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Introduktion
Tillykke med din nye SmartVision eller SmartVision Plus smartphone.
SmartVision er den første Android smartphone specifikt designet til personer med et
synshandicap. SmartVision kombinerer et fysisk tastatur, en fuld stemmebaseret
brugerflade og en touchskærm som tilsammen udgør en fuldt tilgængelig enhed.
SmartVision er den seneste generation af smartphones der giver en fuld tilgængelig
brugerflade og funktioner der er lette at anvende i dagligdagen. Alle applikationerne er
organiseret efter dine favoritter, brugerfladen er simplificeret med en stor skærm (store
ikoner, 4 skriftstørrelser), stemmekommandoer, tale-til-tekst (diktering af beskeder),
talebeskrivelse af hvad der er på skærmen, KAPTEN GPS(1) med stemmekontrol, en
forstørrelses funktion med kontrastmuligheder, NFC tags, fjernbaseret assistance,
tekstgenkendelse(1) og så videre… det hele er der!
SmartVision giver dig det bedste inden for smartphone teknologien med en høj grad af
tilgængelighed og let anvendelige funktioner.
Denne brugervejledning er udviklet for at hjælpe dig trin for trin, blandt andet med
skærmbilleder, hvordan du benytter de mest basale funktioner i hver af de tre forskellige
tilstande som du kan vælge i mellem.
Denne brugervejledning er et supplement til Hurtig Start Guiden og giver dig muligheden at
få mest gavn af din SmartVision.
Brug af manualen
Denne brugervejledning beskriver SmartVision’s hovedfunktioner og muligheder. Alle
funktionerne gennemgås i en generisk rækkefølge uden henvisning til den mere specifikke
brug og håndtering af den avancerede tilgængeligheds tilstand (sat som standard) som er
gennemgået i afsnittet "Tilgængeligheds tilstand".
(1)

: Ikke en del af SmartVision.
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Kassens indhold
SmartVision fra KAPSYS inkluderer:
- Et batteri
- En 220/110V - 5V USB strømforsyning
- En ladestation til opladning (1).
- Et USB / micro USB kabel
- En halsrem
- Et sæt stereo hovedtelefoner med en mikrofon og tryk-for-tale knap.
- Et beskyttelses etui(1).
Listen over tilbehør kan variere afhængigt af dit land, konfigurationen af enheden og model
version.
(1)

: Ikke en del af SmartVision.

Instrulog A/S
Bjerringbrovej 116
DK-2610 Rødovre
Web: instrulog.dk
E-mail: info@instrulog.dk
Telefon: +45 44 97 94 77
Skype: Instrulog.dk
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111

Introduktion til SmartVision
Fronten

Det alfanumeriske tastatur i nederste del af fronten gør dig i stand til at indskrive et
telefonnummer eller indskrive tekstbeskeder ved at benytte multi-tap metoden.
Fire kontrol knapper er lokaliseret oven over tastaturet:
- "OK" knap til besvarelse af opkald eller bekræfte et valg.
- De to pileknapper "" gør det muligt at navigere eller browse i en menu eller på en
aktuel side.
- "C" knap til at afbryde et opkald eller slette en indskrivning.
Oven over disse fire knapper sidder tre nedsænkede, nemt genkendelige, Android knapper:
-

“Menu”

på venstre side: Tryk for at tilgå den aktuelle "Menu".

-

“Hjem”

i midten: Tryk for at tilgå "Hjemme".

-

“Tilbage”

på højre side: Tryk for at gå "Tilbage" til det forrige skærmbillede.

Toppen

"Tænd/Sluk" knap samt sluk skærm
knap er lokaliseret på toppen til højre for
hovedtelefon porten. Tryk og hold denne knap for at tænde eller slukke din SmartVision. Et
hurtigt tryk på knappen vil sætte telefonen i standby tilstand og et hurtigt tryk igen vil
aktivere den. I midten forefindes en lille fordybning til fastgørelse af halsremmen.
Til sidst findes 3.5 hovedtelefon porten helt til venstre fra "Tænd/Sluk" knappen til tilslutning
af hovedtelefoner.
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Højre side

Stemmekommando knappen er lokaliseret på højre side af din SmartVision. Tryk en gang
hurtigt på denne knap for at udføre en talekommando og tryk og hold hvis formålet er at
indskrive for eksempel en besked via diktering.
Mirco USB porten øverst oppe ude på siden er for tilslutning til en computer og til en
strømforsyning via kablet som er inkluderet i kassen.
Bunden

Der sidder små messingkontakter i bunden af telefonen som benyttes til opladningen af
batteriet via ladestationen(1) og en mikrofon er placeret hernede ligeledes.
Venstre side

De to knapper lokaliseret på venstre side benyttes til at forøge (lydstyrke op knap) eller
mindske (lydstyrke ned knap) lydstyrken.
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Bagsiden

Den orange nødknap er placeret på bagsiden, øverst til venstre. Tryk knappen ind og skub
nedad for at aktivere nødtilstand. Til højre for SOS knappen er kamera linsen samt en
højttaler placeret.
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Installation
Indsæt SIM kort
Et SIM kort udstedes af et mobilselskab som du skal indgå en kontrakt med.
Bemærk venligst: Kun Mini-SIM (2-FF) kort supporteres af SmartVision (Danmark: Standard
størrelses SIM kort). Såfremt du har en anden størrelse SIM kort skal du kontakte dit
mobilselskab og bede dem ombytte det til den passende størrelse. Det anbefales at sørge
for at størrelsen passer frem for at benytte en adapter.

Indsættelse af SIM kortet:
1. Vend telefonen om, find indhakket i nederste venstre hjørne og løft bagcoveret væk.
2. Indsæt SIM kortet med kontaktfladerne nedad og det afskårede hjørne placeret nederst
til højre. Skub SIM kortet på plads i holderen.

Bemærk venligst: Holderen til micro SD hukommelses kortet er lokaliseret lige oven over
SIM kort holderen. Afhængigt af dit produkts konfiguration er et micro SD kort muligvis
allerede indsat.
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Batteriet
Indsættelse af batteriet:
1. Indsæt batteriet ved først at sætte nederste del i enheden med kontaktfladerne nederst
til højre.

2. Klik herefter batteriet på plads.
3. Til sidst, placer øverste del af bagcoveret på den øverste del af telefonen.

4. Klik forsigtigt resten af bagcoveret på telefonen.
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Oplad batteriet
Batteriet der fulgte med ved købet af din SmartVision er ikke helt opladet. Før du tager din
enhed i brug anbefales det at oplade batteriet i mindst fire timer.
Efterfølgende skal du oplade det efter behov og afhængigt af hvordan du bruger telefonen.
Vær opmærksom på ikonet lokaliseret øverst i højre hjørne som fortæller dig hvor meget
batteri der er tilbage på enheden. Du kan også trykke hurtigt på stemmekommando
knappen og sige følgende nøgleord: “Batteriniveau”.
For at oplade batteriet, tilslut USB kablet (inkluderet i kassen) og strømforsyningen til et
vægstik.

Du kan også oplade din SmartVision ved at benytte ladestationen.

Bemærk venligst(1): Beskyttelses etuiet skal fjernes inden du sætter telefonen ned i
ladestationen. Såfremt du ikke ønsker at fjerne beskyttelses etuiet for at oplade kan du
benytte USB porten lokaliseret på højre side af enheden.
(1)

: Ikke en del af SmartVision.
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Tænd/Sluk din SmartVision
Tryk og hold "Tænd/Sluk"
knappen (på toppen af enheden) for at tænde for SmartVision.
Slip knappen så snart du mærker en vibration.
Bemærk venligst: Såfremt din SmartVision ikke tænder, tjek venligst om batterier er placeret
korrekt og hvis ikke, forsøg at gentage installations processen. Under opstart af din
SmartVision vil den afspille en serie af lydsignaler til at informere dig om at processen er i
gang. Tak for din tålmodighed, det er nemlig nødvendigt at vente til lydsignalerne er stoppet
førend du påbegynder at bruge enheden.
Tryk og hold "Tænd/Sluk"

knappen for at slukke for SmartVision.

Et skærmbillede der kaldes for “Hovedmenu” vises på skærmen. Vælg elementet "Sluk" og
bekræft valget. Du mærker en vibration lige inden enheden slukker.
Bemærk venligst: "Hovedmenu" skærmbilledet indeholder også genveje til andre direkte
muligheder: Flytilstand, Udforsk ved berøring, Skærm Tændt / Slukket og indstillinger ved
opkald. For at få mere information omkring de forskelle muligheder, se venligst "Indstillinger"
og "Tilgængeligheds tilstand".
Bemærk venligst: "Skærm Tændt / Slukket" muligheden er kun tilgængelig når "Udforsk ved
berøring" er aktiveret. Denne giver dig mulighed for at slukke for skærmen på din
SmartVision og derved spare batteri samt beskytte eventuelle private henseender.
Skærm i slukket tilstand
Når din SmartVision er tændt vil et hurtigt tryk på "Tænd/Sluk"
knappen sætte den i
standby tilstand (skærm slukket) eller tilbage til normal tilstand (skærm tændt).
I standby tilstand er SmartVision’s skærm slået fra, men funktionerne forbliver tilgængelige.
Du kan stadig kunne modtage opkald, beskeder, e-mails og navigerings instruktioner.
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Bemærk venligst: Skærmen vil automatisk slukke såfremt enheden ikke bliver brugt i 2
minutter for at spare på batteriet.
SmartVision Tutorial
Den første gang du tænder for din SmartVision vil du blive præsenteret for et talende tutorial
som skal hjælpe dig med opsætningen.
Denne tutorial guider dig i gennem 8 indstillinger.
Indstilling 1: Angivelse af sprog:

Angiv det ønskede sprog ved at trykke på den knap på det fysiske tastatur sproget angives
ud fra.
Indstilling 2: Bekræftelse af sprog:

Tryk på knap 1 for at bekræfte valget eller tryk på knap 2 for at annullere og vende tilbage til
forrige indstilling.
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Indstilling 3: Udforskning af tastatur og knapper:

Opdag de forskellige funktionaliteter på tastaturet på din SmartVision. Når du trykker op en
knap på tastaturet eller når du berører touch skærmen vil din SmartVision annoncere hvilken
knap eller funktion der er underliggende.
For at gå til næste punkt, placer en finger på skærmen og tryk samtidig på OK knappen.
Denne handling afslutter Udforskning af tastatur og knapper tilstanden og starter
tilgængeligheds tjenesten på din SmartVision.
Indstilling 4: Navigeringsknapperne:

Opdag og lær hvordan du navigerer i menuen på den SmartVision telefon ved brug af
navigationsk knapperne (PIL OP og PIL NED). Benyt "PIL OP" og "PIL NED" knapperne til at
vælge elementet "Næste" og tryk på "OK" knappen for at komme til næste indstilling.
Bemærk venligst: Annonceringen "ikke mulig" indikerer at det pågældende element ikke kan
vælges.
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Indstilling 5: Angivelse af talesyntese:

Benyt navigations knapperne til at vælge din ønskede talesyntese. Tryk på “OK” knappen for
at vælge og afspille talesyntesen. Vælg herefter “Næste” knappen og tryk på "OK" for at
bekræfte valget af talesyntese og flytte til næste indstilling.
Indstilling 6: Angivelse af talehastighed:

Benyt navigations knapperne til at vælge den hastighed du ønsker for din talesyntese. Tryk
på “OK” knappen for at vælge en hastighed og høre hvordan den lyder. Vælg herefter
“Næste” knappen og tryk på "OK" for at bekræfte valget af talesyntese og flytte til næste
indstilling.
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Indstilling 7: Angiv størrelse på skrifttype:

Benyt navigations knapperne til at vælge din ønskede størrelse på skriften (bemærk at
størrelsen ikke ændres universelt). Tryk på “OK” knappen på den ønskede størrelse og se
den med det samme. Vælg herefter “Næste” knappen og tryk på "OK" for at bekræfte valget
af talesyntese og flytte til næste indstilling.
Indstilling 8: Information:

KAPSYS kan anvende din e-mail adresse til at sende dig information og specielle tilbud
omhandlende dette produkt.
Vælg « Godkend » såfremt du ønsker at modtage information omkring din SmartVision eller
« Afvis » såfremt du ikke ønsker det.
Når du har afsluttet den sidste indstilling vil din SmartVision starte op og, i tilfælde af at du
har PIN kode lås på dit SIM Kort, spørge efter din PIN kode.
Bemærk venligst: Når du har gennemgået tutorial første gang vil den ikke komme igen
næste gang i tænder din SmartVision. Du kan dog gentage tutorial fra indstilling 3 når du
ønsker det ved at vælge applikationen "KAPSYS Startup Guide" fra listen over Applikationer.
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Indtastning af PIN kode
Dit SIM kort har et 4 cifret identifikationsnummer, også kaldet en PIN kode. En PIN kode er
en lås til dit SIM kort og hjælper dig til at undgå misbrug af din SmartVision.

For at få adgang til dit SIM kort og tilgå diveres funktioner på din SmartVision, indskriv din
PIN kode ved at benytte tastaturet og bekræft med "OK".
Hvis du vælger "Annullér" i stedet for indtastning af kode har du stadig adgang til alle
telefonens funktioner, men ingen kommunikation til mobilnettet fra din udbyder er
tilgængelig.
Bemærk venligst: Af sikkerhedsmæssige årsager læses PIN koden via tekst-til-tale kun når
hovedtelefoner er tilkoblet.
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Tastatur, Touchskærm og Stemmekommando
De tre forskellige brugerflade metoder fra SmartVision:
-

Tastatur metoden er tilegnet dem der er vant til at benytte et tastatur og knapper på
en mobiltelefon. For at blive fortrolig med SmartVision tastaturet, se venligst under
sektionen hvor funktioner specifikt og detaljeret til hver enkelt tast og knap er
beskrevet. (Se side 5).
Bemærk venligst: Den avancerede tilgængeligheds tilstand (sat som standard på din
SmartVision) understøtter yderligere tastaturgenveje for nemmere navigation
gennem skærmbillederne på din smartphone og er beskrevet yderligere i sektionen
"Tilgængeligheds tilstand".

-

Touchskærm metoden er den typiske metode man benytter på smartphones. Det
gør det muligt at navigere gennem de forskellige menuer ved hjælp af din
fingerspids. For at vælge et element eller bekræfte en handling skal man blot berøre
det direkte på skærmen.
Bemærk venligst: Den avancerede tilgængeligheds tilstand (aktiveret som standard
på din SmartVision) indholder yderligere bevægelses kommandoer som muliggør
navigation mellem skærmbilleder og interaktivitet med din smartphone. Alle disse
kommandoer er beskrevet i sektionen "Tilgængeligheds tilstand" senere hen.

-

Stemmekommando metoden gør brugeren af enheden fri fra at bruge tastaturet,
ligegyldigt om dette er det fysiske eller virtuelle tastatur. Stemmekommando
funktionen aktiveres ved at trykke på stemmekommando knappen som er lokaliseret
på den højre side af enheden.

Ud fra dit valg af metode kan du læse nedenstående gennemgang og anbefalinger for at
gøre det nemmere at håndtere brugerfladen.
Tastatur brugerflade
Din SmartVision har i alt fire kontrol knapper lokaliseret horisontalt oven over det fysiske
tastatur. Disse er fra venstre mod højre:
-

"OK" knappen: til at bekræfte en valgmulighed, en indstilling eller et indgående
opkald.
I enkelte tilfælde, når denne knap trykkes, vil en kontekst menu blive vist på
skærmen med yderligere muligheder for det valgte element (en kontakt, en
applikation, en besked etc.).

-

"" Op og ned knapperne: Til at navigere op eller ned i de forskellige elementer der
vises på skærmen.

-

"C" knappen: Til at slette en karakter eller et tal, afvise eller afbryde et opkald.
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Det alfanumeriske tastatur under disse fire kontrol knapper, opstillet i tre rækker af fire
knapper, er organiseret fra venstre til højre som følgende:
-

Første række: 1, 2, 3, stjerne knap.
Anden række: 4, 5, 6, 0 knap.
Tredje række: 7, 8, 9, firkant knap (Bemærk: Talesyntesen siger "Havelåge" ved tryk
på Firkant).

Det alfanumeriske tastatur (knap 1 til #) benyttes til at indskrive tekst, tal eller tegn ud fra
den aktuelle situation.
Hver knap har mange forskellige bagvedliggende karakterer: Knap nummer "2"
adgang til a, b, c, 2, A (stort), B (stort), C (stort).

giver

For at vælge det relevante tegn, tryk gentagende gange på den tilhørende knap for at tilgå
de forskellige karakterer associeret med knappen.
Knap nummer "1"
benyttes til at indsætte forskellige special tegn og knap nummer
“Firkant”
benyttes til at sætte mellemrum.
“Stjerne “
knappen benyttes til at skifte mellem store og små bogstaver.
Touchskærm brugerflade
"Udforsk ved berøring" er aktiveret som standard i din SmartVision. Denne funktion har den
fordel at modificere og derved forbedre den måde man benytter en touch skærms
brugerflade på, så den passer bedre til personer med et synshandicap. Resten af denne
sektionen beskriver hvordan du benytter standard touchskærms brugerfladen når
funktionen et deaktiveret. For at lære mere omkring denne funktion (hvordan du
aktivere/deaktivere den) se venligst under sektionen "Tilgængeligheds tilstand".
Standard Touchskærms tilstand
Touchskærmen hjælper dig med at navigere gennem de forskellige skærmbilleder ved hjælp
af din fingerspids. Berør skærmen med din fingerspids for at vælge et element, berør et
indskrivningsfelt for at se det virtuelle tastatur og benyt dette til at indskrive en besked eller
glid din finger op og ned for at navigere i skærmbilledet.
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Vælg eller aktiver et element på skærmen:
Udfør et hurtigt tastetryk eller klik på et element for at vælge det, bekræfte en handling eller
frembringe på skærmen det virtuelle tastatur til indskrivning.
Udfør et langt tastetryk for at få yderligere funktioner for det valgte element (kontekst
menu).

Rulle i en liste:
Rul op og ned i den aktuelle liste på skærmen ved at glide din finger op eller ned uden at
løfte fingeren fra skærmen (indtil rulningen er foretaget).

Zoome ind/ud (en mulighed ved specifikke applikationer såsom Galleri, E-mail, etc.):
Benyt to fingre og berør touchskærmen og knib indad for at zoome ud og knid udad for at
zoome ind.
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Tilgængeligheds tilstand
Dette afsnit beskriver specifikke kommandoer og bevægelser samt tastaturgenveje til at
hjælpe dig med at kontrollere og benytte din SmartVision, når tilgængeligheds tilstanden er
aktiveret (sat som standard).
Tastatur genveje:
SmartVision har hurtige genveje til en del funktioner som du kan benytte ved at trykke og
holde på firkant knappen "Firkant"
, placeret i bunden til højre på det fysiske tastatur
og herefter trykke på en anden knap på tastaturet. Et lydsignal vil angive skiftet til "Tastatur
genveje". Såfremt der ikke trykkes på en tast umiddelbart efter (10 sekunder) vil lydsignalet
blive gentaget.
Hvis du trykker på "Firkant"
knappen med en anden af nedenstående knapper vil
enheden foretage den dertilhørende kommandoer:
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk på "1": Informerer dig om telefonens
status (klokkeslæt, batteriniveau, aktuelle netværksstatus, Wi-Fi status, BlueTooth
status, GPS status, NFC status, ringer tilstand og alarm status).
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "2": Annoncerer indholdet af det aktuelle
skærmbillede.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "3": Frembringer telefonens status linje.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "4": Mindsker talehastigheden.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "5": Øger talehastigheden.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "7": Gentager den seneste
meddelelse.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "8": Staver den seneste
meddelelse.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "9": Direkte adgang til
“Tilgængeligheds indstillinger”.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "" op knappen: Rykker til venstre.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "" ned knappen: Rykker til højre.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "Lydstyrke op": Øger lydstyrken af
ringetonen.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "Lydstyrke ned": Mindsker lydstyrken af
ringetonen.
Bemærk venligst: Venstre / højre bevægelserne benyttes primært til at ændre på lydstyrken
(lydstyrke på alarm, ringetone lydstyrke, lydstyrke på annonceringer og så videre).
Bemærk venligst: Elementer i din SmartVision præsenteres i listeform. Du kan navigere til
hvert element ved at benytte knapperne "PIL OP" og "PIL NED". Vær dog også opmærksom
på at hentede applikationer fra Google Play Butik kan have en helt anden struktur.
Bevægelse til "venstre" og "højre" er potentielt brugbar når elementer ikke præsenteres i
listeform og derved ikke er tilgængelige med knapperne "PIL OP" og "PIL NED".
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Indskrivnings tilstand:
SmartVision giver mulighed for nemt og hurtigt at redigere i skrevet tekst. Med denne
funktion kan du hurtigt navigere til og redigere et område i en tekst eller indsætte en
karakter eller et ord. For at redigere i et tekstområde, tryk og hold stjerne “*” knappen
samtidigt med en af de følgende knapper for at udføre handlingen:
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "Firkant": Markerer hele teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "1": Rykker markøren en karakter til
venstre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "2": Rykker markøren en karakter til
højre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "3": Kopierer den markerede tekst.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "4": Rykker markøren et ord til
venstre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "5": Rykker markøren et ord til højre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "6": Klipper den markerede tekst.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "7": Rykker markøren til start af
teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "8": Rykker markøren til sidst i
teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "9": Indsætter tekst.
Android tastatur genveje:
De tre Android knapper "Menu", "Hjem" og "Tilbage", som er placeret på touch skærmen, er
også tilgængelige via det fysiske tastatur.
-

Tryk og hold "" op knappen for at åbne den aktuelle side menu (samme som
"Menu" ).

