplikácia Kapten integruje funkcie geo-tagging, nazvané K-Tag, ktoré umožňujú ukladať
ľubovoľnú polohu s príslušními informáciami.
Môžete použiť K-Tag ako cestovné body. Okrem toho môžete mať v dosahu K-Tagy, ktoré
sa pripomínajú v režime voľnej navigácie.
Tag je geografická značka, ktorá obsahuje:

·         Geografické umiestnenie alebo adresu
·         Názov
·         Kategória

Z tejto brazovky môžete :
·         Vytvoriť K-Tag.
·         Upraviť K-Tag.
·         Zmazať K-Tag.

Vyvoriť K-Tag

Na vytvorenie K-Tag, použite jednu z nasledovných možností:
·         "Aktuálna pozícia": vytvoríte nový K-Tag použitím vašej aktuálnej polohy.
·         "Nová adresa": vytvoríte nový K-Tag vložením adresy.
·         "Súradnice": vytvoríte nový K-Tag zadaním zemepisnej šírky a dĺžky

Po definovaní geografickej polohy značky K Tag môžete jej dať meno. V predvolenom
nastavení sa ako názov používa adresa značky K. Po nastavení názvu značky K stlačte
tlačidlo "OK" na potvrdenie záznamu a pokračujte ďalším krokom. Priradenie značky K tag
ku kategórii. Tu je zoznam rôznych kategórií K-Tag:

·         Obľúbené
·         Kontakt
·         Hotely a reštaurácie
·         Doprava
·         Zdravie
·         Služby
·         Nakupovanie
·         Voľnočasové aktivity
·         Cestovanie
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·         Šport
·         Autá a motorky
·         Rôzne

Upraviť K-Tag

Z obrazovky "K-Tag" kliknite na "Upraviť K-Tag" a zvoľte rovnakú kategóriu ako kategóriu
K-tagu, ktorý chcete upraviť.
Keď je vybraný K-tag, môžete upraviť jeho "Kategóriu", "Obľúbené" alebo "Premenovať K-
Tag". Vyberte možnosť a vykonajte požadované zmeny

Zmazať K-Tag

Z obrazovky "K-Tag" vyberte "Zmazať K-Tag" a vyberte kategóriu a K-Tag, ktorý chcete
zmazať.

Free navigation

V režime voľnej navigácie, sú informácie o vašom prostredí poskytované v reálnom čase.
Akonáhle je aktivovaný tento režim, aplikácia Kapten oznamuje názov ulice na ktorej ste a
nasledujúcu križovatku. Keď sa dostanete blízko ku križovatke, Kapten ju popíše názvami
ulíc, ktoré ústia do križovatky. Po opustení križovatky, Kapten oznámi nasledovnú ulicu do
ktorej vchádzate.
V predvolenom nastavení, je automaticky povolený režim voľnej navigácie vždy keď
zapnete navigáciu. Avšak tento režim môže byť povolený alebo zakázaný podľa vašej vole,
stlačením tlačidla "Ponuka"  z obrazovky aplikácie Kapten. 
Akonáhle povolíte alebo zablokujete možnosť " Voľná navigácia" Kapten oznámi či je
navigácia zapnutá alebo vypnutá.
Môžete nastaviť režim  "Voľná navigácia " napríklad takto:

·         Konfigurovať oznámenie blízkosti K-Tagov a užitočných adries.
·         Automaticky opakovať oznámenia vytvorené režimom “voľná navigácia”.

Pre viac informácii si pozrite kapitolu "Nastavenia" pre aplikáciu Kapten.

Nastavenia

Táto časť popisuje spôsob konfigurácie aplikácie Kapten. Pre prístup k možnostiam
stlačte tlačidlo "Ponuka" a vyberte položku "Parametre".
Rozličné parametre aplikácie Kapten sú zoskupené do kategórií:

·         Sysém: umožňuje upraviť systémový parameter
·         Mapy: umožňuje prevziať a aktualizovať mapy
·         Režim chodca: umožňuje zmeniť parametre súvisiace s režimom navigácie    pre

chodcov
·         Autonavigácia: umožňuje zmeniť nastavenia súvisiace s režimom navigácie v aute
·         Voľná navigácia: umožňuje zmeniť nastavenia týkajúce sa voľnej navigácie
·         Priame navádzanie: umožňuje zmeniť nastavenia týkajúce sa priameho navádzania

Systém

·    Meracie jednotky: špecifikuje jednotky pre meranie vzdialenosti a rýchlosti v
navigačných inštrukciách (metrické a imperiálne ).

·         Zmazať posledný cieľ: odstráni adresu posledného cieľa.
·         Obnoviť parameter na predvolenú hodnotu: obnoví predvolené nastavenia aplikácie

Kapten.



46 / 88

Mapy

·         Stiahnuť mapy: umožňuje prevziať nové mapy aplikácie Kapten
·         Aktualizácia máp: umožňuje aktualizovať predinštalované mapy
·         Úložisko: umožňuje upraviť miesto uloženia vašich máp (vnútorná pamäť alebo SD

karta)

Režim chodca

·         Automaticky opakovať inštrukcie"ň: definuje časový interval pre opakovanie hlásení
navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

·         Ukazovateľ hodín: povolí alebo zablokuje ukazovateľ hodín v pokynoch týkajúcich sa
sledovania smeru.

Autonavigácia

·         Parameter smerovania: špecifikuje typ výpočtu trasy (najrýchlejšia/ Najkratšia).
·         Použiť diaľnice: upresní, či sa majú do výpočtu trasy zahrnúť diaľnice.
·         Použiť spoplatnené úseky: upresní, či sa majú do výpočtu zahrnúť aj spoplatnené

úseky ciest.
·         Automaticky opakovať inštrukcie: definuje časový interval pre opakovanie hlásení

navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

Voľná navigácia

·         Oznámenie bodu záujmu: vyberte si so zobrazených kategórii, bodov záujmu P.O.I,
ktoré majú byť oznámené, keď sa dostanete blízko k nim.

·         K-Tag oznámenia: vyberte si so zobrazených kategórii K-Tagov, ktoré majú byť
oznámené, keď sa dostanete blízko k nim.

·         Typ oznámenia: definuje režim oznámenia POI a K-Tagov keď sa nachádzate blízko
nich (Audio znamenie, Audio oznámenie alebo žiadne oznámenia).

·         Základné smerové informácie: povolí alebo zakáže základné smerové informácie
na aktuálnej ceste.

·         Opakovať inštrukcie ": definuje časový interval pre opakovanie hlásení navigácie
(Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

Priame navádzanie

·    Automaticky opakovať inštrukcie": definuje časový interval pre opakovanie hlásení
navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

·    Priame navádzanie keď je dosiahnutý cieľ": zapne alebo vypne automatické
prepnutie do režimu priameho navádzania na konci relácie autonavigácie alebo
pešej navigácie.

Koniec kapitoly
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Kontakty
Aplikácia pracuje ako telefónny zoznam, v ktorom sú všetky kontakty zoskupené.

Vytvoriť kontakt

Zvoľte "Vytvoriť nový kontakt" z hlavnej obrazovky aplikácie. Otvorí sa obrazovka s názvom
"Pridať nový kontakt". Vyplňte kontaktné informácie ako je meno, telefón, e-mail, adresa
atď. a potvrďte tlačidlom "Uložiť" v spodnej časti stránky.
Čo je dobré vedieť: Ďalšie polia sú k dispozícii po stlačení tlačidla "Viac" (Fotografia
kontaktu, poznámky, webové stránky, atď.)

Upraviť kontakt

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete zmeniť. Stlačte a držte "OK" z
kontextového menu vyberte "Upraviť".
Karta kontaktu je teraz v režime úprav. Zmeny potvrďte stlačením tlačidla "Uložiť" v spodnej
časti stránky.
Po stlačení tlačidla "Ponuka" sú dostupné ďalšie možnosti:

·          Uložiť: Umožňuje uložiť zmeny.
·          Zahodiť zmeny: Umožňuje odstrániť zmeny.
·          Odstrániť: Odstráni kontakt.
·          Zlúčiť: Umožní zlúčiť dva kontakty.
·          Nastaviť zvonenie: Umožní Vám nastaviť zvonenie pre kontakt.
·         Hovory do hlasovej schránky: Presmeruje všetky prichádzajúce hovory do vašej

hlasovej schránky.

Odstrániť kontakt

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť. Stlačte a držte "OK" a
vyberte "Odstrániť" z kontextovej ponuky.
Potvrďte zmazanie voľbou "Áno".

Obľúbené kontakty

Nastavenie kontaktu ako Obľúbeného:

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať k svojim obľúbeným kontaktom.
Stlačte a držte "OK", označte políčko "Obľúbené" z kontextovej ponuky a stlačte tlačidlo
"OK".

Odstránenie kontaktu z Obľúbených:

Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu kontaktov. Stlačte a držte "OK", zrušte
zaškrtnutie políčka "Obľúbené" z kontextového menu a stlačte tlačidlo "OK".
Čo je dobré vedieť: Môžete tiež odstrániť kontakt zo svojich obľúbených priamo z aplikácie
telefón alebo správy.

Vyhľadanie kontaktu

Kontakty sú zobrazené a zoradené abecedne na hlavnej obrazovke aplikácie Kontakty. 
Pomocou navigačného tlačidla pre posun sa môžete pohybovať v zozname kontaktov.
Taktiež môžete vykonať rýchle hľadanie v zozname. Použite alfanumerické klávesy na
fyzickej klávesnici a zadajte meno kontaktu. Zoznam kontaktov je potom filtrovaný  podľa
vášho vstupu. Potom sa môžete pohybovať v zozname filtrovaných kontaktov kedykoľvek
pomocou navigačných tlačidiel.
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Ak chcete odstrániť znak z filtra, stlačte tlačidlo "Zmazať vložené údaje".
Akonáhle nájdete kontakt, stlačte tlačidlo "OK" pre zobrazenie podrobností o karte
kontaktu.
Z tejto obrazovky môžete volať zvolený kontakt výberom telefónneho čísla a stlačením
tlačidla “OK”.
Keď sú zobrazené podrobnosti kontaktu, doplnkové možnosti sú dostupné cez kláves
"Ponuka":

·         Pridať do obľúbených: Umožní nastaviť kontakt ako obľúbený kontakt.
·         Upraviť: Umožňuje upraviť podrobnosti kontaktu
·         Odstrániť: Umožní odstrániť kontakt
·         Zdieľať: Umožní odoslať kontaktné informácie cez SMS, Email, Bluetooth
·         Umiestniť na plochu: Umožňuje pridať kontakt na domovskú obrazovku

Pridať kontakt na Domovskú obrazovku

Môžete pridať kartu kontaktu priamo na domovskú obrazovku pre rýchly prístup.
Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať na domovskú obrazovku a
potom dlho stlačte tlačidlo "OK" a vyberte možnosť "Umiestniť na domovskú obrazovku"
z kontextovej ponuky.

Import / Export kontaktov

Z hlavnej obrazovke aplikácie stlačte tlačidlo "Ponuka", potom zvoľte položku "Import a
Export". K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

·          Importovať zo SIM karty: Umožňuje importovať kontakty z pamäte SIM karty do
internej pamäte SmartVision2.

·          Importovať zo SIM karty: Umožňuje importovať kontakty z pamäte SIM karty do
internej pamäte SmartVision2

·          Export do súboru VCF: Umožňuje exportovať všetky kontakty do súboru VCF a
umiestniť ich do vnútornej pamäte SmartVision2.

·          S Zdieľať viditeľné kontakty: Umožňuje zdieľať viditeľné kontakty vašej
SmartVision2 cez SMS, e-mail, Bluetooth, atď.

Parametre

Z úvodnej obrazovky aplikácie sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla "Ponuka":
·         Kontakty na zobrazenie: Umožňuje spravovať zobrazenie vašich kontaktov.
·         Import a export: Umožňuje importovať a exportovať kontakty
·         Účty: Umožňuje spravovať e-mailové kontá spojené s vašimi kontaktmi.
·         Nastavenia: Umožňuje zmeniť možnosti zobrazenia jednotlivých kontaktov.
·         Odstrániť všetky kontakty: Vymaže všetky kontakty z internej pamäte telefónu.
·         Nápoveda: Umožňuje zobraziť kapitolu "Kontakty" v užívateľskej príručke (táto

kapitola).

Koniec dokumentu
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Lupa
Aplikácia Lupa umožňuje zväčšiť text alebo dokumenty a prispôsobiť ich veľkosť Vašim
vizuálnym potrebám. Poskytuje rôzne úrovne zväčšenia a farebné kontrasty pomocou
zadnej kamery.

Zväčšovanie textu

Umiestnite SmartVision2 nad text, ktorý chcete zväčšiť a nastavte výšku, kým nie je obraz
ostrý. Použite tlačidlo "2" alebo "3" na klávesnici na zvýšenie alebo zníženie úrovne
zväčšenia.

Ďalšie možnosti sú nasledovné:
·                  Stlačte “1” na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia predlohy
·                  Stlačte “*“ na zmrazenie obrazu
·                  Stlačte “0” na zachytenie a uloženie snímky do galérie
·                  Stlačte “#” na výber jedného z 9 farebných kontrastov

Tieto rôzne možnosti sú k dispozícií aj pomocou tlačidla "Ponuka".

Koniec dokumentu
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Nastavenia
Táto aplikácia vám umožní aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie alebo upraviť
existujúce nastavenia. SmartVision2 prichádza s niekoľkými preddefinovanými
nastaveniami, ktoré možno upravovať, ako je jazyk, displej, atď

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia v telefóne SmartVision2 sú organizované do kategórii:

Bezdrôtové pripojenia a siete:

·         Wi-Fi: Umožňuje zapnúť a spravovať Wi-Fi pripojenie k internetu pre prístup k
Internetu.

·         Sťahovanie Turbo: Umožňuje sťahovať veľké súbory rýchlejšie súčasne pomocou
Wi-Fi a sietí 3G / 4G.

·         Bluetooth: Umožňuje zapnúť a spravovať spojenie s príslušenstvom a periférnymi
zariadeniami Bluetooth, vymieňať dáta alebo multimediálne súbory.

·         Spotreba dát: Umožňuje spravovať využitie vašich  predplatených dát a prispôsobiť
limit dátových prenosov.

·         Ďalšie: Poskytuje prístup k ďalším parametrom, ako sú::
o   Režim Lietadlo: Umožňuje zakázať všetky zdroje prenosu rádiových signálov:

Wi-Fi, Bluetooth, mobilné pripojenie k sieti.
o   NFC: Aktivuje, deaktivuje, a nastaví funkciu NFC. Funkcia NFC
o   umožňuje vykonávať platby a nákup cestovných lístkov alebo zobraziť
o   vstupenky po stiahnutí zodpovedajúcich aplikácií.
o   Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot: Umožňuje použiť telefón ako
o   modem a zdieľať vaše internetové pripojenie k iným zariadeniam.
o   VPN: Umožňuje nastaviť virtuálne privátne siete (VPN), aby sa k nim bolo

možné  pripojiť.

o   Mobilné siete: Umožňuje konfigurovať nastavenia mobilných sietí (roaming
dát, názvy prístupových bodov, typ siete, prevádzkovateľa  siete, atď.)

Zariadenie:

·         Domovská stránka: Umožňuje zmeniť vzhľad domácej obrazovky.
·         Obrazovka: Umožňuje konfigurovať vzhľad obrazovky (úroveň jasu, tapety,

pohotovostný režim, veľkosť písma atď.).
·         Zvuk a upozornenia: Umožňuje konfigurovať zvuky vášho produktu (zvonenie,

oznámenia správy, hlasitosť, a pod).
·         Aplikácie: Umožňuje spravovať nainštalované aplikácie na vašom zariadení.
·         Úložisko a USB: Umožňuje spravovať rôzne pamäťové priestory vášho

SmartVision2.
·         Batéria: Umožňuje sledovať spotrebu batérie.
·         Pamäť: Umožňuje spravovať využitie pamäte vášho SmartVision2.
 

Osobné:

·         Poloha: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť službu určovania polohy Google. Táto
služba umožňuje aplikáciám a webovým stránkam tretích strán zhromažďovať a
používať informácie týkajúce sa umiestnenia vášho SmartVision2 a poskytovať celý
rad súvisiacich lokalizačných služieb.
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·         Zabezpečenie: Umožňuje spravovať bezpečnostné parametre (PIN kód, zámok
obrazovky, heslá, atď.).

·         Účty: Umožňuje spravovať vaše e-mailové účty a synchronizovať účty.
·         Google: Umožňuje spravovať nastavenia pre Google aplikácie a služby.
·         Jazyk a vstup: Umožňuje konfigurovať zobrazovaný jazyk a vstupný jazyk klávesnice

vášho SmartVision2.
·         Zálohovanie a obnova: Umožňuje vymazanie osobných údajov a obnovenie

továrenského nastavenia.

Systém:

·         Dátum a čas: Umožňuje nastaviť dátum a čas produktu (časové pásmo,formát
času, atď.)

·         Plánované zapnutie a vypnutie: umožňuje naprogramovať automatické vypnutie a
zapnutie produktu.

·         Prístupnosť: Umožňuje nastaviť parametre prístupnosti SmartVision2.
·         Parametre prístupnosti sú popísané v kapitole « Prístupnosť »
·         Tlač: Umožňuje konfigurovať nastavenie zásuvných modulov pre tlač na

nainštalovaných na vašom SmartVision2.
·         Informácie o telefóne: Umožňuje zobraziť stav telefónu a inštalovať aktualizácie.

Pripojenie k Wi-Fi

Vyberte "Wi-Fi" zo zoznamu nastavení. Zmeňte stav Wi-Fi na "Zapnuté". Zobrazí sa
zoznam sietí Wi-Fi viditeľných okolo vás. Vyberte sieť, na ktorú chcete pripojiť zo zoznamu
a stlačte tlačidlo "OK".
Pre pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi, zadajte heslo. Môžete zaškrtnúť voľbu
"Zobrazovať heslo" pod editačným polom, ak chcete vidieť a vokalizovať heslo Wi-Fi.
Nakoniec zvoľte položku "Pripojiť" pre dokončenie procedúry. Zobrazí sa stav "Pripojené"
pod názvom siete, keď bola procedúra vykonaná správne.
Čo je dobré vedieť: heslo a typ bezpečnostného kľúča (WEP / WPA2) sú poskytované
prostredníctvom vášho poskytovateľa služieb alebo na smerovači. Pri zadávaní kľúča
rešpektuje veľké a malé písmená.
Čo je dobré vedieť: Ďalšie parametre pripojenia sú k dispozícii po stlačení tlačidla
"Ponuka".

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Vyberte "Bluetooth" zo zoznamu nastavení. Zmeňte stav Bluetooth na "Zapnuté". Zobrazí sa
zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sú viditeľné okolo vás.
Vyberte zo zoznamu zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať so SmartVision2 a
stlačte tlačidlo "OK".
Ak chcete dokončiť pripájanie, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak budete vyzvaní
na zadanie kódu PIN, môžete skúsiť 0000 alebo 1234 (jedná sa o najbežnejšie kódy),
alebo nájdete kód v dokumentácii zariadenia. Ak bude pripájanie  úspešné, zariadenie sa
pripojí k prístroju.

Čo je dobré vedieť: Pre predĺženie životnosti batérie medzi dvoma nabíjaniami zakážte
pripojenie Bluetooth, keď ho nepoužívate.
Čo je dobré vedieť: Ďalšie parametre pripojenia sú k dispozícii stlačením tlačidla
"Ponuka".

Aktualizácia zariadenia

Ak chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie SmartVision2, musíte mať internetové
pripojenie.

Accessibility.html
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Ak chcete aktualizovať svoje zariadenie, prejdite na položku "Nastavenia", vyberte
možnosť "Informácie o telefóne" a potom "Aktualizácie systému".
V spodnej časti zoznamu vyberte položku "Prevziať a nainštalovať" a stlačte tlačidlo "OK"
na spustenie preberania.
Sťahovanie aktualizácie môže chvíľu trvať v závislosti od vášho pripojenia. Jeho priebeh
môžete zobraziť prostredníctvom upozornenia na aktualizáciu v paneli upozornení. Po
dokončení sťahovania z obrazovky aktualizácie systému zvoľte "Inštalovať". Inštalácia
môže trvať niekoľko minúť.

 Zmena hlasovej syntézy

SmartVision2 obsahuje mužské a ženské hlasy v štandardnej kvalite. Pomocou pripojenia
na internet si môžete zadarmo stiahnuť hlasy v premium kvalite. Na stiahnutie  nových
hlasov alebo hlasov s vyššou kvalitou vyberte "Prístupnosť " zo zoznamu nastavení a potom
zvoľte "Výstup prevodu textut na reč".
V predvolenom nastavení sú dostupné dve syntézy:

·         Kapsys hlasy : Umožňuje vybrať slasovú syntézu štandardnej kvality alebo si môžete
stiahnuť hlas s vyššou kvalitou pomocou internetového pripojenia.

·         Volič hlasu:Umožňuje priradiť až 3 jazyky pomocou klávesových skratiek, pomocou
ktorých môžete jazyk systému zmeniť za behu.                    

Nastavenia Kapsys hlasov

Stlačením tlačidla "Spustiť nastavenia nástroja" z položky Kapsys hlasy otvoríte nasledovné
možnosti:

·         Jazyk: Umožňuje vybrať predvolený jazyk pre syntézu reči.
·         Kapsys hlasy: Umožňuje vybrať typ a kvalitu syntézy reči (hlas muža alebo ženy,

normálna alebo prémiová kvalita). Sovenčina obsahuje len ženský hlas.
·         Nainštalovať hlasové dáta: Umožňuje vám prevziať Premium Hlasy. Zvoľte hlas,

ktorý chcete nainštalovať zo zoznamu a stlačte tlačidlo "OK" pre spustenie
preberania. Postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie. Inštalované hlasy
sú potom k dispozícii v položke "Kapsys hlasy".

Nastavenia Voliča hlasov

Stlačením tlačidla "Spustiť nastavenia nástroja" z položky Volič hlasu otvoríte nasledovné
možnosti:

·         Jazyk: Umožní Vám vybrať predvolený jazyk pre hasovú syntézu.
·         Volič hlasu: Umožňuje v predvolenom nastavení definovať tri hlasy. Potom môžete

nastaviť klávesovú skratku na rýchle prepínanie medzi jazykmi (pozri "Klávesové
skratky" v kapitole "Prístupnosť").

Koniec dokumentu
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NFC
Technológia  NFC (Near Field Communication) umožňuje SmartVision2 a sekundárnym
zariadeniam, ako je napríklad smartfón alebo elektronická značka, zabezpečiť
komunikáciu tým, že sú blízko seba.
NFC možno tiež použiť na zdieľanie kontaktov, fotografií a videa. Naviac SmartVision2
umožňuje naprogramovať a čítať NFC značky, aby vykonal priradenú spojenú akciu.

Ako pracuje NFC aplikácia?

Aplikácia NFC SmartVision2 pracuje s kompatibilnými elektronickými značkami NFC.
Štandardne sú v balení SmartVision2 k dispozícii 3 značky NFC. Tieto značky NFC môžu
obsahovať personalizované informácie, napríklad text, hlasovú poznámku, telefónne číslo
alebo nastavenia.
Aplikácia NFC umožňuje zaznamenávať informácie na týchto štítkoch priamo zo zariadenia
SmartVision2 v niekoľkých krokoch.
Najprv musíte zapísať informácie o značke NFC pomocou aplikácie SmartVision2 NFC.
Po naprogramovaní štítku jednoducho vložte zadnú časť telefónu na štítok, aby ste
vokalizovali informácie alebo spustili akciu zaznamenanú v tagu.
To umožňuje rozpoznať objekt, nájsť priečinok, poznať dávku lieku, zavolať kontakt, rýchlo
povoliť alebo zakázať nastavenie atď.

Zaznamenanie akcie do NFC elektronickej značky

Vyberte informácie, ktoré chcete nahrať do značky NFC. Pridružená akcia bude vykonaná,
akonáhle SmartVision2 rozpozná značku. K dispozícií sú nasledovné možnosti:

·          Vytočiť: priradí telefónne číslo kontaktu a neskôr spustí volanie
·          Nastavenia profilu: umožní Vám priradiť značke nastavenia telefónu (Wi-Fi,

Bluetooth, režim Lietadlo, zvonenie) a neskôr toto nastavenie aktivovať
·          Aplikácia: umožní Vám priradiť k značke aplikáciu a neskôr aktivovať túto aplikáciu
·          Internetová záložka: umožní Vám priradiť k značke internetový odkaz a následne

spustí prehliadač s danou stránkou
·          Text: umožňuje Vám vložiť text do značky a neskôr ho prečítať.
·          Nastaviť WiFi: umožní Vám k značke pridať nastavenia WiFi  (Názov a heslo)

a neskôr tieto nastavenia použiť na pripojenie k sieti.
·          Hlasová nápoveda: umožňuje asociovať značku s hlasovou poznámkou a neskôr ju

prehrať.

Po vybratí a dokončení informácií použite navigačné šípky na dosiahnutie tlačidla "Zapísať"
a potvrďte pomocou "OK". Priblížte zadnú časť SmartVision2 k štítku, aby ste preniesli
informácie. Na potvrdenie registrácie informácií na štítku sa vydá zvukový signál.
Po dokončení nahrávania vložte alebo prilepte štítok na požadované miesto (priečinok,
schránka na lieky, rohový stôl atď.).
Čo je dobré vedieť: NFC značky môžu byť znovu použité. Zapamätanie nových informácií
do značky NFC jednoducho vymaže predchádzajúce.
Čo je dobré vedieť: SmartVision2 je kompatibilný s akýmkoľvek typom značiek NFC.
Existujú rôzne veľkosti značiek zodpovedajúcich rôznym rozmerom pamäte. SmartVision2
je dodávaný s 3 "NTAG 216" značkami 888 bajtov.
Toto zodpovedá približne 400 znakom pre textovú správu.

 Čítanie NFC značky

Nie je potrebné otvoriť aplikáciu NFC na čítanie značky NFC. Jednoducho umiestnite k
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zadnej strane smartfónu značku NFC. SmartVision 2 spustí komunikáciu so
značkou a vykoná akciu spojenú so značkou, ako je opísané vyššie.

Koniec dokumentu
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Obchod Play
Aplikácia Obchod Play je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje sťahovať nové
aplikácie a widgety.
Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.
Odkaz na Obchod Play.

Koniec dokumentu
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OCR

Úvod

Aplikácia OCR (Optical Character Recognition - Optické rozpoznávanie písma) vám
umožňuje konvertovať tlačený text na digitálny textový dokument a čítať jeho obsah.
Aplikácia používa zadnú kameru telefónu SmartVision2, systém dvoch LED a senzor
priblíženia.

Na skenovanie tlačeného textu, OCR aplikácia vykoná nasledovné kroky:
·          Krok 1: Zachytí obrázok
·          Krok 2: Konvertuje obrázok na textový dokument v rozpoznanom jazyku pomocou

mechanizmu OCR
·          Krok 3: Vokalizuje obsah textového dokumentu použitím prevodu textu na reč

Dobrá kvalita obrazu je kľúčová pre úspešný proces rozpoznávania. Pre zabezpečenie
výbornej kvality obrazu, SmartVision2 integruje špeciálnu osvetľovaciu sústavu rovnako
ako senzor blízkosti  v kombinácii s konkrétnymi algoritmami.