-

Tryk og hold "" ned knappen for at gå tilbage til hjemmeskærmen på ethvert
tidspunkt (samme som "Hjemmeskærm"
).

-

Tryk og hold "C" knappen for at gå tilbage til den forrige skærm (samme som "Tilbage"
).
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Udforsk ved berøring:
Touchskærm er den normale måde hvorpå man interagerer med en smartphone. Det giver
brugeren mulighed for at navigere gennem de forskellige menuer og styre smartphonen
med simple multi-touch gestures direkte op skærmen. SmartVision har en avanceret
tilgængeligheds tilstand kaldet «Udforsk ved berøring» som supporterer yderligere
kommandoer og gestures til nemmere navigering gennem skærmens elementer. Udforsk
ved berøring er aktiveret som standard i SmartVision som ændrer adfærden af touch
skærmen så det passer til synshadicappede.
Bemærk venligst: For at deaktivere «Udforsk ved berøring» funktionen, vælg «Indstillinger»
fra Hjemmeskærm, herefter “Tilgængelighed” elementet og til sidst fjern markeringen ved
funktionen i listen.
«Udforsk ved berøring» kan også tilgåes direkte ved at trykke i længere tid på «Tænd/Sluk»
knappen.
Bevægelseshandlinger på touchskærmen:
"Udforsk ved berøring" tilstanden understøtter yderligere gestures til nemmere at navigere
gennem det aktuelle skærmbillede og integere med din SmartVision. Nedenfor er listet de
forskellige gestures som du kan benytte når udforsk ved berøring er aktiveret:
Få en beskrivelse af hvad der er på skærmen: Placer din finger på skærmen og glid den fra
højre til venstre og retur til højre igen. Du vil høre en talende gennemgang af elementer der
vises på skærmen.
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Gennemse og aktiver elementer på skærmen: Flyt din finger rundt på skærmen. Tekst-tiltale funktionen vil fortælle dig hvilke elementer din finger rammer.

For at aktivere et givent element, tryk "OK" knappen uden at flytte din finger fra skærmen.
Gå tilbage til Hjemmeskærmen: Placer din finger på skærmen, glid den op og til venstre. Du
kan også flytte din finger ned til bunden af skærmen i midten hvor telefonen annoncerer
"Hjem". Tryk på "OK" knappen uden at flytte din finger fra punktet.

Gå tilbage til det forrige skærmbillede: Placer din finger på skærmen og glid den ned ad og til
venstre uden at fingeren kommer uden for skærmen. Du kan også flytte din finger ned i
bunden af skærmen til højre hvor telefonen annoncerer "Tilbage". Herefter, tryk på "OK"
knappen uden at flytte din finger fra punktet.

Tilgå menuen eller menufunktionerne for den aktuelle applikation: Placer din finger på
skærmen og glid den op ad efterfulgt af til højre. Du kan også flytte din finger ned i bunden
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af skærmen og til venstre hvor telefonen annoncerer "Menu". Tryk herefter på "OK" knappen
uden af flytte fingeren fra skærmen.
.

Rul op/ned i en liste: Placer fingeren på skærmen og glid den op eller ned for at rulle op eller
ned i en liste.

Åben "Meddelelses" center: Placer din finger på skærmen og glid den fra venstre til højre
efterfulgt af ned ad. Din talesyntese vil annoncere status på din smartphone, inklusiv
følgende (Wi-Fi, BlueTooth, GPS, etc...), samt de seneste ti meddelelser.
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Det virtuelle tastatur
Du kan benytte både det fysiske tastatur og det virtuelle tastatur til at indskrive tekst.
For at benytte det virtuelle tastatur til indskrivning skal du flytte din finger hen på
indtastningsfeltet og herefter trykke på "OK" knappen uden at flytte din finger fra skærmen.
Det virtuelle tastatur ændre indhold fra numerisk til alfabetisk alt efter hvilket
indtastningsfelt der er tale om på din SmartVision.

Vælg den karakter der skal indskrives ved at glide din finger over det virtuelle tastatur og
bekræft den valgt karakter ved at trykke på "OK" knappen uden at fjerne fingeren fra
skærmen.
Såfremt du ønsker at indskrive tal, tryk på “Symboler” knappen
lokaliseret i bunden til
venstre på det virtuelle tastatur og skift tilbage igen ved at trykke på “Bogstaver” knappen
(den samme)
.
Trykkes på "Tilbage"

lukkes det virtuelle tastatur.

For at åbne det virtuelle tastatur når “udforsk ved berøring” er deaktiveret skal du blot trykke
på indtastningsfeltet direkte på skærmen. Tryk herefter på de nødvendige bogstaver og /
eller tal på det virtuelle tastatur for at indskrive teksten.
Bemærk venligst: Benyt "C" knappen på det fysiske tastatur til at slette en eventuelle
indskrivningsfejl.
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Stemme interface
Du kan gøre dig fri for at benytte enten det fysiske eller virtuelle tastatur.
For at starte med at indskrive via stemme, lokaliser og tryk på stemmekommando knappen
på den højre side af telefonen.

SmartVision’s stemmeinterface bygger på den seneste generation af stemmegenkendelses
teknologi som sikre en høj ydeevne og kvalitet. Stemmeinterfacet gør dig i stand til at
kontrollere din telefon fuldt ud, herunder også indskrivning af tekst, ved at benytte en af
følgende to muligheder:
-

-

“Stemme kommando“ funktionen giver dig mulighed for, via et hurtigt tryk på
stemme kommando knappen, at gennemgå forskellige skærmbilleder og menuer, få
information eller udføre handlinger på din telefon kun ved brug af de indbyggede
nøgleord.
“Diktat” funktionen giver dig mulighed for, via et tryk og hold på stemme kommando
knappen, at udføre tale-til-tekst angivelser i et indskrivnings felt.

De følgende sider fokuserer på stemmekommando interfacet.
Bemærk venligst: Du kan forbedre resultatet ved at benytte stemmekommadoer i et roligt
og stille miljø og tale tydeligt.

SmartVision & SmartVision Plus – Brugervejledning (Rev. 2.7 – version SW 1943.4105)

28

Styring af skærmbilleder via stemmekommandoer
Stemmekommando funktionen afkoder lydbeskrivelsen af alt tekst der vises på din
SmartVision og gør dig derved fri fra det fysiske og virtuelle tastatur.
1. Tryk og slip stemmekommando knappen (hurtigt tryk), et kort lydsignal afspilles og et
"Stemmekommando" vindue vises.

2. Efter lydsignalet, udtal tydeligt den udvalgte tekst for at aktivere skærmaflæsningen, for
eksempel navnet på applikationen eller et element fra en liste.
Advarsel: Skærmaflæsning af elementer der aktuelt ikke anvises på skærmen er ikke mulig.
Stemmekommandoer
En stemmekommando er en kort instruktion der gives af brugeren via deres egen stemme.
Formålet er at få lyd og information fra din SmartVision, aktivere eller deaktivere en
funktionalitet eller udføre mere komplekse handlinger direkte på enheden.
Stemmekommandoer administreres via nøgleord som er blevet prædefineret og inkorporeret
i produktet. Du kan benytte disse stemmekommandoer når du ønsker det og ved alle
omstændigheder.

1. Tryk og slip stemmekommando knappen (hurtigt tryk), et lydsignal høres.
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2. "Stemmekommando" vinduet åbner op og du kan sige tydeligt det ønskede nøgleord, for
eksempel "Hvad er klokken?"
Svaret på spørgsmålet gives af din SmartVision’s tekst-til-tale funktionalitet, for eksempel:
"Klokken er 16:25".
Her følger yderligere to senarier med stemmekommando funktionen:
Du ønsker at ringe til Paul Johnson
1. Tryk hurtigt på stemmekommando knappen. Et lydsignal høres. Du kan nu fremsige
stemmekommandoen.
2. Der er to mulige kommandoer:
- "Ring op Paul Johnson", såfremt denne kontakt er tilføjet i listen under "Kontakter".
- "Ring Paul Johnson mobil", i det tilfælde hvor flere telefonnumre er noteret til denne
kontakt.
3. Du vil blive spurgt om bekræftelse, bekræft for at starte opkaldet til Paul Johnson.
Du ønsker at deaktivere ringetonen på din SmartVision
1. Tryk hurtigt på stemme kommando knappen. Et lydsignal høres. Du kan nu fremsige
stemmekommandoen.
2. Sig "Aktivér lydløs tilstand".
3. Ringelyden deaktiveres da din SmartVision skifter til lydløs tilstand.
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Stemme kommando nøgleord
De følgende stemmekommandoer er blevet implementeret i produktet og er de eneste ord
der genkendes af din SmartVision.
SmartVision nøgleord placeres i tre forskellige kategorier:
- Nøgleord til at få information om din smartphone’s aktuelle status.
- Nøgleord til at aktivere eller deaktivere en funktion eller handling.
- Nøgleord til at håndtere kommandoer og muligheder inde i en applikation.
Nøgleord til SmartVision’s status
Hvad er klokken

Annoncerer det aktuelle klokkeslæt.

Dato

Annoncerer dags dato.

Nøgleord

Annoncerer listen over alle aktuelle og tilgængelig nøgleord.

Batteriniveau

Annoncerer det resterende batteriniveau.

Netværksstatus

Annoncerer det mobile netværks signalstyrke.

Wi-Fi status

Annoncerer aktuelle Wi-Fi status (tilsluttet eller ikke tilsluttet).

BlueTooth status

Annoncerer aktuelle BlueTooth status (aktiveret eller ikke
aktiveret).

GPS status

Annoncerer aktuelle GPS status (aktiveret eller ikke aktiveret).

NFC status

Annoncerer aktuelle NFC status (aktiveret eller ikke aktiveret).

Ringetone status

Annoncerer aktuelle ringetone tilstand (normal, lydløs, møde).

Status på telefon

Annoncerer telefonens
BlueTooth).

(1)

status (Batteri,Wi-Fi,

NFC,

GPS,

: Ikke en del af SmartVision.
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Nøgleord til styring af funktioner eller handlinger
Menu

Åbner menuen for den aktuelle applikation.

Hjem

Går tilbage til Hjemmeskærm.

Tilbage

Går tilbage til forrige skærmbillede.

Meddelelser

Åbner status for notifikationer.

Aktiver GPS

Aktiverer GPS lokalisation.

Deaktiver GPS

Deaktiverer GPS lokalisation.

Aktiver Wi-Fi

Aktiverer Wi-Fi.

Deaktiver Wi-Fi

Deaktiverer Wi-Fi.