Nastavenia a parametre OCR

Pred začatím rozpoznávania textu, je vhodné nastaviť rôzne parametre:
·          Výber možnosti podpory (oznamovanie náklonu a vzdialenosti)
·          Skontrolujte voľbu jazyka

Z hlavnej ponuky sú k dispozícii nasledujúce voľby tlačidla "Ponuka":
·          Použiť obrázok z galérie: umožňuje vybrať fotografiu z galérie namiesto zachytenia

snímky
·          Možnosti podpory: Umožňuje zapnutie alebo vypnutie LED osvetlenia, nastavenie

zvukov náklonu  (pre horizontálny smer) a oznamovanie vzdialenosti medzi
fotoaparátom a cielenou stránkou

·          OCR jazyky: nastavte jazyk pre rozpoznávanie textu
·          Nápoveda: umožní vám preštudovať si kapitolu návodu “OCR”

Počas procesu zachytávania obrazu môžete využiť nasledovné klávesové skratky dostupné
cez klávesnicu telefónu:

·          Tlačidlo “1”: zapína/vypína LED svetlo
·          Tlačidlo “2”: zapína/vypína zvuky oznamujúce horizontálnu polohu
·          Tlačidlo “3”: aktivuje/deaktivuje oznamovanie vzdialenosti medzi kamerou

a cieľovou stránkou
·          Tlačidlo  “4”: aktivuje/deaktivuje oznamovanie uhla naklonenia

Čo je dobré vedieť: Nominálna vzdialenosť medzi fotoaparátom a stránkou formátu A4 je
približne 30 centimetrov.

 Zachytenie snímku

S cieľom zlepšiť výsledok rozpoznávania, musí byť dokument umiestnený na rovnom,
pevnom a kontrastnom povrchu.
Potom, čo je dokument umiestnený, umiestnite SmartVision2 fotoaparát vodorovne v
žiadúcej vzdialenosti (približne 20 cm)  od snímanej predlohy OCR pravidelne ohlasuje
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viditeľné okraje strany.
Zmeňte pozíciu telefónu, kým všetky štyri hrany nebudú viditeľné cez kameru.
Akonáhle je stránka správne orámovaná, SmartVision2 oznámi aby ste sa nehýbali a pípa,
kým sa snímka automaticky neodfotí. Akonáhle je snímka odfotografovaná, rozpoznávanie
znakov začína a po rozpoznaní s automaticky spustí vokalizácia textu.
Zachytenie dokumentu môžete vynútiť aj bez toho, aby ste mali štyri okraje viditeľné
stlačením tlačidla "OK".

Čítanie výsledkov rozpoznávania

Po tom, čo sa proces rozpoznávania ukončí, výsledok je automaticky zobrazený
a prečítaný. Ak rozpoznávanie nefunguje, odporúčame vrátiť sa späť na hlavnú obrazovku
aplikácie OCR a spustiť proces znova.

Počas čítania rozpoznaného textu môžete používať tlačidlá klávesnice na manuálny pohyb
po rozpoznanom texte:

·          Tlačidlo “1”: umožní čítanie znaku vľavo od aktuálnej pozície
·          Tlačidlo “2”: umožní čítanie znaku vpravo od aktuálnej pozície
·          Tlačidlo “4”: umožní čítanie slova vľavo od aktuálnej pozície
·          Tlačidlo “5”: umožní čítanie slova vpravo od aktuálnej pozície
·          Tlačidlo “7”: umožní návrat na začiatok výsledku rozpoznávania
·          Tlačidlo “8”: umožní prechod na koniec výsledku rozpoznávania

Čo je dobré vedieť: Výberom položky "Uložiť ako poznámku" použitím tlačidla "Ponuka",
uložíte výsledok rozpoznávania textu ako poznámku v aplikácii Poznámka. K týmto
poznámkam je následne možné pristupovať priamo cez aplikáciu "Poznámka".

 Obmedzenia OCR

Aj napriek tomu, že technológia OCR je čoraz kvalitnejšia a presnejšia, žiaden OCR
software nie je presný na 100 percent. Existujú obmedzenia, ktoré sa týkajú
východiskových materiálov a formátovania textu.

·          Počet chýb závisí od kvality a typu dokumentu, vrátane použitého písma
·          Text zo zdroja s veľkosťou písma menšou ako 12 bodov bude obsahovať viac chýb
·          Text so zlým kontrastom medzi farbou textu a farbou papiera môže mať za

následok nemožnosť skenovania predlohy
·          Rukou písaný text nie je možné rozpoznať
·          Rozmazané znaky generujú chyby
·          OCR nemôže rozpoznať texty, ktoré nie sú zarovnané horizontálne
·          Text na lesklom papieri generuje viac chýb
·          Nechcené odrazy svetla na skenovanej strane môžu spôsobovať viac chýb pri

rozpoznávaní

 Koniec dokumentu
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Poznámky
Aplikácia poznámky Vám umožňuje vytvárať, upravovať, odstraňovať a čítať poznámky v
textovom formáte.

Vytváranie poznámok

Na vytvorenie novej poznámky vyberte "Nová poznámka" v hornej časti obrazovky. Zadajte
text a uložte poznámku voľbou "Potvrdiť" v dolnej časti obrazovky.
Uložená poznámka je teraz k dispozícií na čítanie z hlavnej obrazovky aplikácie.
Poznámky sú radené chronologicky. Najnovšie sú umiestnené v hornej časti zoznamu.

Čítanie poznámok

Z hlavnej obrazovky aplikácie “Poznámky”, vyberte poznámku, ktorú chcete čítať. Stlačte
tlačidlo "OK" pre vstup do pokročilého režimu čítania.
Rozšírený režim čítania umožňuje používať fyzickú klávesnicu pre prechádzanie po
poznámke nasledovným spôsobom:

·            Kláves “0”: prehrať / pozastaviť poznámku
·              Kláves “1”: prečíta znak naľavo od aktuálnej pozície
·              Kláves “2”: prečíta znak napravo od aktuálnej pozície
·              Kláves “4”: prečíta slovo naľavo od aktuálnej pozície
·              Kláves “5”: prečíta slovo napravo od aktuálnej pozície
·              Kláves “7”: vráti sa na začiatok textu
·              Kláves “8”: vráti sa na koniec textu

Ďalšie možnosti sú dostupné po stlačení tlačidla « Ponuka »:
·              Upraviť: prepne sa do režimu úprav pre úpravu poznámky
·              Kopírovať všetko: umožní kopírovať obsah poznámky
·              Vymazať: vymaže poznámku
·              Export: kopíruje poznámku do priečinka “Note” v internej pamäti SmartVision2

Úprava poznámky

Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť z hlavnej obrazovky aplikácie pomocou
navigačných tlačidiel. Potom dlhým stlačením tlačidla "OK" otvorte kontextovú ponuku a
vyberte položku "Upraviť".
Teraz môžete upraviť obsah poznámky. Zadajte text a uložte poznámku voľbou "Potvrdiť" v
dolnej časti obrazovky.

Vymazanie poznámky

Vyberte poznámku, ktorú chcete odstrániť z hlavnej obrazovky aplikácie pomocou
navigačných tlačidiel. Potom dlhým stlačením tlačidla "OK" otvorte kontextovú ponuku a
vyberte položku "Vymazať". Nakoniec zvoľte "Potvrdiť" v dolnej časti obrazovky odstrániť
poznámku.
Z hlavnej obrazovky aplikácie, stlačte tlačidlo “Ponuka“ a následne vyberte Zmazať všetko
pre odstránenie všetkých poznámok.

Hľadať poznámky

Z hlavnej obrazovky aplikácie, stlačte tlačidlo “Ponuka“ a následne vyberte Vyhľadávať.
Zobrazí sa vstupné pole, do ktorého vpíšte časť textu, ktorý hľadáte v poznámkach.
Následne stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam poznámok, ktoré obsahujú hľadaný text.
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Po nájdených poznámkach sa pohybujete pomocou smerových šípok. Vybratú poznámku
otvoríte stačením tlačidla OK.

Koniec dokumentu
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Rádio FM 

Aplikácia FM Rádio vám umožňuje počúvať FM rádiové stanice okolo vás. 
Počúvanie rádia 

Ak chcete počúvať rádio, pripojte slúchadlá (slúžia ako anténa), potom pomocou
navigačného ovládača môžete prechádzať rôzne položky, ktoré sú k dispozícii na
obrazovke:

·        Predchádzajúca stanica: umožňuje počúvať predchádzajúcu stanicu
·        Znížiť frekvenciu: umožňuje vám ladiť frekvenciu po jednom kroku
         smerom dolu
·        Pridať do obľúbených staníc: umožňuje vám pridať aktuálne prehrávanú
         stanicu do obľúbených staníc
·        Zvýšiť frekvenciu: umožňuje vám ladiť frekvenciu po jednom kroku
         smerom hore
·        Ďalšia stanica: umožňuje počúvať nasledujúcu stanicu
·        Spustiť/ Zastaviť Rádio FM: umožňuje počúvať alebo pozastaviť rádio

Môžete tiež použiť nasledujúce skratky:

·              Kláves “1”: Predchádzajúca stanica
·              Kláves “2”: Otvoriť alebo zatvoriť okno rádiových staníc
·              Kláves “3”: Nasledujúca stanica
·              Kláves “4”: Zníženie frekvencie
·              Kláves “5”: Otvoriť editovacie pole pre manuálne zadanie frekvencie
·              Kláves “6”: Zvýšiť frekvenciu
·              Kláves “7”: Predchádzajúca obľúbená stanica
·              Kláves “8”: Spustenie/zastavenie nahrávania
·              Kláves “9”: Nasledujúca obľúbená stanica
·              Kláves “0”: Prehrať pozastaviť rádio

K dispozícii sú ďalšie možnosti pomocou tlačidla "Ponuka":
·        Rozhlasové stanice: umožňuje vám zobraziť zoznam všetkých

   dostupných rozhlasových staníc okolo seba (Stlačte "Ponuka" následne  
   "Obnoviť" pre aktualizáciu zoznamu)

·        Spustiť zaznamenávanie: umožňuje nahrávať rozhlasovú stanicu, ktorú
         práve počúvate
·        Uložené hudobné záznamy: umožňuje prehrávať nahrané rozhlasové     stanice

Čo je dobré vedieť: Rozhlasové stanice, ktoré ste nastavili ako obľúbené, sa objavia v
rýchlom prístupe na konci zoznamu. Z týchto skratiek, môžete premenovať alebo odstrániť
obľúbené pomocou tlačidla "Viac". 

Koniec dokumentu
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SOS
SmartVision2 je vybavený funkciou SOS, ktorá umožňuje prenos hovorov a / alebo geo-
lokalizačné núdzové správy až na 10 preddefinovaných čísel.
Upozornenie: Kapsys nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody
kvôli nefunkčnosti funkcie SOS, ktoré môžu byť spôsobené technickým problémom tohto
produktu alebo nedostupnosťou telefónnej siete.

Aktivácia/ De-aktivácia funkcie SOS

Vďaka aplikácii SOS, môžete naprogramovať "Automatický" prenos, ako je tiesňové
volanie, núdzové hlásenie alebo oboje pre osoby vo Vašom zozname podľa vlastného
výberu. V prípade núdze a ak je funkcia SOS povolená, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo SOS umiestnené na zadnej strane SmartVision2.

SOS upozornenia možno zastaviť jedným z nasledovných spôsobov:
·             Stlačte a podržte tlačidlo SOS po dobu 3 sekúnd, alebo;
·             Stlačením tlačidla "Zrušenie volania", alebo;
·             Stlačte tlačidlo "Späť".

Čo je dobré vedieť: Obrazovka varovania je zobrazená pokiaľ prebieha núdzový proces.
Upozornenie: funkcia SOS je v predvolenom nastavení zakázaná. Povoliť a nakonfigurovať
ju musíte pred použitím. Ak nie je správne nakonfigurovaná, dostanete upozornenie v
oznamovacej lište.

Ako nastaviť parametre funkcie SOS

Pred použitím funkcie SOS musíte definovať nasledovné parametre:
·             Tlačidlo SOS: je umiestnené na zadnej strane SmartVision2, SOS tlačidlo aktivuje

alebo deaktivuje funkciu SOS
·             Oneskorenie aktivácie: umožňuje nastaviť čas oneskorenia aktivácie funkcie SOS

po stlačení tlačidla SOS  (1, 2, 3 alebo 5 sekúnd)
·             Hrať poplach: aktivuje zvukovú výstrahu
·             Blikanie LED: bliká vstavanými LED ako signál SOS
·             Nastaviť telefónne čísla: umožňuje definovať zoznam telefónnych čísel, na ktoré má

telefón volať po stlačení tlačidla SOS. Tieto čísla budú volané sekvenčne alebo
budú slúžiť na odoslanie preddefinovanej SMS správy

·             Telefonát: aktivuje volania na preddefinované čísla v zozname. V prípade
tiesňového volania budú tieto volania zahájené sekvenčne jeden po druhom,
pokiaľ nebude zdvihnutý hovor

·             Oneskorenie odpovede: definuje časový interval čakania na zdvihnutie hovoru. Po
vypršaní tohto intervalu sa prepne na nasledujúce číslo v zozname (predvolený čas
je 30 sekúnd)

·             Detekcia hlasovej pošty: umožňuje vyhnúť sa zablokovaniu odkazovača. Váš
volajúci bude musieť na svojom telefóne stlačiť tlačidlo, aby prijal hovor.

·             Poslať správu: aktivuje odosielanie správ na preddefinované čísla
·             Odoslať polohu: zahŕňa GPS súradnice do SMS správy pokiaľ sú v čase

aktivovania SOS funkcie dostupné
·             Text správy: umožňuje upraviť vašu preddefinovanú núdzovú správu  
·             Nápoveda: zobrazí nápovedu k SOS aplikácií

Koniec dokumentu
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Správy
Táto aplikácia odosiela a prijíma krátke správy nazývané SMS alebo MMS (textové správy,
ktoré obsahujú multimediálny prvok).