Aktiver BlueTooth

Aktiverer Bluetooth.

Deaktiver BlueTooth

Deaktiverer Bluetooth.

Aktiver NFC

Aktiverer NFC modulet.

Deaktiver NFC

Deaktiverer NFC modulet.

Aktiver standard ringetone

Aktiverer standard ringetone signal med ringetone og
vibration.

Aktiver lydløs tilstand

Aktiverer vibrations signal.

Aktiver møde tilstand

Deaktiverer ringetone- og vibrations signal.

Aktiver udendørs tilstand

Aktiverer ringetone signal til maksimum lydstyrke.

Lydstyrke op

Øger lydstyrken.

Lydstyrke ned

Mindsker lydstyrken.

Specifikke applikations nøgleord
"Start applikation" efterfulgt af navnet på applikationen: Den angivede applikation starter.
Eksempel: "Start applikation Forstørrer".
"Send besked til" efterfulgt af navnet på kontakten: En ny besked til kontaktpersonen
oprettes. Eksempel: "Send besked til Paul Johnson".
"Ring op" efterfulgt af navnet på kontakten: Du skal bekræfte opkaldet inden det foretages.
Eksempel: "Ring op Paul Johnson".
"Ring op" efterfulgt af navnet på kontakten og "Mobil" eller "Arbejde": Et opkald genereres til
kontaktpersonen og det relevante nummer. Eksempel: "Ring op Paul Johnson Mobil".
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Tale-til-tekst og Diktering
Stemme interfacet giver også mulighed for indskrivning af tekst i et tekstfelt via tale-tiltekst. Denne funktion er specielt brugbar ved indskrivning af beskeder eller emails, søgning
på internettet eller opkald til et givent telefonnummer.
1. Når et tekstfelt vises på skærmen har du mulighed for at udføre dikteringen.

2. Tryk og hold stemmekommando knappen mens du dikterer den tekst du ønsker
indskrevet. Eksempel:
Med "Diktering" vinduet i skærmbilledet, tal tydeligt og klart: "Kunne du tænke dig at
komme til frokost på søndag?"

3. Slip stemmekommando knappen når du er færdig med at diktere.
4. Den dikterede (indtalte tekst) ses i tekstfeltet.
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Bemærk venligst: For at indsætte specifikke tegn (, ? ! …), er du nødsaget til at udtale
tegnets kendenavn. Eksempel: "Kunne du tænke dig at komme til frokost på søndag
spørgsmålstegn"
Bemærk venligst: Tale-til-tekst kan kun udføres i op til 30 sekunder ad gangen.
Advarsel: Tale-til-tekst funktionen kræver en dataforbindelse såsom Wi-Fi eller 3G. Servicen
vil ikke være tilgængelig hvis du ikke har adgang til data eller hvis selve forbindelsens
hastighed er for langsom, og du vil få følgende fejlmeddelelse "Ingen højhastigheds
forbindelse. Tjenesten er utilgængelig".

Du kan frit benytte de tre forskellige metoder på din SmartVision, enten individuelt eller efter
tur. Du kan for eksempel starte med touchskærm metoden og fortsætte med
stemmekommando metoden eller hvad du nu foretrækker, som beskrevet i eksemplet
herunder:
Åben "Beskeder" applikationen ved at trykke på “Beskeder” ikonet
på touchskærmen. Så
snart indskrivningsfeltet vises kan du vælge tale-til-tekst metoden til din besked. For at gøre
dette, tryk og hold stemmekommando knappen mens du dikterer beskeden. Slip knappen
når du er færdig med indtalingen og naviger til "Send".
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Skærmlæser
SmartVision er udstyret med en talesyntese der læser indholdet på skærmen op for dig.
Selve skærmlæsningen forekommer i følgende rækkefølge:
- Et nyt skærmbillede dukker op, titel og de fremtonede elementer læses op for dig.
- Et nyt element vælges.
- En kommando udføres, såsom at aktivere en funktion.
- En uventet handling sker, såsom at telefonen går i dvale eller modtager en besked.
- Navigerer du på skærmen med din finger vil det berørte element blive identificeret og
oplæst via tekst-til-tale.
Du vil opdage mere og blive bedre til tekst-til-tale funktionaliteten jo mere du benytter din
SmartVision.
Bemærk venligst: Glid din finger fra venstre til højre og tilbage til venstre igen for at få en
komplet beskrivelse af det aktuelle skærmbillede (husk at din finger skal forblive på
skærmen under kommandoen).
Du kan også benytte tastatur metoden: Tryk og hold "Firkant"
knappen efterfulgt af
"2":
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Hjemmeskærm
Hjemmeskærmen er som en start menu hvorfra du kan starte enhver applikationen som du
skulle ønske.

For at gå tilbage til Hjemmeskærm, tryk på “Hjem” knappen
, den midterste knap i
midten af touch skærmen, eller benyt Android tastatur genvejen “trykke og holde på PIL
NED”.
Hjemmeskærmen indeholder de seks mest basale funktioner på SmartVision.
"Telefon" er en applikation til at foretage opkald, se en oversigt over mistede opkald
samt adgang til din telefonsvare.

"Beskeder" er en applikationen til afsendelse af beskeder, læsning af SMS/ MMS
(korte beskeder med multimedie vedhæftninger såsom illustrationer, billeder eller videoer
etc…).

"Email" er en applikation til afsendelse og modtagelse af emails (du vil være nødsaget
til at tilføje en email konto).

"Indstillinger", denne applikation giver dig mulighed for at ændre på diverse
indstillinger på telefonen.

"Applikation", denne applikation indeholder en liste over alle de applikationer du har til
rådighed på din SmartVision.
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"Favoritter", denne applikation gemmer alle dine foretrukne og mest benyttede
applikationer (SOS, Lommeregner eller Forstørrer for eksempel).
Når en af ovenstående ikoner vises med en rød boble
som indeholder et nummer betyder
det at applikationen gør dig opmærksom på at der er en bagvedliggende handling (såsom
ubesvarede opkald eller modtagende beskeder).
5
5
5

Status linjen
Status linjen er den første (øverste) linje af ikoner lokaliseret i toppen af skærmen.

Status ikoner forefindes på den højre side og informations ikoner (relateret til dine forskellige
applikationer) er på den venstre side.
Bemærk venligst: Du kan tjekke status på din SmartVision til enhver tid ved simpelt at
indtale stemmekommandoen "Status på telefon".

Eksempler på status ikoner:
Batteriniveau eller opladnings indikator.
Netværks signal styrke indikator.
Wi-Fi signal styrke indikator.

Eksempler på notifikations ikoner:

Du har ulæste beskeder.
Ubesvarede opkald.
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Du har telefonbeskeder.
Status linjen giver adgang til meddelelses oversigten hvor alle status informationerne er
samlet på din smartphone. Takker være disse meddelelser ved du præcist hvad der er sket
på din smartphone.
For at åbne oversigten over meddelelserne, glid din finger fra toppen af skærmen ned mod
bunden (din finger skal berøre skærmen under hele kommandoen før det fungerer).

Bemærk venligst: Du kan også benytte tastatur metoden: Tryk og hold "Firkant"
knappen efterfulgt af "3" for at åbne meddelelses oversigten.
Enkelte SmartVision's indstillinger er tilgængelige i den øverste del af meddelelses skærmen.
Disse er fra venstre mod højre:
Aktiver / Deaktiver Wi-Fi forbindelse.
Aktiver / Deaktiver BlueTooth.
Aktiver / Deaktiver GPS lokalisation.
Indstil lysstyrken i skærmen (Auto / Level 1 / Level 2/ Level 3).
Ryd alle meddelelser.
Meddelelserne under disse ikoner beskriver de forskellige indkommende handlinger.
Når du vælger en handling fra oversigten vil den tilsvarende applikation starte med det
samme. For eksempel, hvis du har et ubesvaret opkald og vælger denne handling
vil
SmartVision åbne op "Historie" vinduet i "Telefon" applikationen hvor dine ubesvarede opkald
gemmes. Du kan vælge det ubesvarede opkald (nummer eller kontaktperson) for at ringe
tilbage til nummeret/kontakten. Meddelelser slettes automatisk efter de er blevet aktiveret.
Oversigten indeholder også meddelser såsom alarmer, opdateringer etc. …
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For at lukke for meddelelses oversigen, tryk på Android "Tilbage"

knappen.
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Applikationer
Fra Hjemmeskærm, tryk på "Applikation"
ikonet og du finder en liste over alle dine
applikationer der er tilgængelige på din SmartVision. Disse applikationer er listet i alfabetisk
rækkefølge.

For at starte en applikation, naviger ned i listen indtil du finder den ønskede applikation.
Bemærk venligst: Du kan selvfølgelig også benytte stemmekommando metoden til at starte
en applikation, ved at udtale "Start applikation" kommandoen efterfulgt af applikationens
navn.
Du kan omorganisere applikationerne til en liste ved at trykke på "Menu"
efterfølgende vælge "Ud fra matrix".

knappen og

Listen over prædefinerede applikationer på din SmartVision kan variere alt efter dit land,
telefonens service udbyder samt selve konfigurationen.
Bemærk venligst: Du kan hurtigt finde frem til en ønsket applikation ved at benytte
knapperne 2 - 9 på tastaturet ud fra knappernes bogstaver. Eksempelvis kan du trykke på
"6"
knappen for at gå til den første applikation der begynder med bogstavet "M". Tryk
to gange på "6"
knappen for at gå til den første applikation der begynder med
bogstavet "N" etc. Benyt "Stjerne" og "Firkant" knapperne for at gå til start eller slut i listen.
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Favoritter
"Favoritter"
applikationen er SmartVision’s mest praktiske funktionalitet og er tilgængelig
direkte fra Hjemmeskærmen Det fungerer som et bibliotek eller vejviser til dine foretrukne
og mest benyttede applikationer.
Tilføj til favorit
For eksempel, tilføj "Lommeregner" applikationen til "Favoritter".
1. Fra Hjemmeskærm, vælg "Applikation"

.

2. Naviger ned i listen indtil du lander på "Lommeregner"

applikationen.

3. Tryk og hold på "OK" knappen på tastaturet for at åbne kontekst menuen.
4. Fra denne kontekst menu, klik på "Indsæt som favorit" og du tilføjer "Lommeregner" til
oversigten over foretrukne applikationer..

5. Bekræft med "Ja".
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"Lommeregner" applikationen kan nu tilgås direkte fra "Favoritter" skærmen.