Odosielanie správ

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku "Nová správa". Následne vyberte číslo
príjemcu z jednej z nasledovných možností:

·              Obľúbené: umožňuje Vám vybrať kontakt uložený ako obľúbený
·              Kontakty: umožňuje Vám vybrať kontakt zo zoznamu Vašich kontaktov
·              Zadať číslo: umožňuje Vám manuálne zadať číslo príjemcu správy

Akonáhle je vybraný príjemca, zadajte správu do poľa úprav.
Odoslanie správy potvrďte stlačením tlačidla "Odoslať" na konci zoznamu

Ďalšie možnosti sú dostupné po dlhom stlačení tlačidla « Ponuka »:

·                Zobraziť kontakt: umožňuje zobraziť kartu kontaktu
·                Zavolať: umožňuje vytočiť telefónne číslo kontaktu
·                Pridať nového príjemcu: umožňuje vybrať ďalšieho príjemcu
·                Vložiť rýchly text: umožňuje vložiť rýchly text

·                Vložiť kontakt: umožňuje vložiť kartu kontaktu k správe
·                Pridať predmet: umožňuje nastaviť predmet správy
·                Pripojiť: umožňuje pridať prílohu do správy (fotografie, videá, zvukové súbory

alebo kontakty)

 Čítanie správ

Keď prijmete správu, udalosť je zaznamenaná v paneli oznámení a v aplikácií Správy.
Ak chcete čítať správu, otvorte aplikáciu Správy a pomocou navigačných tlačidiel na
klávesnici môžete prechádzať všetkými správami.
Správy sú zoskupované vo vláknach. To znamená, že všetky prijaté a / alebo odoslané
správy konkrétnemu kontaktu sú zoskupené v jednom vlákne.
Vlákna sú radené v chronologickom poradí, najnovšie je v hornej časti zoznamu.
Keď prehliadate rôzne vlákna, zobrazí sa iba posledná správa konverzácie. Stlačením
tlačidla OK zobrazíte históriu všetkých správ.

Odpovedať na správu

Vyberte vlákno obsahujúce správu, na ktorú chcete odpovedať, a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa vlákno s históriou všetkých správ. Automaticky je zvolené pole na úpravu
odpovedí na SMS. Jednoducho zadajte svoj text a potvrďte, že chcete poslať správu
výberom tlačidla "Odoslať" na konci zoznamu. Môžete sa tiež posúvať nahor po zozname
správ a prezerať si predchádzajúce prijaté a / alebo odoslané správy.

Stiahnutie prílohy z MMS

Vyberte vlákno obsahujúce MMS a stlačte OK na zobrazenie histórie správ.
Použite šípky na dosiahnutie prílohy. Po výbere stlačte a podržte tlačidlo OK a otvorte
kontextové menu a zvoľte "Uložiť súbor". Otvorí sa nové okno so všetkými prílohami MMS.
Stlačte tlačidlo "OK" so šípkami na stiahnutie všetkých príloh. Odovzdávané fotografie a
videá je možné zobraziť v aplikácii Fotky Google.

Odstraňovanie správ
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Ak chcete vymazať správu, vyberte položku, ktorá má byť vymazaná dlhým stlačením
tlačidla "OK". Zobrazí sa ponuka zo zoznamom možností. Z tejto ponuky vyberte a potvrďte
položku "Odstrániť".

 Parametre

Keď sa nachádzate na hlavnej obrazovke aplikácie, stlačte tlačidlo « Ponuka » a zobrazí
sa Vám ponuka s nasledovnými parametrami:

·        Hľadať: umožňuje Vám vyhľadávať správy vo Vašom telefóne
·        Odstrániť všetky vlákna: odstráni všetky správy SMS a MMS vrátane vlákien

    (konverzácií)
·        Nastavenia:

o   Textové správy (SMS): umožňuje konfigurovať možnosti pre textové správy
o    Multimediálne správy (MMS): umožňuje konfigurovať možnosti pre

multimediálne správy
o    Upozornenia: aktivuje zvonenie a / alebo vibrácie pri príchode novej správy
o    Všeobecné: nastaví písmo správ, SMS a MMS obmedzenie príjmu

a bunkové vysielanie
·        Nápoveda: umožňuje preštudovať kapitolu "Správy" v užívateľskej príručke

Koniec dokumentu
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Telefón
Aplikácia Telefón umožňuje uskutočňovať hovory a zobrazovať históriu hovorov.

Dvihnutie hovoru

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo "Dvihnutie hovoru" pre prijatie hovoru. Tlačidlo
"Dvihnutie hovoru" sa nachádza na ľavej strane klávesnice. Na tomto tlačidle sú
umiestnené tri zvislé zelené bodky.
Čo je dobré vedieť: V pohotovostnom režime, krátkym stlačením tlačidla "Dvihnutie hovoru"
umožňuje rýchle spustenie aplikácie Telefón.
Čo je dobré vedieť: Po zazvonení telefónu môžete krátko stlačiť tlačidlo hlasitosti na
stlmenie zvonenia telefónu, aby bolo počuť meno a číslo volajúceho. Stlačením tlačidla
"Hviezdička" zopakujte informácie.

Ukončenie hovoru

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo "Zrušenie hovoru". Toto tlačidlo sa nachádza na
pravej strane klávesnice. Na tomto tlačidle sa nachádzajú tri červené bodky, ktoré sú
radené horizontálne.
Čo je dobré vedieť: Hovor môžete tiež ukončiť krátkym stlačením tlačidla
"Zap/Vyp" (pozrite si voľby prístupnosti).

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte tlačidlo "Zrušiť hovor".
Čo je dobré vedieť: Stlačením tlačidla "Mriežka" môžete odoslať automatickú správu a
zavesiť hovor. Potom vyberte zo zoznamu typ správy, ktorú chcete odoslať. Môžete upraviť
zoznam automatických správ cez "Rýchle odpovede" vo všeobecných nastaveniach
aplikácie.

Volanie

Z hlavnej obrazovky aplikácie sú dostupné nasledovné možnosti:
·       Vytočiť číslo: Umožňuje vám zadať telefónne číslo číslicami. Potvrďte zadanie a

začnite hovor stlačením tlačidla "Príjem hovoru".
·       Obľúbené: Umožňuje vám rýchly prístup k vašim obľúbeným kontaktom. Ak chcete

nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte ho zo zoznamu kontaktov a dlho stlačte
tlačidlo "OK". Potom vyberte Obľúbené a potvrďte tlačidlom "OK".

·       Často volané: Poskytuje rýchly prístup ku kontaktom, ktoré pravidelne voláte.
Čo je dobré vedieť: Pomocou tlačidla "Ponuka" môžete zmazať zoznam často
používaných kontaktov.

·       Kontakty: Umožňuje prístup do telefónneho zoznamu.
Čo je dobré vedieť: Zadaním názvu kontaktu môžete filtrovať zoznam kontaktov,
takto môžete vyhľadávať kontakty pomocou tlačidiel na fyzickej klávesnici.

·       História volaní: Umožňuje sledovať všetky odchádzajúce a prijaté hovory. Tieto
volania sú radené od najnovšieho po najstaršie. Vyberte kontakt zo zoznamu a
stlačte tlačidlo "OK". Rozbalí sa zoznam ďalších možností (vytvoriť kontakt, pridať ku
kontaktu, odoslať správu, informácie o hovoroch....).
Čo je dobré vedieť: Históriu volaní môžete vymazať pomocou tlačidla "Ponuka".

·       Schránka: poskytuje rýchly prístup k službám hlasovej schránky. Varovanie: Túto
možnosť, ktorá vám umožní počúvať správy z vášho záznamníka bez nutnosti vytočiť
číslo, nemusí byť k dispozícii u všetkých operátorov sietí. Avšak, môžete
nakonfigurovať štandardné zasielanie správ cez nastavenia volania. Hlasovú
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schránku možno tiež nakonfigurovať a priradiť rýchlej voľbe pod tlačidlom "1".
·       Hľadať: Umožňuje hľadať kontaktu v telefónnom zozname.

Ďalšie voľby sú dostupné po stlačení tlačidla "Ponuka":
·       Všeobecné: Poskytujú prístup k všeobecným nastaveniam aplikácie telefón

(možnosti zobrazenia, zvuku a vibrácií, rýchle odpovede, režim TTY)
·       Hovory: Poskytujú prístup k nastaveniam volania (konfigurácia hlasovej schránky,

povolené čísla, načúvacie pomôcky, blokovanie hovorov a. i.)
·       Rýchla voľba: Umožňuje priradiť svoje obľúbené čísla pre rýchly prístup k

tlačidlám fyzickej klávesnice. Akonáhle je telefónne číslo pridelené, môžete stlačiť
naprogramované tlačidlo pre začatie hovoru priamo z domovskej obrazovky.

·       Nápoveda: Umožňuje zobraziť kapitolu "Telefón" v Užívateľskej príručke (táto
kapitola).

Voľby pri hovore

Počas hovoru sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
·       Reproduktor: prepína zvuk komunikácie do hlavného reproduktora SmartVision2

(Hands-free režim).
Čo je dobré vedieť: krátkym stlačením tlačidla hlasového príkazu sa SmartVision2
prepína do režimu hands-free.

·       Stíšiť: Umožňuje stlmiť SmartVision2, aby vás váš korešpondent nemohol počuť.
·       Podržať hovor: Podržať aktuálny hovor. Druhým stlačením tlačidla obnovíte

komunikáciu.
·       Ďalšie možnosti: Umožňuje spustiť ďalší hovor, prepnúť do režimu konferencie

alebo zaznamenať rozhovor..
Koniec dokumentu

 



66 / 88

SmartVision2 Užívateľská príručka

Web Radio
Táto aplikácia vám umožní počúvať Vaše preferované rádiové stanice pomocou
internetového pripojenia.

Počúvanie rozhlasových staníc

Ak chcete počúvať web rádio, zadajte názov rádia, ktoré chcete počúvať, do vstupného
poľa a stlačte tlačidlo "OK" pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania.
Prechádzať po výsledkoch vyhľadávania môžete pomocou navigačných tlačidiel.

Rádio sa spustí automaticky. Ak chcete vypnúť rádio, použite navigačné šípky a vyberte
tlačidlo "Stop" a potvrďte.

Medzi ďalšie možnosti web rádia patria:
·         Nedávno hrané: Poskytuje rýchly prístup k posledným nedávno hraným staniciam
·         Obľúbené: Umožňuje rýchly prístup k staniciam, ktoré ste uložili ako obľúbené
·         Všetko: Aplikácia umožňuje prechádzať všetky dostupné stanice webových rádií

(podľa kategórií, krajiny, podcastu, atď).
 

Čo je dobré vedieť: Počas prehrávania môžete zvoliť položku "Pridať k obľúbeným" v
dolnej časti obrazovky pre uloženie tejto rozhlasovej stanice do Vašich obľúbených
položiek.

Koniec dokumentu
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Záznam zvuku
Aplikácia Záznam zvuku Vám umožňuje nahrávať hlasové poznámky a následne ich
prehrať.

Zaznamenanie hlasovej poznámky

Ak chcete spustiť nahrávanie, zvoľte "Nahrať" z hlavnej obrazovky aplikácie.
Pre pozastavenie nahrávania zvoľte tlačidlo "Pauza" a pre pokračovanie v nahrávaní
tlačidlo "Nahrať". Ak chcete ukončiť nahrávanie, vyberte "Zastaviť".
Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte jednu z troch možností:

·        Prehrať: Umožňuje prehrať nahratú hlasovú poznámku
·        Odstrániť: odstráni nahratú hlasovú poznámku
·        Uložiť: uloží nahratú hlasovú poznámku

Prehrávanie hlasových poznámok

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku "Zoznam". Po výbere tejto položky sa zobrazí
zoznam nahraných hlasových poznámok.
Teraz vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať zo zoznamu a stlačte tlačidlo "OK".
Počas prehrávania môžete vykonať nasledovné akcie:

·        Pauza / Prehrať: umožňuje vám pozastaviť alebo prehrať hlasovú poznámku
·        Zastaviť: ukončí prehrávanie hlasovej poznámky

Na konci prehrávania si môžete vybrať jednu z nasledovných položiek:
·        Prehrať: umožňuje prehrať hlasové poznámky
·        Zoznam: zobrazí všetky nahraté hlasové poznámky
·        Odstrániť: umožňuje odstrániť existujúcu hlasovú poznámku

Premenovanie hlasovej poznámky

Vyberte "Zoznam" z hlavnej obrazovky aplikácie. Zobrazí sa zoznam všetkých Vašich
hlasových poznámok.
Vyberte zo zoznamu hlasovú poznámku, ktorú chcete upraviť a dlho stlačte tlačidlo "OK".
Vyberte "Premenovať nahrávku". Odstráňte obsah textového poľa a zadajte nový názov
hlasovej poznámky a pomocou navigačných tlačidiel vyberte tlačidlo "OK".

Odstránenie hlasovej poznámky

Vyberte "Zoznam" z hlavnej obrazovky aplikácie. Zobrazí sa zoznam všetkých Vašich
hlasových poznámok.
Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu a dlho stlačte tlačidlo "OK".
Vyberte pomocou navigačných tlačidiel "Odstrániť nahrávku" a potvrďte stlačením tlačidla
"OK".

 Koniec dokumentu
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FAQ

Všeobecné informácie

Musím platiť za aktualizácie softvéru?

Nie, všetky aktualizácie SmartVision2 sú zadarmo.

Ako zistím, že je dostupná aktualizácia?

SmartVision2 pravidelne kontroluje aktualizácie. Ak je aktualizácia k dispozícii, na panely
oznámení sa objaví oznámenie o aktualizácii
Kedykoľvek si môžete skontrolovať dostupnosť aktualizácií z ponuky "Nastavenia",
"Informácie o telefóne", "Aktualizácia systému".

Nemôžem stiahnuť aktualizáciu, čo mám robiť?

Uistite sa, že je váš SmartVision2 pripojený k internet, ktorý je potrebný na stiahnutie
aktualizácie. K sťahovaniu aktualizácii sa odporúčaš použiť Wi-Fi pripojenie.
Ak nastane chyba počas sťahovania, reštartuje proces aktualizácie z ponuky “Nastavenia”,
“Informácie o telefóne”, “Aktualizácie systému”.
Ak ste do zariadenia SmartVision2 vložili pamäťovú kartu. Pred vykonaním aktualizácie ju
odstráňte.
Priebeh sťahovania môžete sledovať cez informácie o aktualizácii v panely oznámení.
Keď sa sťahovanie dokončí, vyberte "Inštalovať" z obrazovky Aktualizácie systému.

Môj telefón sa prepne do pohotovostného režimu príliš skoro, môžem zmeniť
interval prepnutia do pohotovostného režimu?

Áno, máte na výber medzi 7 rôznymi dobami. Pri spustení SmartVision2 prvýkrát, je
vybraný čas "1 minúta". Ak chcete zmeniť toto oneskorenie, prejdite na "Nastavenia",
"Obrazovka", "Režim spánku" a skontrolujte požadovanú dobu oneskorenia medzi 15 s, 30
s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min alebo 30 min.

Ako získam informácie o stave batérie, bezdrôtových sieťach, dátume a čase a
prijatých správach?

Ak chcete získať stav telefónu, stlačte a podržte tlačidlo mriežka a potom tlačidlo 1.
Môžete tiež automaticky vokalizovať túto informáciu pri odomykaní SmartVision2. V
predvolenom nastavení je čas a stav batérie ohlásený pri každom opustení režimu spánku.
Ak chcete pridať ďalšie informácie, stlačte a podržte tlačidlo mriežka a potom tlačidlo nula
na otvorenie "Nastavenie prístupnosti Kapsys". Potom vyberte položku "Prebiť reč" v
zozname.
Skontrolujte, či sú informácie, ktoré chcete aby boli oznámené pri odomykaní
SmartVision2 začiarknuté. Môžete si vybrať z nasledovného zoznamu: aktuálny čas,
aktuálny dátum, stav batérie, stav siete, zmeškaný hovor, nová správa, nový e-mail, Nová
aktualizácia softvéru.

Prečo nemôžem písať text pomocou klávesnice?

V niektorých prípadoch aplikácia z Obchodu Play nemusí byť kompatibilná s použitím
fyzickej klávesnice. V tomto prípade je výhodné použiť virtuálnu klávesnicu.
Ak chcete zobraziť virtuálnu klávesnicu, vyberte vstupnú oblasť a stlačte tlačidlo "OK". na
spodnej polovici obrazovky sa objaví virtuálna klávesnica.
Potom držte prst na obrazovke a prechádzajte písmená na virtuálnej klávesnici. Uvoľnite
prst na požadovanom znaku pre potvrdenie zadania.
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Môžem úplne zakázať dotykovú obrazovku?

Áno, stlačte a podržte tlačidlo mriežka a následne stlačte tlačidlo nula na otvorenie
"Nastavenia prístupnosti Kapsys". Potom skontrolujte "Zakázať dotykovú obrazovku".

Ako zväčšiť veľkosť zobrazovaných informácii na obrazovke?

Zväčšiť veľkosť písma môžete pomocou "Nastavenia", "Prístupnosť", "Veľkosť písma".
Môžete tiež použiť na rozšírené gestá, ktoré sú aktivované v predvolenom nastavení
SmartVision2. Tieto gestá vám umožnia priblížiť text tak, že trikrát rýchlo ťuknete na
obrazovku jedným prstom. Po zväčšení môžete prechádzať po stránke ťahaním dvoch
prstov na obrazovke alebo upraviť úroveň zoomu zvieraním dvoch prstov na obrazovke,
alebo ich odtiahnutím preč.
Ďalej môžete použiť funkciu MagniText stlačením tlačidla mriežka a potom tlačidlo 6
súčasne. Táto funkcia umožňuje zobraziť na jednom riadku na obrazovke poslednú
vokalizovanú informáciu. Prepnite SmartVision2 do režimu na šírku pre zobrazenie tejto
informácie cez obrazovku.

Ako môžem optimalizovať autonómnu bezpečnosť môjho SmartVision2?

Môžete vypnúť Wi-Fi, Bluetooth, a GPS lokalizáciu keď ich nepoužívate(skratka: stlačte
kláves mriežka a tlačidlo 3).
Taktiež môžete znížiť úroveň jasu obrazovky alebo použiť funkciu "Čierna obrazovka" pre
vypnutie napájania obrazovky. Na vykonanie tejto funkcie, stlačte a podržte tlačidlo mriežka
a potom tlačidlo nula na otvorenie "Nastavenie prístupnosti Kapsys", následne kliknite na
"Čierna obrazovky".

Ako môžem aktualizovať prémiové aplikácie na plnú verziu?

Mobilný telefón SmartVision2 je dodávaný zo sadou prémiových aplikácii (OCR, Kapten a
BookReader). Aplikácia Kapten je dodávaná v 15 dňovej skúšobnej dobe. Skúšobná doba
začína plynúť od prvého spustenia danej aplikácie (pre funkčnosť aplikácie v skúšobnej
dobre je nutné mať pripojenie na internet). Po uplynutí skúšobného obdobia aplikácia už
nie je funkčná, ale môžete sa obrátiť na svojho predajcu pre kúpu permanentnej verzie.

Hlasová syntéza a rozpoznávanie

Ako môžem zmeniť hlasovú syntézu?

Môžete to urobiť dlhým stlačením tlačidla "Ponuka" pre otvorenie globálnej kontextovej
ponuky a vyberte "Nastavenia prevodu textu na reč". Stlačte tlačidlo "Spustiť nastavenia
nástroja" Kapsys hlasy. Potom vyberte "Vyberte Kapsys hlas" a následne Výber hlasu.
Zobrazí sa zoznam hlasov nainštalovaných v SmartVision2. Vyberte hlas, ktorý chcete
použiť a potvrďte stlačením tlačidla "OK".

Ako môžem stiahnuť novú hlasovú syntézu?

V predvolenom nastavení SmartVision2 prichádza s mužským a ženským hlasom v
štandardnej kvalite. Je ale možné zadarmo stiahnuť ďalšie prémiové hlasy prostredníctvom
internetového pripojenia.
Ak chcete stiahnuť prémiové hlasy, stlačte a držte tlačidlo "Ponuka" k otvoreniu globálnej
kontextovej ponuky a vyberte "Nastavenie prevodu textu na reč". Stlačte tlačidlo "Spustiť
nastavenia nástroja" Kapsys hlasy a potom "Nainštalovať hlasové dáta". Vyberte hlas,
ktorý chcete inštalovať zo zoznamu a potvrďte sťahovanie stlačením tlačidla "OK".
Akonáhle je sťahovanie dokončené, vyberte "Inštalácia" v dolnej časti zoznamu. Keď je
inštalácia dokončená, vyberte "OK" na konci zoznamu.
Nový hlas je teraz k dispozícii v časti "Nastavenie pre Kapsys hlasy".
Môžete tiež prevziať ďalšie mechanizmy prevodu textu na reč zo služby Play Store
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(napríklad "A cappella", "Google Voice" atď.)

Môžem nastaviť rýchlosť hlasu?

Áno, niekoľko úrovní rýchlosti je k dispozícii v závislosti na vašich preferenciách. Pri
spustení SmartVision2 prvýkrát, je aktivovaná úroveň "normálna".
Pomocou klávesy mriežka nasledovanej tlačidlom 4 alebo tlačidlom 5 môžete znížiť alebo
zvýšiť rýchlosť hlasu.
Môžete tiež zmeniť tempo reči dlhým stlačením tlačidla "Ponuka" pre otvorenie globálnej
kontextovej ponuky. Vyberte "Nastavenia prevodu textu na reč", potom zvoľte "Rýchlosť
reči" a kliknite na vašu preferovanú rýchlosť reči a to niektorú z nasledujúcich možností:
Veľmi pomalá, pomalá, normálna, rýchla, rýchlejšia, veľmi rýchla, svižná, veľmi svižná 
alebo najrýchlejšia.
 
Ako funguje viacjazyčný mechanizmus prevodu textu na reč?
Tento mechanizmus vám umožňuje rýchlo prepínať z jednej syntézy reči na inú. Po aktivácii
môžete nastaviť až tri jazyky. Štandardne sú nastavené nasledujúce jazyky:

·         Jazyk 1: francúzština
·         Jazyk 2: angličtina
·         Jazyk 3: nemčina

Jazyky môžete zmeniť výberom tlačidla "Nastavenie nástroja".
Po nakonfigurovaní musíte priradiť klávesovú skratku na možnosť viacerých jazykov.
Ak to chcete urobiť, zadajte nastavenia prístupnosti Kapsys a zvoľte "Klávesové skratky".
Vyberte klávesovú skratku bez priradenia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte zo zoznamu
"Zmeniť jazyk reči" a potom stlačte túto skratku pre prepínanie hlasovej syntézy medzi
tromi preddefinovanými jazykmi.

Ako môžem nastaviť hlasitosť telefónu?

SmartVision2 rozlišuje tri typy hlasitostí, pri ktorých je možné definovať úrovne zvuku zvlášť.
Tieto kategórie sú "zvonenia a oznámenia", "Multimédiá" a "Alarmy"

·       Zvonenia a oznámenia:
V predvolenom nastavení je možné priamo meniť hlasitosť zvonenia a oznámenia
tlačidlami hlasitosti "plus" a "mínus" na pravej strane výrobku. Môžete tiež zmeniť
hlasitosť vyzváňania a upozornenia z "Nastavenia", "Zvuky a oznámenia", tlačidlo
"Nastavenie zariadenia" zo všeobecného profilu, a potom "Hlasitosť zvonenia".

·       Multimédia:
Jedná sa o zvukovú syntézu reči, MP3 súbory a videá. Ak chcete zmeniť zvuk
multimediálneho profilu, spravíte to jednoducho pomocou tlačidiel hlasitosti "plus" a
"mínus", keď syntetizátor reči hovorí alebo hrá súbor MP3.         

·       Zvuk alarmu:
Vyberte Nastavenia " Zvuk a oznámenia" tlačidlo zo spoločného profilu, potom
"Nastavenie zariadenia a následne Hlasitosť budíka.

Fungujú hlasové príkazy vez použitia internetu?

Nie, pripojenie na internet je nutné.

V akej aplikácii môžem použiť rozpoznávanie hlasu?

Keď sa nachádzate vo vstupnom poli, môžete použiť tlačidlo hlasového príkazu na
diktovanie textu alebo obsahu.
Na príklad, v nasledovných aplikáciách:

-       Telefón – diktovanie telefónneho čísla,
-       Správy – diktovanie obsahu SMS,
-       Emaily – diktovanie obsahu emailov,
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Môžete tiež použiť tlačidlo hlasového príkazu pre vyhľadávanie na internete alebo
spustenie niektorých funkcii.
Kompletný zoznam akcií, ktoré možno vykonať pomocou rozpoznávania reči je k dispozícii
v sekcii podpory "podpory spoločnosti Google" alebo pomocou kľúčového slova "OK
Google?".
Okrem toho sa odporúča priradiť adresu služby Gmail k službe "OK Google", aby ste mohli
využívať všetky funkcie hlasového ovládania.

Konektivita

Ako môžem preniesť súbory (hudba, texty ...) do môjho SmartVision2 cez počítač?

Pripojte svoj SmartVision2 k počítaču pomocou USB kábla. Zobrazí sa okno pre
nastavenie pripojenia USB. Vyberte "Prenos súborov". SmartVision2 bude rozpoznaný
ako externý úložný priestor a môžete ľubovoľne prenášať súbory.
Ak je počítač so systémom Windows 10, budete musieť nainštalovať ovládač pred tým,
než SmartVision2 je rozpoznaný ako úložný priestor. Ak to chcete urobiť, otvorte Windows
Prieskumník, keď je SmartVision2 pripojený k počítaču. Vyberte zo zoznamu "neznáme
zariadenie" a zvoľte "Aktualizovať ovládač". V ďalšom okne vyberte "Vyhľadať ovládač v
mojom počítači" a potom "Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači". V
zozname vyberte "Android telefón" a "USB zariadenie MTP". Dokončenie postupu
vykonáte stlačením tlačidla "Ďalej" pre inštaláciu ovládača.
Pre Mac, budete musieť stiahnuť softvér Android Device Compatibility, ako je “Android
File Transfer”.

Je možné rozšíriť pamäť môjho SmartVision2?

Áno, môžete rozšíriť pamäť vášho SmartVision2 vložením mikro SD karty až do 64 GB.
Umiestnenie mikro SD karty je tesne nad SIM kartou.

Môžem pripojiť Bluetooth headset k SmartVision2?

Áno, je možné spárovať náhlavnú súpravu Bluetooth s SmartVision2 a volať a prijímať
hovory. K tomu musíte aktivovať pripojenie Bluetooth: v Nastavení aktivovať Bluetooth a
detekovať všetky zariadenia v okolí. Zvoliť model headsetu ku ktorému sa chcete pripojiť a
stlačiť "OK". Na spárovanie zadajte kód PIN (v predvolenom nastavení je kód PIN často
"0000" alebo "1234").
Pozor: ak tiež chcete počúvať hudbu, rádio alebo počúvať syntézu reči s SmartVision2,
musíte mať Bluetooth headset typu "A2DP" (Advanced Audio Distribution Profile).

Môžem pripojiť braillovský riadok k SmartVision2?

Áno, Braillovský riadok môže byť pripojený k SmartVision2. Ak chcete tak urobiť, musíte
najprv aktivovať funkciu "BrailleBack" z nastavení Prístupnosti. Táto aplikácia vám umožní
pripojiť Braillovský displej k SmartVision2 cez Bluetooth. Ak použijete BrailleBack, obsah
obrazovky sa objaví na vašom Braillovskom riadku. Potom môžete ovládať telefón
pomocou braillovského riadka. Môžete tiež zadať text pomocou kláves Braillovského
riadka.
Pre viac informácií o používaní funkcie BrailleBack a prepojení Braillovského riadku si
preštudujte nasledujúci odkaz: Google BrailleBack.