Administrer Favoritter
For at fjerne en favorit applikation, gå ind i "Favoritter" menuen, naviger til applikationen du
ønsker fjernet og tryk og hold på "OK" knappen på tastaturet. Vælg "Fjern som favorit" i
kontekst menuen og bekræft med "Ja".
For at organisere applikationernes placering i listen, vælg "Op i listen" eller "Ned i listen"
valgmulighederne fra kontekst menuen.
Bemærk venligst: Akkurat som tidligere kan du ændre listen over applikationer hvis du
ønsker et matrix format (linjer/rækker), tryk på "Menu" knappen og vælg "Ud fra matrix".
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Telefon
"Telefon"
applikationen på din SmartVision er en meget brugervenlig funktion med
mange muligheder.
Foretag et opkald
1. Fra Hjemmeskærm, vælg "Telefon"

ikonet og applikationen starter.

2. Du kan enten indskrive nummeret på vedkommende du ønsker at ringe til via tastaturet
eller også kan du hente nummeret fra "Kontakt" oversigten, en kontaktperson fra
"Favorit" eller fra "Historik".
Bemærk venligst: Du kan gøre brug af "Søge" funktionen i menuen under "Kontakt" og
"Favorit" for at finde en kontakt hurtigt.
3. Når nummeret eller kontaktpersonen er tastet ind, tryk på "OK" knappen for at starte
opkaldet.

4. Et skærmbillede viser at opkaldet er i gang. Du kan benytte knap "C" til at lægge på.
Enheden vil angive "Opkald afsluttet" på skærmen.
Bemærk venligst: Tryk og hold knap “0” på tastaturet for at sætte et “+” for internationale
opkald
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Under et opkald er følgende tre ikoner tilgængelige i bunden af skærmen som alle giver
følgende muligheder:
Aktiver højttaler (håndfri).
Deaktiver mikrofonen.
Frembringer det virtuelle tastatur til at indtaste cifre når der ringes til automatiske
tjenester.
Ovenstående muligheder er også tilgængelige ved at benytte "Menu"

knappen.

Bemærk venligst: Når tilgængeligheds tilstanden er aktiveret kan du skifte til håndfri og
derved aktivere højttalerne ved at trykke og holde stemmekommando knappen (placeret på
højre side af din smartphone). For at skifte tilbage til almindelig lyd, tryk og hold
stemmekommando knappen igen.
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Administrer telefonopkald
"Telefon" applikationen giver dig mulighed for at administrere din telefons numre ved
prioritering.
Når du befinder dig i "Telefon" applikationen, tryk på "Menu"
knappen. En menu dukker
op:
I "Hurtigopkald" funktionen kan du tilføje foretrukne telefonnumre for en direkte adgang til
disse via tastaturet.

For eksempel kan du her tilføje et telefonnummer du ofte benytter til knap nummer “2”
på tastaturet. Først, vælg "Hurtigopkald" og tryk herefter på anden linje ud fra 2. Tryk og hold
"OK" knappen og udfyld diverse detaljer, herefter igen "OK" for at bekræfte. Næste gang du
ønsker at ringe til dette specifikke telefonnummer skal du blot trykke og holde knap “2”
på tastaturet fra Hjemmeskærmen.
SmartVision vil ganske automatisk starte et opkald til telefonnummeret.
Bemærk venligst: Knap nummer "1"
er prædefineret med direkte adgang til
SmartVision telefonsvare hvilket endvidere kan være defineret af din teleudbyder.
I "Indstillinger" funktionen kan du konfigurere "Telefon" applikationens specifikke muligheder
som passer bedst til dine behov:
-

"Ringetone": Aktiver eller deaktiver ringetonen/vibration.
"Voicemail": Angiv en tjeneste og aktiver din teleudbyders telefonsvare nummer.
"Viderestilling af opkald": Viderestil et indgående opkald til et andet telenummer.
"Opkaldsspærring": Forhindre udgående og indgående opkald på din SmartVision, for
eksempel mens du er udenlands.
"Meddelelse om ubesvarede opkald": Aktiver eller deaktiver indgående opkalds
informationer.
"Faste opkaldsnumre": Begræns opkald til bestemte numre der er gemt på SIM
kortet.
"Hurtige svar": Send hurtige besvarelser ved at benytte prædefinerede SMS
beskeder.
"Opkalds-ID": Vis eller skjul dit telefonnummer.
"Ventende opkald": Aktiver banke på funktion.
"Cell Broadcast": Modtag information fra netværk.
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- "Minut påmindelse": Få en reminder hvert minut ved igangværende opkald.
- "TTY-tilstand": Aktiver eller deaktiver data overførsels tilstand.
Besvar et opkald
Ringetonen afspilles når du modtager et indgående opkald. Enheden viser med det samme
to muligheder: "Godkend" og "Afvis", selv såfremt skærmen er i standby tilstand.

Opkaldsnummeret vises på skærmen i toppen af billede.
Såfremt opkalder nummeret er en kontakt der er tilføjet i listen over "Kontakt" vil navnet på
ham/hende vises i stedet for telefonnummeret.
Tryk på "OK" knappen på tastaturet såfremt du ønsker at besvare opkaldet. Ønsker du at
afvise opkaldet kan du trykk på "C" knappen.
Bemærk venligst: Du kan også besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig knap fra 0 til 9
eller Firkant (#) eller Stjerne (*), såfremt “Besvar indgående opkald ved vilkårligt tryk” er
aktiveret fra tilgængeligheds indstillingerne.
Hvis du har et ubesvaret opkald vil det fremgå af listen under "Historik" som et mistet opkald
med en rød pil
. Du har mulighed for at ringe tilbage ved blot at vælge nummeret eller
kontakten direkte fra Historie oversigten.
Det ubesvarede opkald vil også være angivet på Hjemmeskærmen ved en rød boble på
"Telefon"
ikonet og ligeledes som en besked i meddelelses oversigten. Hvis du trykker
på det ubesvarede opkald fra en af disse positioner vil du straks komme til "Historik"
oversigten.
Bemærk venligst: Det ubesvarede opkald vil også blive indikeret ved telefonsvare symbolet
i status linjen. For yderligere information, se venligst følgende sektion og lær hvordan
SmartVision telefonsvareren bruges.
Voicemail (telefonsvare)
SmartVision er udstyret med voicemail der fungerer akkurat som en telefonsvare.
Konfigurationen og funktionerne af voicemail afhænger af din tjenesteudbyder.
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For at opsætte voicemail, tryk venligst på "Telefon". Tryk på "Menu"
knappen og vælg
elementet "Indstillinger" og herefter "Voicemail". Indskriv nummeret på voicemailen angivet
af din udbyder og bekræft.

Hver gang en person lægger en voicemail (telefonsvare) vil du blive informeret herom via
symbolet for voicemail
i status linjen. For at aflytte telefonsvareren skal du blot ringe op
til din voicemail tjeneste ved at trykke og holde på knap "1"
på det fysiske tastatur.
Opkalds historik
"Historik" funktionen indeholder de seneste indgående og udgående opkald. De er listet fra
nyeste til ældste.
Funktionen har to fordele: Den holder dig informeret om alle opkald du har mistet og den
giver dig direkte adgang til telefonnumre og kontakter.

SmartVision gør brug af følgende symboler som identifikation til hvert opkald:
Blå pil indikerer et indgående opkald, enten godkendt eller afvist af dig.
Grøn pil indikerer et udgående opkald foretaget af dig.
Rød pil indikerer et ubesvaret opkald.
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Ring til et nummer eller en kontakt fra opkalds Historik
For at ringe tilbage til et nummer eller en kontakt fra opkalds Historie, aktiver blot
nummeret/kontakten og et opkald starter automatisk.

Når opkaldet skal afsluttes, tryk på "C" knappen på tastaturet eller naviger til og vælg “Slut
opkald”
ikonet.
Du kan også ringe tilbage til et mistet opkald direkte fra meddelelses oversigten
gøre følgende:

-

, ved at

Åben meddelelses oversigten.
Vælg det relevante ubesvarede opkald og du vil med det samme komme til "Historie"
funktionen på din smartphone.
Bemærk venligst: For at fjerne et element fra opkalds historie listen, vælg det og tryk og
hold "OK" knappen og herefter vælg "Fjern fra opkalds log" fra kontekst menuen. Du kan
også rydde hele historie loggen via "Menu" under "Historie".
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Beskeder
"Beskeder"
applikationen gør dig i stand til at sende og modtage korte beskeder, SMS og
MMS (tekst beskeder der indeholder multimedie elementer såsom billeder eller video, etc).
Send en besked
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Beskeder"
ikonet.
2. Vælg punktet "Ny besked" i toppen af skærmbilledet.

3. Flere muligheder præsemteres nu for at angive modtager: Indskriv hans/hendes
telefonnummer i "Til" feltet ved at benytte tastaturet, du kan vælg en modtager fra
"Kontakt" listen eller også vælge fra "Favorit" listen.

4. Når modtagerens detaljer er indskrevet, vælg da "Skriv besked". "Indtast meddelelse"
skærmen vises.
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5. Indskriv din besked i feltet ved at benytte de fysiske knapper, det virtuelle tastatur eller
via tale-til-tekst (tryk og hold stemmekommando knappen for at diktering).

6. Når indskrivningen er færdiggjort, tryk på "Send" og din besked vil blive afsendt og et
samtale skærmbillede vil blive åbnet.
Bemærk venligst: Hvis du ønsker at vedhæfte et billede eller en video til din besked, tryk på
vedhæft symbolet
nederst i venstre side af skærmbilledet eller tryk på "Menu"
knappen. Gennem menuen vil du også have mulighed for at fjerne en modtager.
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Menu funktioner ved besked
Tryk på "Beskeder"
ikonet fra Hjemmeskærm. Tryk på "Menu"
"Beskeder" applikationens forskellige muligheder.

knappen for at tilgå

De følgende valgpunkter lader dig konfigurere "Beskeder" applikationen så den er bedst
tilpasset dine behov.
- "Slet alle tråde": Sletter alle tråde (samtaler) på din smartphone.
- "Søg": Giver dig mulighed for at søge i dine beskeder.
- "Indstillinger":
- "Indstillinger for lager": Eksport eller import af SMS'er til eller fra SIM kort og angive
maksimum lager kapacitet for antal af SMS / MMS.
- "Indstillinger for underretninger": Sætter en alarm (ringetone eller vibration) for en
indgående besked.
- "Indstillinger for SMS": Konfigurer tekstbesked indstillinger.
- "Indstillinger for MMS": Konfigurer multimedie besked indstillinger.
Læsning af SMS/MMS
Du har modtaget en besked og det angives ved at "Beskeder" ikonet har en rød boble
indholdende et tal på Hjemmeskærmen. En informationslinje ses også i meddelelses
oversigten.
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For at læse den indgående besked fra Hjemmeskærm, tryk på "Beskeder"
den nye besked direkte fra meddelelses oversigten.

ikonet eller på

Beskeder der sendes og modtages listes i besked oversigten. Samtaler med ulæste
beskeder placeres øverst efter modtagelse og med en blå trekant .
For at se indholdet af beskeden eller samtalen, vælg samtale tråden som du ønsker at
gennemse.

Sendte og modtaget beskeder listes kronologisk fra nyeste øverst i toppen af listen og ældre
nedad, og disse er farve inddelt for at kunne skelne mellem dem:
- Grønne tekster er beskeder sendt af dig.
- Blå tekster er beskeder du har modtaget.
- Røde tekster er ikke sendte beskeder eller beskeder der er i gang med at blive
afsendt.

Slette SMS/MMS
For at slette en hel samtale eller en besked, vælg det specifikke der skal slettes og tryk og
hold op "OK" knappen op tastaturet. Kontekst menuen åbner og du kan vælge "Slet tråd" for
at slette hele samtalen.
Du kan også åbne selve samtalen og navigere til beskeden der skal slettes og trykke og
holde "Menu" knappen.
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Email
"Email"
applikationen giver dig adgang til at modtage og sende emails fra din email
konto. "Email" applikationen udgivet af SmartVision vil ikke fungere efter hensigten såfremt
du ikke har en eksisterende email konto hos en email service udbyder. Du er også nødsaget
til have en internet forbindelse (WiFi eller 3G) for at kunne gøre brug af "Email" applikationen.
Email opsætning
Når du starter "Email" applikationen for første gang er du nødsaget til at opsætte din email
konto. Du skal bruge informationer omkring din konto, herunder din email adresse og din
adgangskode.
Fra Hjemmeskærm, tryk på "Email"
skærmen.

1.
2.
3.
4.

ikonet. Et konto opsætnings vindue vises nu på

Indskriv venligst din email adresse.
Herefter din adgangskode.
Tryk på "Næste".
Følg herefter instruktionerne for at sætte din email konto op (verifikation af den
indkommende og udgående email server).

5. Din SmartVision iværksætter verifikationsproceduren. Du skal efterfølgende konfigurere
de følgende muligheder for din email konto: Hentning af data, Meddelelser, Automatisk
download etc…,
6. Tryk på "Næste" for at afslutte opsætningen. Synkronisering af din konti startes og din
indbakke vises på skærmen.
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Send en email
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Email"
skærmbilledet.
2. Tryk på "Skriv".

ikonet. Din indbakke fremtræder på

3. Indskriv modtagerens information i "Til" feltet og et overordnet emne for mailen i "Emne"
feltet og herefter selve email beskeden i "Skriv e-mail" tekst feltet.
For yderligere funktioner – indsæt en vedhæftet, tilføj flere modtagere etc. – se venligst
instruktionerne nedenfor.

4. Tryk på "Send" når du har færdiggjort din besked og din email afsendes.
Yderligere funktioner:
-

-

For at indsætte en vedhæftet fil i mailen (Billede, musik, filer…): Tryk på vedhæft
ikonet i bunden af skærmen til venstre eller tryk på "Menu"
knappen og vælg
elementet "Vedhæft fil" fra listen over muligheder.
Tilføj en modtager mere, tryk på "Menu"
knappen og naviger til "Tilføj Cc/Bcc".
Du kan gemme meddelelsen til senere afsendelse, tryk på "Menu"
knappen og vælg
"Gem kladde".
For at slette en besked uden at gemme den, tryk på "Menu"
knappen og vælg
"Kassér". Du kan også slette en email ved at trykke og holde OK knappen nede på den
relevante email i indbakken.
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Modtag og læs en email
Når du modtager en email vil du på Hjemmeskærmen se en rød boble over Email
applikationen.

Du vil også blive informeret herom via meddelelses oversigten (afhængigt af at "Underret
mig, når der kommer e-mail" funktionen ikke er blevet deaktiveret under opsætningen af
kontoen).
For at komme til din indbakke og læse indgående emails, tryk på "Email"
applikationen
fra Hjemmeskærmen eller direkte på den nye email via meddelelses oversigten.

Vælg den nye email. Mails der ikke er blevet læst placeres i toppen af listen over mails og
indikeres med en blå trekant .
Når du har åbnet emailen skal du benytte navigations knapperne til at gennemgå indholdet.
For at læse indeholdet af mailen kan ud også benytte “Bare tekst” funktionen fra “Menu” ,
som er en funktion der giver en bedre og mere overskuelig oplæsning.
I denne tilstand kan følgende genveje for navigation benyttes:
- Hurtigt tryk på knap « OK » : Start / Pause.
- Hurtigt tryk på knap “1” : Læs venstre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “2” : Læs højre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “4” : Læs venstre ord.
- Hurtigt tryk på knap “5” : Læs højre ord.
- Hurtigt tryk på knap “7” : Start fra begyndelsen
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- Hurtigt tryk på knap “8” : Rykker til slutningen
Når du har læst mailen kan du trykke på "Menu" igen og vælge "Svar" eller "Videresend", for
eksempel. Du kan også vælge "Flyt" for at flytte til en anden mappe eller "Slet".
Slet en email
Du kan slette en enkelt email eller en hel gruppe.
For at slette en enkelt email, åben blot den specifikke email som du ønsker at slette og vælg
elementet "Slet" fra "Menu".
Du kan også slette en email uden at åbne den. I dette tilfælde skal du, fra listen over dine
emails, navigere til den specifikke email du ønsker at slette og trykke og holde på "OK"
knappen for at åbne kontekst menuen. Vælg herefter "Slet".
For at slette en gruppe af emails, tryk på "Menu" fra listen over dine emails og vælg
elementet "Start flere valg".
Når “Start flere valg” aktiveres vises listen over dine emails igen og du kan nu med et hurtigt
tryk på "OK" knappen markerer en eller flere mails. For at markere alle dine mails, tryk på
"Menu" efterfulgt af "Vælg alle". Du kan slette de mails du har markeret ved at trykke på
"Menu" efterfulgt af "Slet alle valgte".
Bemærk venligst: Markering af flere emails funktionen deaktiveres automatisk efter
sletning.
Administrer email kontier
Du kan tilføje, ændre eller fjerne email kontier på din SmartVision.
-

-

Såfremt du ønsker at konfigurere en konto, tryk på "Menu"
knappen, herefter
"Indstillinger" og vælg kontoen som skal ændres.
Hvis du ønsker at fjerne en konto, tryk på "Menu"
knappen efterfulgt af
"Indstillinger" og vælg kontoen du ønsker fjernet og tryk på "Fjern konto" i bunden af
listen.
Hvis du ønsker at tilføje en konto, tryk på "Menu"
knappen, herefter "Indstillinger"
og derfra "Menu"
knappen igen og til sidst "Tilføj konto".
Hvis du ønsker at ændre en konto, tryk på "Menu"
knappen, og så "Indstillinger"
og herfra på den specifikke konto.

Bemærk venligst: Du kan også administrere dine kontoer direkte fra Hjemmeskærmen ved
at
trykke på "Indstillinger"

ikonet, herefter på "Konti og synkronisering" elementet.
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Indstillinger
Parametre og indstillinger for din SmartVision kan findes under elementet "Indstillinger"
applikationen. Denne applikation kan også tilgås direkte fra Hjemmeskærm og derfra
aktivere eller deaktivere specifikke funktioner eller ændre på eksisterende indstillinger.
Med SmartVision har du mulighed for at ændre standardindstillingerne såsom klokkeslæt,
sprog, skærm etc.
Ændre en indstilling
Udfør en ændring:
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Indstillinger"
skærmen.

ikonet. En oversigt over indstillinger vises på

2. Naviger ned i listen og find den kategori eller indstilling der skal udføres.
3. Når alle indstillingerne er ændret til det ønskede, tryk da på "Hjem"
knappen for at
gemme ændringerne.
SmartVision indstillingerne er inddelt i følgende kategorier:
- "Mobilnetværk Administration": Administrer SIM kort indstillinger.
- "Wi-Fi": Aktiver og administrer Wi-Fi forbindelse.
- "BlueTooth": Aktiver og administrer forbindelser til tilbehør og eksterne BlueTooth
enheder.
- "Dataforbrug": Aktiver og overvåg dataforbrug.
- "Mere…": Konfiguration og forbindelse til trådløse netværk (Mobile netværk, NFC,
data netværk…).
- "Lydprofiler": Konfigurer lydindstillinger på din telefon (ringetone, besked alarmer,
lydstyrke …).
- "Skærm": Konfigurer skærmindstillinger (skriftstørrelse, lysstyrke, baggrundsbillede
etc.).
- "Lagerplads": Administrer data for applikationer.
- "Batteri": Overvåg batteriforbruget.
- "Apps": Administrer applikationer installeret på din telefon.
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-

"Konti og synkronisering": Administrer dine email kontier og synkronisering.
"Placeringstjenester": Aktiver og administrer lokaliserings tjenester (GPS og netværk).
"Sikkerhed": Administrer sikkerhedsindstillinger (PIN, lås skærm, adgangskoder …).
"Sprog og input": Konfigurer telefon- og tastatursprog.
"Sikkerhedskopiering og nulstilling": Fjern personlige data og gendanne
standardindstillingerne
"Dato og tid": Indstil dato og tid på telefonen (tidszone, tidsformat …)
"Skema Tænd / Sluk": Angiv automatisk tænd og sluk.
"Tilgængelighed": Konfigurer tilgængeligheds indstillinger.
"Om telefonen": Tjek tilstand/status for telefonen og installer opdateringer.

(1) : Ikke en del af SmartVision.
Her er et par eksempler på konfigurationer.
Tilgængeligheds indstillinger
SmartVision inkluderer muligheder der gør dig i stand til at sætte et personligt præg og
tilpasse din smartphone så den opfylder dine behov.
Naviger til "Indstillinger"
ikonet og vælg "Tilgængelighed".

"KAPSYS Tilgængelighed" er selve tilgængeligheds funktionen udviklet af KAPSYS.
For at tilgå de forskellige muligheder, vælg "Kapsys tilgængelighed", tryk på "Menu"
knappen og vælg "Indstillinger".
De forskellige indstillinger er som følger:
- "Skærmlæser": Aktiver eller deaktiver tekst-til-tale funktionaliteten.
- "Input ekko": Definerer om tekst-til-tale funktionen skal annoncere dine input ved
karakterer, ved ord eller hele sætninger (indtastningsekko).
- "Angivelser": Aktiver eller deaktiver tekst-til-tale ved meddelelser og alarmer når de
modtages i meddelelses oversigten (modtagelse af SMS for eksempel).
- "TTS hastighed": Justerer tekst-til-tale hastigheden.
- "TTS stemme": Vælg en mande eller kvinde syntese.
- "Stemme genkendelse": Aktiver eller deaktiver stemmegenkendelses metoden når
du benytter stemmekommando knappen lokaliseret på den højre side.
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-

"Opkalds ID advarsel": Annoncerer navnet eller telefonnummeret på det tilhørende
indgående opkald.
"Advarsel om indtalt telefonbesked": Annoncerer indgående beskeder på din
voicemail.
"Stop ved rystelse ": Afbryder tekst-til-tale funktionen ved at ryste telefonen.
"Stop ved nærhed": Afbryder tekst-til-tale funktionen når smartphone er tæt på dit
øre.
"Tale til når låst": Muliggør tekst-til-tale når telefonen er i standby tilstand.