Telefón a SMS

Ako vložiť kontakt do "Obľúbených"?

Na priradenie kontaktu do skupiny "Obľúbené", otvorte kartu kontaktu z aplikácie

https://support.google.com/websearch/answer/2940021?co=GENIE.Platform=Android&hl=sk
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=sk
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"Kontakty". Potom stlačte kláves "Ponuka" a následne zvoľte "Pridať do obľúbených".

Ako importovať moje kontakty?

V predvolenom nastavení sú kontakty  uložené na SIM karte zobrazované automaticky.
Avšak, môžete importovať ďalšie kontakty z internej pamäte telefónu alebo z pamäťovej
karty SD. Ak chcete toto urobiť, spustite aplikáciu "Kontakty" a potom stlačte tlačidlo
"Ponuka" a nakoniec zvoľte "Import / Export". Vyberte si z "Import zo súboru VCF" zo
zoznamu a sledujte postup importu.

Ako aktivovať hlasný odposluch počas telefonovania?

Keď telefonujete, stlačte krátko tlačidlo hlasového príkazu na pravej strane SmartVision2
na aktivovanie alebo deaktivovanie reproduktora.

Môžem vykonať videohovor?

Áno, SmartVision2 má prednú kameru.  Tiež si môžete stiahnuť aplikácie ako napríklad
Skype pre vykonávanie video hovorovíé-tž.

Ako vybrať môj predvolený tón zvonenia?

SmartVision2 obsahuje približne 100 tónov zvonenia.
Ak chcete zmeniť tón zvonenia, vyberte "Nastavenia", "Zvuk a upozornenia", tlačidlo
"Nastavenia zariadenia" zo Všeobecného profilu, a potom "Tón zvonenia telefónu".
Vyberte vyzváňací tón, ktorý chcete použiť zo zoznamu a potvrďte stlačením tlačidla "OK"
na konci zoznamu.

Môžem priradiť tón zvonenia jednotlivým kontaktom?

Ak chcete priradiť špecifické zvonenie ku kontaktu, otvorte kartu kontaktu a stlačte tlačidlo
"Ponuka" a vyberte položku "Upraviť". Stlačte tlačidlo "Ponuka" znovu a vyberte "Nastaviť
zvonenie".

Ako sa prepnúť do tichého režimu?

Zvoľte "Nastavenia" a potom "Zvuk a upozornenia." Potom vyberte "tichý" a potvrďte
tlačidlom "OK". Pre návrat do režimu zvonenia, vyberte "Všeobecné nastavenia" a potvrďte
tlačidlom "OK". Tieto možnosti sú k dispozícii aj v rýchlych nastaveniach stlačením tlačidla
mriežka + tlačidlo 3.

Ako opakovať ID volajúceho?

Po zazvonení telefónu môžete krátko stlačiť tlačidlo hlasitosti na stlmenie zvonenia
telefónu, aby bolo počuť meno a číslo volajúceho. Stlačením tlačidla "Hviezda" zopakujete
informácie.

MP3 Prehrávač a FM rádio

Ako počúvať hudbu?

Jednoducho spustite aplikáciu Hudba Google Play.

Musím sa prihlásiť na odber služby Hudba Google Play ak chcem počúvať moje
súbory MP3?

Nie, odber môžete odmietnuť výberom položky "Nie, ďakujem" v dolnej časti zoznamu.
Stále budete môcť používať Hudbu Google Play, pretože ponúka 30-dňovú skúšobnú
verziu.
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Ako pridám svoje MP3 do SmartVision2?

Po pripojení zariadenia SmartVision2 k počítaču skopírujte svoje súbory MP3 do priečinka
"Hudba" vo vnútornej pamäti.
Aplikácia vám potom ponúkne počúvanie piesní, ktoré ste pridali.

Čo sa stane, keď prijmem hovor pri počúvaní súboru MP3?

Pri prichádzajúcom hovore, MP3 prehrávač pozastaví prehrávanie a normálne zazvoní
telefón. Keď zavesíte, pieseň pokračuje, kde bola pozastavená.

Ako používať funkciu FM rádio?

FM rádio funguje len vtedy, keď sú pripojené slúchadlá, pretože pôsobia ako anténa.
Tlačidlá klávesnice môžete používať na ladenie frekvencii.

Book Reader

Ktorý formát môže čítať aplikáciu Reader?

Aplikácia Book Reader vám umožňuje čítať dokumenty v nasledujúcich formátoch: Daisy
2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt, html.

Ako importovať zvukové knihy?

Jednoducho pripojte zariadenie SmartVision2 k počítaču a preneste dokumenty do
priečinka "Books" alebo "Download" vo vnútornej pamäti.
Môžete tiež použiť externú pamäťovú kartu, v tomto prípade bude najprv potrebné vytvoriť
priečinok "Books".

Nemôžem si prečítať moje zvukové knihy. Prečo?

Ak k tomu dôjde, uistite sa, že formát vašej zvukovej knihy je podporovaný aplikáciou a že
dokument je dobre skopírovaný do priečinka "Books".
Môžete tiež reštartovať produkt a vynútiť skenovanie uložených dokumentov SmartVision2.

Stiahol som si zvukovú knihu na internete, ale stále si ju nemôžem prečítať so
svojím SmartVision2. Prečo?

Zvuková kniha mohla byť komprimovaná, aby sa optimalizoval priestor na ukladanie dát
(.zip). V takom prípade musíte najprv rozbaliť tento súbor cez aplikáciu Book Reader. Ak to
chcete urobiť, prejdite na "Moja knižnica" a zvoľte funkciu "Preskúmať strom súborov".
Potom vyberte súbor, ktorý potrebujete rozobrať a potvrďte tlačidlom "OK". Zobrazí sa
okno potvrdenia extrakcie. Pomocou navigačných šípok vyberte tlačidlo "OK" a potvrďte.
Archív sa potom rozbalí a umiestni do priečinka "Knihy" vnútornej pamäte (môže to trvať
niekoľko minút). Po dokončení sa zobrazí nové varovné okno, ktoré vám navrhne, či chcete,
aby ste odstránili súbor ZIP. Váš rozbalený súbor je teraz dostupný v "Moja knižnica".

NFC

Čo je technológia NFC?

NFC technológia alebo technológia Near Field Communication, je jednoduchá a intuitívna
technológia, ktorá umožňuje používať Váš mobilný telefón k iným účelom.
NFC tag môže byť spojený s informáciou, ako je webová stránka, text, nastavenie alebo
rôznym druhom informácií. Potom môžete použiť svoj telefón na čítanie informácií
uložených na štítku NFC.

Ako pracuje aplikácia NFC?
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Spustite aplikáciu NFC a vyberte informáciu, ktorú chcete zaznamenať na NFC značku
(spustenie volania, aplikáciu, web stránku, prečítať text, hlasovú poznámku, atď.). Potom
priložte na zadnú stranu telefónu štítok na prenos informácií. Akonáhle je nahrávanie
dokončené, dajte štítok na miesto kde ho budete uživať (zložka, lekárnička atď.).
Keď dáte na zadnú stranu telefónu späť štítok NFC, SmartVision2 začne akciu spojenú so
značkou.

Môžu sa použiť NFC značky viacnásobne?

Áno, totožné značky môžete používať do nekonečna. Jednoducho nahrajte novú informáciu
na NFC štítok, stará informácia sa automaticky odstráni.

Aký typ NFC značiek si mám vybrať?

SmartVision2 je kompatibilný s rôznymi typmi NFC štítkov. Existujú rôzne veľkosti štítkov v
závislosti od ich pamäte. SmartVision2 je dodávaný s 5 NTAG 216 štítkami s pamäťou
888 bytov.
Toto korešponduje s priemerne 400 znakmi pre textovú správu.

Kapten GPS

Ako pracuje Kapten GPS?

Aplikácia Kapten je navigačný systém špeciálne navrhnutý pre zrakovo postihnutých a
používa geo-polohovanie pomocou satelitov (GPS systému).
Pri prvom použití je vyžadované pripojenie k internetu pre stiahnutie mapy.
Mapové dáta Kapten sú potom uložené v pamäti SmartVision2, takže môžete použiť túto
aplikáciu bez pripojenia k internetu.

Musím zadať adresu cieľa pre hlasovú navigáciu?

Nie, môžete použiť režim voľnej navigácie, ktorý vám umožňuje získať popis prostredia v
reálnom čase. Keď je táto funkcia aktivovaná, aplikácia Kapten bude oznamovať ulice na
ktorých sa nachádzate  a popis nasledujúcej križovatky. Keď budete v blízkosti križovatky,
aplikácia Kapten ju popíše tak, že oznámi mená ulíc, ktoré ju tvoria.  Po opustení
križovatky, je oznámený názov ulice, do ktorej smerujete.

Môžu byť oznamované body záujmu počas cesty?

Áno, je možné oznámiť body záujmu okolo vás pomocou funkcie voľná navigácia. Opisuje
vaše okolité prostredie v reálnom čase, rázcestia, aktuálnu pozíciu, a tiež body záujmu, ako
sú obchody, na verejných miestach, parkoviská ... (body záujmu uvádzané vo voľnej
navigácii sú konfigurovateľné z ponuky aplikácie Kapten).

Môžem použiť Kapten GPS ako auto-Kým som v budove navigáciu?

Áno, Kapten GPS obsahuje režim auto-navigácie, ktorý poskytuje upravený itinerár pre
cestu autom.

Môžem prechádzať virtuálne trasu zatiaľ čo sa nachádzam vo vnútri budovy?

Áno, s režimom Card Reading môžete prechádzať trasu virtuálne z bodu A do bodu B bez
GPS pripojenia.

Čo je K-Tag?

K-Tag je bod záujmu, ktorý ste vytvorili, napríklad obľúbená adresa.
K-Tag má nasledujúce prvky: geografická poloha alebo adresa, kategória a meno.

Čo je priame navádzanie?

Režim priameho navádzania umožňuje mať v reálnom čase informácie o vzdialenosti a
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smere do miesta príchodu. Táto informácia sa počíta vzdušnou čiarou a v jednej priamke,
bez ohľadu na cestnú sieť. Tento režim pokynov je podobný navigácii s kompasom.

OCR

Čo je OCR?

Funkcia OCR vám umožňuje vykonávať optické rozpoznávanie znakov tlačeného
dokumentu a vokalizovať výsledok rozpoznávania.

Ako pracuje?

Operácia je jednoduchá, SmartVision2 zachytí snímku dokumentu a následne konvertuje
snímku na text. Syntéza hlasu potom vokalizuje obsah dokumentu, ktorý bol nasnímaný.

Ako môže byť výsledok OCR vylepšený?

Aplikácia OCR je vybavená systémom rozpoznávania dokumentu, ktorý je schopný
správne prevádzať dokumenty A4 s fontami väčšími alebo rovnajúcimi sa 12 bodom.
Kvalita výsledku OCR závisí predovšetkým na kvalite zachytávania dokumentu. Ak chcete
zlepšiť kvalitu zachytenia dokumentu, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

·       Uistite sa, že je dobrý kontrast medzi skenovaným dokumentom a podkladom:
napríklad biely dokument na tmavom stole alebo tmavom obruse je ideálna
kombinácia.

·       SmartVision2 bude detekovať hrany dokumentu pre zachytenie snímku. Akonáhle
budú detekované všetky 4 hrany dokumentu, dokument bued automaticky odfotený.

·       Pokúste sa držať telefón čo najviac horizontálne a v strede dokumentu počas
skenovania. Ak budete príliš ďaleko od stredu dokumentu, SmartVision2 nebude
schopný automaticky detekovať hrany dokumentu.

·       Uistite sa, že vo vašom okolí je dostatočný jas. Rozpoznávanie znakov nebude
optimálne, ak budú na dokumente tiene.

·       Pri zachytávaní snímky buďte v pokoji. Rozpoznávanie znakov nebude dobré ak
bude snímka rozmazaná.

Obmedzenia OCR

Aj napriek tomu, že technológia OCR je čoraz kvalitnejšia a presnejšia, žiaden OCR
software nie je presný na 100 percent. Existujú obmedzenia, ktoré sa týkajú
východiskových materiálov a formátovania textu:

·       Počet chýb závisí od kvality a typu dokumentu, vrátane použitého písma.
·       Text zo zdroja s veľkosťou písma menšou ako 12 bodov bude obsahovať viac

chýb.
·       Text so zlým kontrastom medzi farbou textu a farbou papiera môže mať za

následok nemožnosť skenovania predlohy.
·       Rukou písaný text nie je možné rozpoznať.
·       Rozmazané znaky generujú chyby.
·       Text na lesklom papieri generuje viac chýb.
·       Nechcené odrazy svetla na skenovanej strane môžu spôsobovať viac chýb  pri 

rozpoznávaní.

Ako ukladať výsledky OCR?

Akonáhle je výsledok OCR vokalizovaný, môžete použiť tlačidlo "Ponuka" a potom "Uložiť
ako poznámku". Výsledok bude uložený a je k dispozícii ako poznámka v aplikácii
"Poznámky".
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Kalendár

Ako vytvoriť udalosť?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár stlačte šípku doprava a dostanete sa na tlačidlo
"Vytvoriť novú udalosť" a potvrďte tlačidlom OK.
Potom zvoľte položku "Udalosť" zo zoznamu možností a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok môžete prehľadávať a vyplňovať rôzne polia udalosti (názov,
dátum, čas, upozornenie atď.). Po dokončení formulára udalosti znovu použite navigačné
šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Uložiť" v hornej časti zoznamu a potvrďte tlačidlom OK.
Udalosť sa teraz pridá do vášho kalendára. Hlasové upozornenie oznámi udalosť v
stanovenom čase a dátume.
Ak máte pripojenie k internetu, môžete použiť aj tlačidlo hlasového príkazu Ok Google na
vytvorenie udalosti (funguje len pre anglické príkazy).
Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo hlasového príkazu na zariadení SmartVision2 a
povedzte jeden z nasledujúcich príkladov:

·           "Schedule an appointment to see the doctor on Sunday at noon" ("Naplánujte
schôdzku s lekárom v nedeľu na poludnie")

·           "Add a reminder to run at 7 am" ("Pridať pripomienku na 7.00 ráno")
·           "Remember to go get bread in one hour" ("Nezabudnite ísť po chlieb za hodinu")
·           "Show met he reminders" ("Zobraziť upomienky")

Syntax hlasových príkazov Google je bezplatný. Neváhajte skúsiť niekoľko variantov.
Po odoslaní a identifikácii hlasového povelu spoločnosťou Ok Google môžete
pomocou navigačných šípok vokalizovať, skontrolovať alebo upraviť rôzne
rozpoznané informácie.

Ako upraviť udalosť?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár použite navigačné šípky na výber udalosti, ktorú
chcete upraviť, a stlačte tlačidlo OK.
Na súhrnnom hárku udalosti použite navigačné šípky na výber tlačidla "Upraviť" a potvrďte
tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok môžete navigovať a upravovať požadované polia. Po zmene
udalosti opäť použite navigačné šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Uložiť" v hornej časti
zoznamu a potvrďte tlačidlom OK.

Ako odstrániť udalosť?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár použite navigačné šípky na výber udalosti, ktorú
chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OK.
Na súhrnnom hárku udalosti použite navigačné šípky na výber tlačidla "viac možností" a
potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok vyberte možnosť Odstrániť a pomocou klávesu OK odstráňte
udalosť z kalendára.

E-mail

Môžem skontrolovať svoje e-maily na SmartVision2?

Áno, e-mailová aplikácia je kompatibilná so všetkými e-mailovými adresami. Jednoducho
vyplňte svoju e-mailovú adresu a heslo a skontrolujte svoje e-maily.
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Je potrebné pripojenie k internetu (Wi-Fi, 3G alebo 4G)

Ako čítať e-mail?

Po pripojení vášho e-mailového účtu použite navigačné šípky na prehliadanie rôznych e-
mailov. SmartVision2 oznamuje názov e-mailu a upozorní vás, ak e-mail obsahuje prílohu.
Stlačením tlačidla OK otvoríte svoj e-mail a zobrazíte jeho obsah. Pomocou
navigačných šípok si prečítajte rôzne prvky e-mailu.
V "režime čítania e-mailu" sú k dispozícii dve klávesové skratky:

·           Tlačidlo "#": otvorí sa e-mail v aplikácii "Poznámky". Je otvorený bez obrázkov a
odkazov. Zachová sa iba text. Klávesové skratky aplikácie "Poznámky" sú stále k
dispozícii.

·           Tlačidlo "*": umožňuje priamo prejsť na prílohy alebo koniec e-mailu.

Ako otvoriť prílohu?

Z priečinka doručenej pošty vyberte svoj e-mail a potvrďte tlačidlom OK. Stlačením tlačidla
"*" dosiahnete prílohu.
Stlačením tlačidla OK otvorte prílohu.
Pozor, niektoré prílohy vyžadujú inštaláciu aplikácie od tretej strany. Tu je
vyčerpávajúci zoznam rôznych typov príloh, ktoré môžete prijať, a aplikácie
umožňujúce ich otvoriť:

·           Dokument programu Word (doc, docx alebo txt): aplikácia SmartVision2 "Book
Reader" alebo aplikácia "Microsoft Word" stiahnuteľná z aplikácie Obchod Play.

·           Dokument PDF (pdf): aplikácia "Book Reader" SmartVision2 alebo aplikácia
"Adobe Acrobat Reader", ktorú je možné prevziať z aplikácie Obchod Play.

·           Obrázky a fotografie (jpeg alebo png): aplikácia SmartVision2 Fotky Google
·           Zvukový súbor (mp3, mp4 a wav): aplikácia Hudba Play od spoločnosti Google
·           Daisy kniha (Daisy alebo Epub): aplikácia "Book Reader".

Ak formát prílohy nie je rozpoznaný systémom SmartVision2, vždy si môžete stiahnuť
požadovanú aplikáciu z Obchodu Play.

Ako odpovedať na e-mail?

Z priečinka doručenej pošty vyberte svoj e-mail a potvrďte tlačidlom OK. Pomocou
navigačných šípok prejdite na tlačidlo "Viac" a potvrďte tlačidlom OK.
Vyberte možnosť Odpovedať alebo Odpovedať všetkým a znova potvrďte.
Zobrazí sa okno na úpravu, ktoré vám umožní odpovedať na e-mail. Zadajte text a
potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte tlačidlo "Poslať" v hornej časti
zoznamu a potvrďte výberom položky "OK".

Ako odstrániť e-mail?

Zvoľte svoj e-mail z priečinka Doručená pošta a stlačte kláves Delete.

Ako odstrániť e-mailovú adresu?

Z priečinka doručenej pošty stlačte tlačidlo Ponuka. Pomocou navigačných šípok
vyberte položku "Nastavenia" a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok vyberte možnosť Spravovať účty a potvrďte
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tlačidlom OK.
V zozname účtov vyberte e-mailovú adresu, ktorú chcete odstrániť zo služby
SmartVision2, a potvrďte tlačidlom OK.
Stlačte tlačidlo Ponuka a pomocou navigačných šípok vyberte možnosť Odstrániť
účet. Overte pomocou tlačidla OK a potvrďte vymazanie výberom a potvrdením
tlačidla "Vymazať účet".

Hodiny

Ako vytvoriť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrďte tlačidlom OK.
Stlačením šípky doprava vyberte možnosť "Pridať budík" a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok vyberte čas.
Stlačením šípky doprava vyberte tlačidlo OK a potvrďte potvrdenie vytvorenia budíka.
Váš budík je potom vytvorený a dostupný v zozname budíkov.
Ak máte pripojenie k internetu, môžete použiť aj tlačidlo hlasového ovládania "Ok Google"
na vytvorenie poplachu.
Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo hlasového príkazu na zariadení SmartVision2 a
povedzte napríklad "Create an alarm at 9 oʼclock" ("Vytvoriť budík na 9 hodinu"). Záznam
budíka je potom potvrdený hlasovou správou.

Čo robiť, keď zazvoní budík?

Po zazvonení budíka sú k dispozícii dve možnosti:

·           Opakovať: budík bude znova vyzváňať o 10 minút neskôr.
·           Zrušiť: budík sa zastaví.

Pomocou navigačných šípok vyberte svoju voľbu a potvrďte tlačidlom OK.

Ako zapnúť alebo vypnúť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok vyberte položku "Zapnuté" alebo "Deaktivované" a potvrďte
tlačidlom OK.

Ako odstrániť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrďte tlačidlom OK.
Pomocou navigačných šípok vyberte položku "Tlačidlo rozbaliť budík" a stlačte tlačidlo OK.
Opätovným použitím navigačných šípok vyberte možnosť Odstrániť budík a potvrďte
tlačidlom OK.

Obchod Play

Čo je to aplikácia Obchod Play?

Aplikácia Obchod Play je aplikácia Google, ktorá je predvolene nainštalovaná v zariadení
SmartVision2, ktorá vám umožňuje prevziať nové aplikácie vo vašom produkte, ako sú
Facebook, Twitter, WhatsApp atď.

Musím platiť za nové aplikácie v Obchode Play?
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Závisí to od aplikácie, ktorú chcete nainštalovať. Väčšina aplikácií je bezplatná, ale
niektoré z nich vyžadujú zaplatenie ceny za inštaláciu a používanie. Je mimo kontroly a
zodpovednosti KAPSYS.

Ako prevziať aplikácie v službe PlayStore?

Najprv musíte mať pripojenie k internetu a účet Google s e-mailovou adresou končiacou na
adrese @ gmail.com, aby ste mohli používať službu Obchod Play.
Ak nemáte účet služby Gmail, jednoducho ho vytvorte na internete prostredníctvom tohto
odkazu: Vytvorte si účet služby Gmail.
Po vytvorení účtu spustite aplikáciu Obchod Play zo zoznamu aplikácií. Pri prvom spustení
aplikácie sa objaví identifikačné okno s pozvaním na zadanie svojej e-mailovej adresy a
hesla.
Postupujte podľa prihlasovacieho postupu a pripojte sa k službe Obchod Play. Po pripojení
použite navigačné šípky na dosiahnutie tlačidla "Vyhľadávanie" a potvrďte tlačidlom OK.
Zadajte názov aplikácie pomocou fyzickej klávesnice a stlačte tlačidlo OK na spustenie
vyhľadávania. Pomocou navigačných šípok prejdite zoznamom nájdených aplikácií a
stlačením tlačidla OK otvorte vybranú aplikáciu. V súhrnnom prehľade aplikácií použite
navigačné šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Inštalovať" a potvrďte tlačidlom OK. V závislosti
od pripojenia k internetu a veľkosti pamäte aplikácie môže inštalácia trvať niekoľko minút.
Po nainštalovaní bude aplikácia dostupná zo zoznamu aplikácií.

Koniec dokumentu

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=sk
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SmartVision2 Užívateľská príručka

Riešenie problémov
Predtým ako budete kontaktovať technickú podporu, prečítajte si tieto odporúčania:

·         Pre optimálny výkon Vášho zariadenia, odporúčame ho občas vypnúť a zapnúť.
·         Pre maximálny výkon sa odporúča nabíjať batériu na 100 percent.

Predtým než budete volať technickú podporu, preštudujte si nasledovné riešenia
problémov:

Môj mobilný telefón sa nezapne/ Zobrazená je len čierna obrazovka

·              Stlačte tlačidlo zapnutia /vypnutia "On Off" pokiaľ sa nezapne obrazovka.
·              Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
·              Skontrolujte kontakty batérie, vyberte a znova založte batériu, potom opätovne

zapnite telefón.

Moja obrazovka sa číta veľmi ťažko:

·              Vyčistite obrazovku.
·              Nastavte jas vzhľadom na podmienky prostredia (rýchle nastavenia z

notifikačného panelu).

Môj telefón sa sám vypína:

·              Stlačte kláves zap/vyp "On Off" a zapnite ho.
·              Skontrolujte stav batérie.

Môj mobilný telefón sa rýchlo vybíja:

·              Uistite sa, že nabíjate batériu do maximálnej kapacity (minimálne 4 hodiny).
·              Na zvýšenie životnosti batérie vypnite Wi-Fi, Bluetooth a GPS funkcie ak ich

nepotrebujete (rýchle nastavenia z panelu oznámení).

Môj telefón sa správne nenabíja:

·              Skontrolujte, či nie je vaša batéria úplne vybitá.
·              Uistite sa, že nabíjanie prebieha v normálnych podmienkach (0°C +40°C)
·              Skontrolujte, či je batéria vložená. Pred nabíjaním musí byť vložená.
·              Uistite sa, že používate batériu a nabíjačku od KAPSYS.
·              Keď ste v zahraničí, či je kompatibilná ich elektrická sieť s našou.

Môj mobilný telefón sa nedokáže pripojiť k sieti:

·              Skúste sa pripojiť z iného miesta.
·              Overte si pokrytie oblasti operátorom.
·              Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.
·              Skontrolujte u operátora, či je vasa SIM karta funkčná.
·              Skúste sa pripojiť neskôr ak je sieť preťažená.
·              Odstráňte a znovu nainštalujte SIM kartu.
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Hlasové rozhranie nie je funkčné:

·              Ak ste v režime reč-na-text, skontrolujte dátové pripojenie.
·              Nesprávne použitie kľúčových slov alebo hlasových príkazov.

Chyba SIM karty / Nie je možné pristupovať k žiadnym funkciám
telefónu:

·              Skontrolujte, či bola SIM karta správne vložená.
·              Skontrolujte, či nie je poškodený čip na SIM karte.

Nemožno realizovať volanie/odchádzajúce hovory:

·              Overte, či vytáčate správne číslo
·              Pre medzinárodné volania, skontrolujte krajinu a kód krajiny.
·              Uistite sa, že je váš telefón pripojený do siete a že táto sieť nie je preťažená alebo

nedostupná.
·              Ak ste v zahraničí, uistite sa, že máte povolené služby medzinárodných hovorov
·              Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.

Nedajú sa prijímať prichádzajúce hovory:

·              Uistite sa, že je váš telefon zapnutý a pripojený do siete.
·              Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.

Kvalita hovoru je nízka:

·              Skúste nastaviť hlasitosť počas hovoru stláčaním kláves pre zvýšenie/zníženie
hlasitosti na ľavej strane telefónu.

·              Skontrolujte silu signálu pomocou indikátora v stavovej lište.

Keď vyberiem číslo z môjho zoznamu, nie je vytočené:

·              Skontrolujte, či bolo číslo správne uložené.
·              Skontrolujte, či ste použili správny prefix krajiny, ak voláte zo zahraničia.

Volajúci nemôžu zanechávať odkazy v schránke hlasovej pošty

·              Informujte sa u svojho operátora, či je táto služba prístupná

Nemôžem pristupovať k hlasovej pošte:

·              Skontrolujte, či máte správne zadané číslo hlasovej schránky. Ak je sieť
zaneprázdnená, skúste to neskôr.