Andre typiske tilgængeligheds indstillinger er:
- "Stor tekst": Øger skriftstørrelsen. Denne indstilling kan også findes under Skærm.
- "Tænd/Sluk afbryder opkald": Afslutter et igangværende opkald med Tænd/Sluk
knappen.
- "Roter skærm automatisk": Skifter øjeblikkeligt mellem portræt/landskab afhængigt
af skærmens position. Det anbefales ikke at have denne funktion aktiveret.
- "Tal adgangskoder": Aktiver eller deaktiver mulighed for indskrivning af adgangskode
via tekst-til-tale. Af sikkerhedshensyn vil adgangskoder kun blive oplæst gennem
hovedtelefoner som skal tilsluttes telefonen.
- "Udforsk ved berøring": Aktiverer skærmlæsning samt specifikke berørings
kommandoer for synshandicappede.
- "Tryk og hold nede": Justerer multi-tap hastigheds metoden på touchskærmen.
- "Installer webscripts": Tillader at scripts installeres i din internet browser for at
forbedre tilgængeligheden.
- "Høre apparat kompatabilitet (H A C)": Øger lydniveauet for brugere med et
hørehandicap.
- "Deaktiver Android taster": Deaktiverer Android knapper såsom "Menu", "Hjem" og
"Tilbage". I dette tilfælde skal du benytte berørings kommandoerne direkte på
touchskærmen eller Android tastatur genvejene.
- "Baggrundsfarve": Giver dig mulighed for at angive farven på baggrunden i menuer
og lister. Bemærk venligst at denne funktion ikke er øjeblikkelig og vil kræve en
komplet genstart af systemet.
- « Spil et bip efter valideringen af en karakter » giver dig mulighed for at afspille et bip
efter valideringen af en karakter i et indskrivningsfelt.
- « Lav en vibration efter valideringen af en karakter » giver dig mulighed for få en
vibration efter valideringen af en karakter i et indskrivningsfelt.
- « Validerings timeout » Her kan du angive en timeout for valideringen af en karakter
(0,5, 1, 2, 3 eller 4 sekunder)
Bemærk venligst: Du kan aktivere eller deaktivere "Udforsk ved berøring" funktionen direkte
via tryk og hold på “Tænd/Sluk”
knappen.
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Forbind til Wi-Fi
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Indstillinger"

ikonet og herefter på "Wi-Fi".

2. Aktiver Wi-Fi forbindelse via AKTIVER/DEAKTIVER
øverst til højre for at starte Wi-Fi forbindelse.

kontakten på skærmen

En liste over tilgængelige Wi-Fi netværk præsenteres.
3. Vælg det netværk du ønsker at forbinde til.

4. Såfremt du ønsker at forbinde til et sikkert Wi-Fi netværk, indskriv da venligst
adgangskoden.
Du kan markere "Vis adgangskode" boksen lige neden under indtast din adgangkode
feltet såfremt du ønsker at se eller høre dit indtastede Wi-Fi adgangskode.
5. Vælg knappen "Forbind" og et ikon på status linjen indikerer at enheden er forbundet
til det trådløse Wi-Fi
netværk.
Bemærk venligst: Adgangskoder og sikkerhedsnøgler (WEP / WPA2) leveres af din tjeneste
udbyder ved kontraktindgåelse. Vær venligst opmærksom på disse detaljer når du skal
opsætte en trådløs forbindelse og at adgangskoder kan have store og små bogstaver.
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Ændre ringetone
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Indstillinger"
2. Vælg "Generelt".

ikonet og herefter på "Audio profiler".

3. Vælg "Taleopkald ringetone".

4. Vælg en ringetone i listen for at høre den (ADVARSEL: Lydstyrken kan være høj).

5. Når du har bestemt dig for en ringetone, tryk på "Menu"
tryk på "Apply" for at gemme ændringen.

knappen og efterfølgende

Bemærk venligst: For at justere lydstyrken på ringetonen, benyt genvejen på det fysiske
tastatur : tryk og hold "Firkant" efterfulgt af "lydstyrke op" eller “lydstyrke ned"
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Flytilstand deaktiverer alle funktionerne på enheden der benytter radiofrekvenser (Wi-Fi,
BlueTooth, mobile netværk etc.).
For at aktivere "Flytilstand", tryk og hold "Tænd/Sluk"

knappen.

"Hovedmenuen" vises på skærmen. Vælg punktet "Flytilstand". Du vil blive informeret
omkring at denne tilstand er aktiveret via det lille flyikon
i status linjen.
Bemærk

venligst:

Flytilstand

kan

også

aktiveres

fra

"Indstillinger"

applikationen ved at vælge punktet "Mere…" efterfulgt af "Flytilstand".
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Opdatering af SmartVision
Opdateringer til din smartphone vil blive angivet på Hjemmeskærmen via en rød boble
ved "Indstillinger"

ikonet.

For at effektuere opdateringen, tryk på "Indstillinger"

.

Vælg "Download".
Download af opdateringen vil starte automatisk og kan tage omkring 30 til 40 minutter
afhængigt af netværkshastigheden. Derefter vil enheden automatisk genstarte og under
genstart installere den nye firmware og vende tilbage til “Hjemmeskærm” når opdateringen
er udført.
Bemærk venligst:
-

Du skal have en dataforbindelse, Wi-Fi eller 3G, aktiveret for at downloade softwaren.
Grundet størrelsen på selve opdateringen anbefales det at benytte en Wi-Fi
forbindelse til hentningen.

-

Benyt ikke din SmartVision når processen er i gang!

-

Hvis enheden går i standby tilstand under download processen, tryk da blot hurtigt
på Tænd/Sluk knappen en enkelt gang for at aktivere den igen - når download
processen er færdig vil enheden automatisk opdatere, såfremt du aktiverer
telefonen.
Såfremt der opstår en fejl under hentningen, tjek din Wi-Fi forbindelse og genstart
hentningen (Indstillinger> Om telefonen> Systemopdateringer).

-

Bemærk venligst: Da SmartVision regelmæssigt kontrollerer for opdateringer vil du blive
informeret så snart en opdatering er tilgængelig. Du kan dog tjekke for opdateringer manuelt
ved at vælge punktet "Om telefonen" og "Systemopdateringer" under "Indstillinger"
applikationen.
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Kontakter
"Kontakter"
applikationen fungerer lidt ligesom en telefonbog hvori alle dine kontakter
kan findes. Applikationen er som standard placeret i "Favoritter" oversigten og giver dig
dermed direkte adgang til "Kontakter".
Opret en kontakt
Du ønsker at oprette en ny kontakt.
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Favoritter"

ikonet, herefter på "Kontakter"

.

2. Vælg "Tilføj kontakt" og en ny "Ny kontakt" formular vises på skærmbilledet.

3. Udfyld de ønskede detaljer for den specifikke kontakt ved at trykke på det relevante
felt (Foto, Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, Email, Adresse).
4. Når alle de ønskede felter er udfyldt, tilføj din nye kontakt ved at vælge "OK" i bunden
af formularen eller tryk på "Menu"
knappen og vælg "Gem".
Den nye kontakt er nu gemt og listes i alfabetisk rækkefølge i blandt dine eksisterende
kontakter.
Hvis du ønsker at tilføje et foto til en af dine kontakter, tryk på det grå område i toppen af
formularen (Kontaktperson foto). SmartVision foreslår enten at tage et foto med det samme
eller vælge et fra Galleri
applikationen.
Bemærk venligst: Flere felter kan frembringes ved at trykke på "Menu"
efterfølgende "Tilføj felt".

knappen og
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Redigér en kontakt
1. Naviger ned i listen og vælg den kontakt som du ønsker at redigere.

2. Informationer om den specifikke kontakt vises på skærmbilledet.

3. Tryk på "Menu"

knappen og herefter "Rediger".
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4. Formularen for kontakten vises på skærmbilledet i redigerings tilstand som giver dig
mulighed for at redigere, tilføje eller fjerne felter.

5. Gem dine ændringer ved at vælge "OK" i bunden af formularen eller benyt "Menu"
knappen til at vælge elementet "Gem".
Bemærk venligst: Hvis du ønsker at tilføje en specifik ringetone til en kontakt skal du vælge
kontakten, herefter trykke på "Menu" knappen og vælge "Indstil ringetone".
Favorit kontakt
En "Favorit"
kontakt er en meget praktisk funktion på din SmartVision. Funktionen giver
dig mulighed for at sortere i dine kontakter og nemmere komme til dem du benytter oftest.
En "Favorit" kontakt fungerer som en slags genvej som du kan tilgå direkte fra "Telefon" og
"Beskeder" applikationen.
For at tilføje en kontakt til "Favorit", gå ind i redigerings formularen for den specifikke
kontakt. Vælg telefonnummeret og tryk og hold "OK" knappen. Kontekst menuen åbnes og
du vælger "Favorit".

Bemærk venligst: Du kan også angive et nummer som værende favorit mens du opretter
eller redigerer en kontakt.
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Det angivne nummer vises med en stjerne.

I nedenstående illustration bliver Paul Johnson tilgængelig i "Favorit" listen direkte fra
"Telefon" og "Beskeder" applikationen.

Bemærk venligst: "Favorit"
"Favoritter"

kontakt listen refererer til kontakter og er forskellige fra

applikationen som er til dine foretrukne applikationer.

Find en kontakt
Hvis du ønsker at tilgå en af dine kontakter gemt på din SmartVision hurtigt kan du benytte
søgefunktionen:
- Fra "Kontakter" applikationen, tryk på "Menu"
- I listen finder og vælger du "Søg". Et søgefelt vises på skærmbilledet øverst oppe.
- Indskriv de første karakterer i navnet på din kontakt som du ønsker at finde med
enten det fysiske eller virtuelle tastatur.
- SmartVision viser en oversigt over alle relevante kontakter.
- Benyt navigations knapperne til at vælge en kontakt fra listen.
Bemærk venligst: Du kan også starte søgefunktionen direkte fra listen over "Kontakter" ved
at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet.
Bemærk venligst: Du kan hurtigt finde frem til en ønsket kontakt ved at benytte knapperne
2 - 9 på tastaturet ud fra knappernes bogstaver. Eksempelvis kan du trykke på "6"
knappen for at gå til den første kontakt der begynder med bogstavet "M". Tryk "6"
knappen igen for at gå til den første kontakt der begynder med bogstavet "N". Stjerne "*"
knappen og firkant "#" knappen springer direkte til starten og slutningen af kontakt listen.
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Importer og eksporter kontakter
For at undgå uoverensstemmelser med kontakter der er gemt på SIM kortet vises disse ikke
som standard på SmartVision. For at importere, ændre og benytte kontakter fra dit SIM kort
er det nødvendigt at importere disse til den interne hukommelse på din SmartVision.
1. Du importerer kontakter fra SIM kortet til den interne hukommelse ved at starte
applikationen « Kontakter »
.