SIM karta je zablokovaná

·              Vložili ste 3 krát nesprávny PIN kód, kontaktujte vášho operátora pre získanie
PUK kódu.
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Technické špecifikácie  

OPERAČNÝ SYSTÉM

·         Android 6.0

RORMERY A HMOTNOSŤ

·        Rozmery: 152 x 66 x10mm
·        Hmotnosť: 150g
·        Dotyková obrazovka: 4" LCD IPS

HARDWARE

·        Processor: Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz
·        Interná pamäť: RAM 2GB, Flash 16GB
·        Externá pamäť: do 64GB uSD
·        Sieťová konektivita:

4G LTE/3G+/ 3G/2G
·       Bezdrôtová konektivita:

Bluetooth 4.0 BLE
WLAN 802.11 a/b/g/n 5GHz

·       Určovanie polohy: GPS, Glonass a podpora A-GPS
·       Iné senzory: akcelerometer, proximity a sveteľný senzor, digitálny kompas
·       Formát SIM karty: 4FF
·       Konektory: Audio jack 3.5 mm, USB typ C
·       Napájanie, batéria a výdrž:

Batéria : 2700mAh Li-ion
Pohotovostný režim : 350h
Doba hovoru: 12h

·       DAS : 0.178 W/Kg

KAMERA

·         Rozlíšenie: 2 Mpixel predná/ 8 Mpixel zadná
·         Video: HD 720p @ 30 fps
·         Zaostrovanie: manuálne a automatické
·         Digitálny Zoom: 4x
·         Blesk: 2 LED

Koniec dokumentu
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Právne upozornenia a záruka

Opatrenia na používanie a záruka

·         Zaobchádzajte s KAPSYS zariadením a príslušenstvom opatrne, nehádžte a
nekopte do     zariadenia

·         Nerozoberajte výrobok, pretože to bude mať za následok zrušenie
·         Čistite zariadenie iba pomocou mäkkej navlhčenej handričky.

Nepoužívajte chemikálie, čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré by
mohli  poškodiť zariadenie

·         Tento výrobok nie je vodotesný. Chráňte ho pred vlhkosťou a postriekaním
 tekutinou.

·         Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja tepla a vyhnite sa ukladaniu zariadenia
v horúcom, vlhkom alebo korozívnom mieste

·         Nepoužívajte výrobok v blízkosti magnetických polí
·         Nepoužívajte zariadenie, ak je obrazovka poškodená alebo prasknutá, pretože by

mohlo dôjsť k zraneniu
·         Nepoužívajte výrobok v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
·         Produkt nenabíjajte pri teplotách pod 0°C (32°F) alebo pri viac ako 45°C (113°F)
·         Nepoužívajte výrobok v zdravotníckych zariadeniach a požiadajte o povolenie pred

použitím telefónu v blízkosti zdravotníckych prístrojov
·         Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám. (1) Rozsah prevádzkových teplôt: - 10 °

C (14° F), až + 55 ° C (131 ° F). (2) Krátkodobá skladovacia teplota: -20°C  (-4°F)
až + 60 °C (140° F). (3) Dlhodobá skladovacia teplota: -10 ° C (-4 ° F) až  + 25 °C
(77 ° F)

·         Výrobok obsahuje vstavaný lítium-polymérový akumulátor. Pre zvýšenie životnosti
batérie ju vždy plne nabite

·         Dlhodobé užívanie telefónu môže spôsobiť zvýšenú teplotu telefónu
·         Pre optimálny výkon vášho zariadenia, odporúčame, aby ste ho občas vypli a zapli

a občas vybrali a založili batériu.

Bezpečnosť a zdravie

·         Tento výrobok držte ďalej od malých detí
·         Počas šoférovania majte voľné ruky: šoférujte Vaše auto bezpečne a zodpovedne

podľa pravidiel cestnej premávky
·         Chráňte Váš sluch: vyhnite sa dlhodobému pôsobeniu vysokej úrovne hlasitosti

počas používania slúchadiel, reproduktorov alebo prijímača.
·         Ak máte kardiostimulátor alebo žijete pri niekom, kto má, môžete sa poradiť s

lekárom alebo výrobcom kardiostimulátora ohľadne otázok súvisiacich s používaním
vášho bezdrôtového zariadenia.

·         Zariadenia vysielajúce rádiové vlny môžu rušiť bezpečné a účinné použitie
·         niektorých lekárskych zariadení, ktoré nemusia byť dostatočne chránené

Obmedzená záruka a zodpovednosť

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Kapsys, výrobca zariadenia, so sídlom 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins
Sophia Antipolis (06250), Francúzsko, zaručuje, že výrobok je v súlade s popisom (je k
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dispozícii na webových stránkach www.kapsys.com) a v súlade s ustanoveniami článkov
L.211-1 a nasl. francúzskeho obchodného zákonníka.

Kapsys zaručuje prvému kupujúcemu, že produkt od dátumu kúpy je bez chýb
spracovania a materiálu, ak je používaný za optimálnych podmienok podľa jeho účelu.
Záručná doba pre SmartVision2 je garantovaná po dobu dva (2) roky a jeho príslušenstvo
vrátane batérie má garantovanú záruku po dobu šesť (6) mesiacov od dátumu kúpy.
Počas tejto doby komerčnej záruky, môže byť výrobok buď opravený alebo vymenený
bezplatne spoločnosťou Kapsys alebo jeho schválenými poskytovateľmi služieb (s
výnimkou nákladov na dopravu).
V prípade, že výrobok nie je k dispozícii na použitie alebo ho nemožno použiť po dobu viac
ako sedem (7) dní, je záručná doba výrobku opraveného v rámci záruky predĺžená o dobu
trvania opravy.

Kapsys záruka nezahŕňa:
·       Bežné opotrebenie výrobku, zníženie kapacity a výdrže batérie
·       Poškodenia vyplývajúce z nesprávneho používania, poliatia kvapalinou, vznik

vlhkosti, alebo tesnej blízkosti zdroja tepla
·       Prasknuté alebo poškodené zariadenie alebo zariadenie s viditeľným mechanickým

poškodením
·       Nedodržanie opatrení pre používanie, nehody, nedbalosti, nesprávne použitie, alebo

použije v rozpore s pokynmi dodávanými spoločne s výrobkom, alebo obchodné
použitie výrobku

·       Skratovanie batérie alebo použitie batérie v inom zariadení ako v SmatVision2
·       Použitie príslušenstva alebo konektorov neschváleným spoločnosťou KAPSYS
·       Poškodenie v dôsledku neodbornej opravy servisom, ktorý nie je partnerom

 spoločnosti KAPSYS.

Obmedzená záruka zahrnutá v bodoch uvedených vyššie a platných právnych predpisoch
a vylučuje akékoľvek iné predpokladané záruky a/ alebo povinnosti prislúchajúce
predávajúcemu najmä ale nie obmedzenie povinnosti pokiaľ ide o uspokojivú kvalitu,
spoľahlivosť alebo dostupnosť presnosti a úplností odpovedí výsledkov a informácii
poskytnutého produktu alebo dostupnosti dát.
Odporúčame vám zálohovať si údaje uložené vo Vašom výrobku. KAPSYS nezodpovedá
za stratu údajov vyplývajúcu z nesprávneho používania výrobku, opravy alebo výmeny.

Záruka

V prípade poruchy kontaktujte svojho predajcu.
Záruka na výrobok nie je poskytnutá bez ohľadu na zistenú poruchu v nasledujúcich
prípadoch:

·         Bežné opotrebenie produktu a znížená funkcia nabíjania a kapacita batérie
·         Poškodenie spôsobené nevhodným používaním, vystavením nadmernej vlhkosti,

obliatím kvapalinami, blízkosťou alebo priamemu vystaveniu zdrojov tepla
(vykurovacie telesá….)

·         Ak je zariadenie popraskané, zlomené alebo vykazuje viditeľné známky nárazu
·         Nedodržanie bezpečnostných pokynov na použitie, nehody, nedbanlivosti,

nesprávneho použitia alebo používania, ktoré nie sú v súlade s pokynmi dodanými s
produktom alebo s komerčným použitím výrobku

·         Skratovanie batérie alebo použitie batérie v inom zariadení ako vaše zariadenie
·         Používanie príslušenstva alebo konektorov, ktoré nie sú odporúčané výrobcom
·         Poškodenie spôsobené opravami alebo pokusmi o opravu osobami, ktoré nie sú

autorizované výrobcom

http://www.kapsys.com
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Odporúča sa, aby ste vykonali jednu alebo viac záloh údajov uložených vo vašom zariadení.
Predajca nenesie zodpovednosť za stratu týchto údajov z dôvodu poruchy, opravy alebo
výmeny výrobku.
Akékoľvek poruchy týkajúce sa sieťových služieb alebo bunkového systému nie je možné
zaručiť. Musíte kontaktovať poskytovateľa pripojenia do siete a poskytovateľa dátových
služieb priamo pre poskytnutie pomoci.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom, ale za žiadnych okolností nemôže
Kapsys niesť zodpovednosť voči vám, nejakému užívateľovi alebo tretej osobe za
nepriame, zvláštne, následné, náhodné alebo represívne škody akéhokoľvek druhu,
vyplývajúce zo zmluvy, prečinu, alebo inak, vrátane, ale nie výhradne k, zraneniu, strate
príjmov, strate dobrej povesti, strate obchodných príležitostí, strate dát a / alebo ušlému 
zisku, bez ohľadu na ich predvídateľnosť alebo či KAPSYS bola upozornená na možnosť
vzniku takýchto škôd
A v žiadnom prípade celková zodpovednosť KAPSYS nemôže prekročiť sumu prijatú od
Vás. Vyššie uvedené nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nie je možné odvolať.
Sieťové servery alebo služby mobilnej siete sú poskytované tretími stranami
prostredníctvom komunikačných systémov, sietí a médii, na ktoré KAPSYS nemá žiaden
dosah a preto nemôže zabezpečiť dostupnosť a efektívnu prevádzku. Odporúčame priamo
kontaktovať príslušného poskytovateľa za účelom získania akejkoľvek podpory v súvislosti
s ich službami.

O SAR ( Specific Energy Absorption Rate)

Váš SmartVision2 od KAPSYS je rádiový vysielač/prijímač. Bol navrhnutý a vyrobený v
súlade s limitnými hodnotami rádiových frekvencii (RF) odporúčanými európskou úniou.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519 / ES) o obmedzení vystavenia verejnosti
elektromagnetickým poliam formou ochrany zdravia. Jednotka merania pre limit
stanovený zasadnutím Európskej rady je odporúčaný pre mobilné telefóny "Specific
Absorption Rate" (SAR). Tento limit je SAR 2,0 W / kg v priemere na 10 g telesného
tkaniva. Toto zariadenie spĺňa požiadavky ICNIRP a európskej normy EN 62209-1 / EN
62209-2 pre mobilné rádiové zariadenia.
Testy vykonávané za účelom stanovenia hodnoty SAR boli vykonávané na základe
štandardných režimov používania prenosov na ich maximálnej výkonovej úrovni v celom
rozsahu frekvenčných
pásiem. Skutočná úroveň SAR v normálnej prevádzke môže byť nižšia ako je maximálna
hodnota, pretože prístroj je vyrobený tak, aby využíval úroveň výkonu potrebnú pre prístup
do siete. Táto hodnota sa mení v závislosti na rôznych faktoroch, ako napríklad blízkosť
telefónu k základnej stanici.
Pri použití bude skutočná hodnota SAR zvyčajne oveľa nižšia, než je maximálna hodnota.
Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je vysielací výkon vášho
mobilného telefónu. K zníženiu expozície vysokofrekvenčnej energie môžete použiť hands-
free príslušenstvo alebo inú podobnú možnosť na udržanie zariadenia v bezpečnej
vzdialenosti od hlavy a tela. 
Najvyššia povolená hodnota SAR tohto zariadenia je:

-           Hlava:  0.178 W/Kg (spriemerované na 10g telesného tkaniva)
-           Telo: 1.148 W/Kg (spriemerované na 10g telesného tkaniva)

Zákaznícky servis

Pre viac informácii kontaktujte vášho predajcu a jeho technickú podporu alebo nám pošlite
správu na:  Service Clients
KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS,
France.
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Taktiež môžete navštíviť našu web stránku:  www.kapsys.com.

Ochranné známky

Firemné a produktové značky uvedené v tomto dokumente a v príručkách sú ochranné
známky, registrované alebo neregistrované, vo vlastníctve príslušných vlastníkov. Slová
Kapsys, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Kapsys SAS.
Slová, značky a logá ako Android, Clavier Google, Google Reader, Play Store, Google
Play Music, Google Parameters sú registrované ochranné známky spoločnosti Google
Inc. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy ABBYY, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti ABBYY
Software Ltd.
Názvy Bluetooth, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth
SIG Inc.
Nuance je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nuance Corporation Inc.
Všetky značky a názvy produktov sú obchodné názvy alebo registrované obchodné značky
príslušných spoločností.

O tomto dokumente

Informácie zverejnené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto dokumentu bez
povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. Kapsys nemôže niesť
zodpovednosť v prípade akýchkoľvek technických alebo publikačných chýb alebo
opomenutí obsiahnutých v tomto dokumente, alebo v prípade náhodnej alebo nepriamej
straty alebo škody vyplývajúcej z prevádzky produktov, alebo z použitia tohto dokumentu.
KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať váš produkt a jeho funkcie kvality a výkonu. Kapsys
vám preto umožňuje navštíviť svoje web stránky (www.kapsys.com) pre najnovšie
aktualizácie o používaní a prevádzky tohto výrobku.

Koniec dokumentu
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O tomto dokumente
Informácie zverejnené v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje všetky práva na zmenu obsahu tohto dokumentu bez
povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. KAPSYS odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za technické alebo textové chyby alebo opomenutia v tomto
dokumente; ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z výkonu alebo použitia
tohto dokumentu. KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať kvalitu a funkcie tohto výrobku, a
preto vás KAPSYS pozýva k návšteve svojej webovej stránky (www.kapsys.com) pre
získanie najnovších aktualizácii týkajúcich sa používania výrobku.
Výrobok spĺňa požiadavky CE. Pri plnom výkone, dlhšom počúvaní cez slúchadlá môže
dôjsť k poškodeniu používateľových uší.

Koniec dokumentu