2. Tryk på « Menu »

knappen, efterfulgt af « Importer og eksporter ».

3. Angiv den ønskede kilde som matcher dit SIM kort.

4. Angiv herefter destinationen af kopieringen. I dette tilfælde er det « Phone ».
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5. Listen over alle kontakterne gemt på dit SIM kort vises på skærmen.

6. Vælg kontakterne du ønsker at overføre til telefonens interne hukommelse og udfør
selve importeringen ved at vælge "OK".
Bemærk venligst: Du kan vælge alle kontakterne fra SIM kortet via "Menu"
"Vælg alle"

knappen og

Fjern en kontakt
Fra listen over dine kontakter, vælg den kontakt du ønsker at fjerne. Når selve profilen er
åbnet, tryk på "Menu"
og vælg "Slet". Bekræft fjernelsen af kontakten med "OK".
Kontakten vil nu blive fjernet fra telefonens hukommelsen.
Bemærk venligst: Du kan også fjerne alle kontakterne der er gemt i hukommelsen ved at
trykke på "Menu"
fra liste over kontakter og vælge "Slet alle kontakter".
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SOS Funktion
SmartVision har for din sikkerhed og tryghed tilføjet en SOS
funktion som kan bruges til
at lave lokalisationsbaseret nødopkald eller til at sende hastende beskeder til prædefinerede
kontakter (dog maksimalt 10).
Advarsel: KAPSYS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller
indirekte tab eller skade som følge af manglende funktionalitet af alarm (SOS) faciliteten,
hvad enten det skyldes et teknisk problem i apparatet eller som følge af at der ikke er noget
telefonnetværk tilgængeligt.
Aktivering af SOS funktionen
Denne applikationen er programmeret til automatisk at sende en alarm såsom et
telefonopkald eller en besked, eller begge, til en eller flere angivne kontakter.
SOS funktionen aktiveres med den store orange trykknap lokaliseret på bagsiden.

Tryk og skub den nedad mod bunden som anvist.
Bemærk venligst: SOS funktionen er deaktiveret som standard! Det skal aktiveres før det
kan benyttes. Hvis det ikke er aktiveret korrekt ses en alarm i status linjen.
Bemærk venligst: Et advarsels vindue vises på skærmen så snart SOS knappen på bagsiden
aktiveres og den angivne SOS proces påbegyndes.
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Opsætning af SOS applikationen
Før SOS funktionen kan tages i brug er du nødt til at konfigurere den:
1. Fra Hjemmeskærm, tryk på "Favoritter"

ikonet og herefter på "SOS"

.

2. Læs advarslen grundigt og vælg "OK" for at fortsætte.
3. SOS funktionens konfigurations muligheder vises på skærmbilledet.

Følgende elementer i SOS applikationen kan ændres:
- "Alarm knap", aktiver eller deaktiver SOS knappen på bagsiden af enheden.
- "Afspil en alarm", aktiver eller deaktiver et højt alarm signal.
- "Indstil telefonnumre", angiver de telefonnumre/kontakter du ønsker skal modtage et
opkald eller en SMS i nødstilfælde.
- "Telefon opkald", aktiverer telefon opkald til dine nødopkalds numre. Opkald udføres
en efter en i den rækkefælge som defineres under "Indstil telefonnumre", indtil et
opkald besvares.
- "Forsinkelse af svar", ændre den maksimale ventetid før der ringes videre til næste
nummer i rækken af opkald (30 sekunder er sat som standard).
- "Send besked", aktiver afsendelse af SMS til de angivende telefonnumre.
- "Send lokation", rapporterer din geografiske lokalisation i en besked såfremt
informationen er tilgængelig når nødopkaldet afsendes.
- "Besked tekst", tilpas selv indholdet af beskeden der sendes i tilfælde at en
nødssituation.
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KAPTEN GPS(1)
(1)

: Ikke en del af SmartVision.

Introduktion
KAPTEN GPS
applikationen er primært et navigations system designet specifikt til
personer med et synshandicap. Det er afhængig af satellit-positions systemet (GPS) til at
gøre din rejse nemmere og styrker din mobility takket være dens indholdsrige funktioner
såsom geo lokalisering, navigation og kort udforskning.
Ydermere gør KAPTEN det muligt for dig at gemme dine foretrukne interessepunkter og
guide dig til dem når som helst. Disse interessepunkter kaldes K-Tags.
Sidst, men ikke mindst, er det endda muligt at benytte KAPTEN funktionen helt uden
forbindelse til et netværk (3G) da kort er gemt på SmartVisions micro SD kort.
Disclaimer
KAPTEN applikationen er et navigerings assisterende system baseret på SmartVision’s
positions system beregnet til fodgængere men kan også sagtens kan bruges i bil.
Under en navigerings session, respekter venligst alle advarsler beskrevet herunder. Uanset
hvordan du rejser bør navigationsanvisningerne givet af KAPTEN applikationen være
sekundære og ikke frigøre dig fra at overholde alle færdselsregler samt opføre dig ansvarligt i
trafikken.
Din fokus skal primært ligge hos dine omgivelser. Vær beredt og opmærksom på hele din
rejse og respekter andre trafikanter, hvad end det er fodgængere, cyklister, motorcyklister
eller bilister.
Slutligt, brug din sunde fornuft før du adlyder og følger en navigerings instruktion fra
KAPTEN applikationen. Vær opmærksom på alle skilte og anvisninger samt fortove og
gadernes geometri. Såfremt du er ude af stand til at udføre den direktion du har modtaget
fra KAPTEN applikationen vil den automatisk lave en ny rutevejledning fra din nye position.
Bemærk venligst at dette produkt er afhængigt af positions systemet på din smartphone.
Den præcise bestemmelse af din position bygger på GPS signalet og dets styrke, hvilket er
yderst afhængigt af dine omgivelser, hvor du befinder dig, hvordan du opbevarer din
smartphone samt også detaljegraden af data i de digitale kort. Som et resultat herom kan vi
ikke garantere at instruktioner du modtager fra navigations systemet er præcise.
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Start af navigerings applikationen
Fra Hjemmeskærm, tryk på "Applikation"

, herefter på "KAPTEN GPS"

.

KAPTEN applikationen er ikke tilgængelig førend GPS funktionen er aktiveret. Såfremt GPS
ikke er aktiveret vil du blive bedt om at aktivere denne ved opstart af applikationen.

KAPTEN GPS applikationen starter nu, loader kort data og herefter vil applikationens
hovedskærm vises.
Hvis det er første gang du bruger applikationen skal du muligvis angive standard land. Angiv
det ønskede land fra listen. Du kan altid ændre landet efterfølgende fra KAPTEN
applikationens indstillinger ved at trykke på "Menu"
knappen, efterfulgt af "Parametre", så
"System" og til sidst "Default land".
Bemærk venligst: Opstart af applikationen kan tage tid afhængigt af størrelsen på kortet
installeret på enheden.
Forskellige navigerings muligheder
Vælg den ønskede navigering som du ønsker at benytte.

"Navigation for fodgængere": Navigation tilpasset til brug til fods.
"Bil navigation": Navigation tilpasset til brug i bil.
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"Direkte anvisning": Benyttes til at guide dig mod en destination uden brug af det faktiske
vejnet ved at give dig afstands og retningensinformationer relateret til
bestemmelsespunktet.
"Undersøgelse af kort": Benyttes til at aflæse kortet og navigere dig fra kryds til kryds samt
give dig en beskrivelse af disse.
"Fri navigation": Med fri navigation aktiveret kan du få øjeblikkelige beskrivelser af dine
omgivelser.
Angiv en destination
Uanset hvilken navigationstilstand du har angivet skal du nu vælge en destination ud fra
nedenstående valgmuligheder:

Naviger til en "Ny adresse"
Denne valgmulighed benyttes til navigering til en specifik postadresse.
To muligheder er tilgængelige for at definere en postadresse som destinationen.

"Standard" input: Gør dig i stand til at indskrive den specifikke adresse i en lang køre ved at
benytte stemmegenkendelses funktionen i den følgende sekvens: Bynavn, vejnavn og
herefter husnummer.
For at aktivere denne funktion skal du fra adresse indskrivnings punktet trykke og holde
stemmekommando knappen og først slippe når hele adressen er indtalt.
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KAPTEN vil herefter frembringe en liste over sandsynlige adressekandidater som er
tilsvarende den indtalte, vælg den der matcher og en rutevejledning vil starte for den
angivende destination.
"Trin for trin" input: Med denne funktion skal du indskrive forskellige detaljer omkring
destinationen og derved adressen efter hinanden, for eksempel bynavn, herefter vejnavn og
så husnummer.
Vælg elementet "Trinvis indtastning" for at gå til denne funktion og følg vejledningen.
Ved hvert trin kan du enten benytte tastaturet eller stemmegenkendelsen. Tryk og hold
stemmekommando knappen og indtal efter lydsignalet. En liste over sandsynlige
adressekandidater frembringes og vælg herefter den der matcher og fortsæt til næste trin.

Når du har indskrevet de forskellige felter for den korrekte destinations adresse vil ruten
blive genereret og du vil blive guidet med det samme.
Naviger til en "Ny adresse ved brug af postnummer"
Angiv byen på destinationen ved at indskrive postnummer herefter vejnavn og husnummer i
rækkefølge.
Naviger til "Seneste destinationer"
Vælg destinations adressen fra listen over "Seneste destinationer".
Du kan fjerne destinationerne i listen over dine “seneste destinationer”. Se venligst mere
under "Indstillinger" sektionen for fjernelsen.
Naviger til "Favorit"
Udpeg din destination fra listen over dine foretrukne K-Tag.
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Naviger til "K-TAG"
Vælg denne kategori og efterfølgende det ønskede K-Tag som du ønsker at navigere til.
For yderligere information omkring K-TAG og hvordan du tilføjer og administrerer disse, se
venligst under "K-Tag" sektionen.
Naviger til "Steder af særlig interesse"
Denne funktion giver dig adgang til dine foretrukne interessepunkter (POI):
- Under kategorien i nærheden af din "aktuelle beliggenhed".
- Under kategorien i nærheden af en "ny adresse".
- Under navn i nærheden af en "specifik adresse".
Forbered din "Rejse"
Angiv en start adresse og destinations adresse og KAPTEN vil generere den bedste rute ud
fra dine angivelse og valgte navigerings metode. Den beregnede rute vil blive beskrevet som
en vejbog. Naviger ved hjælp af op og ned knapperne som indgår i en vejbog og lyt til
navigerings instruktionerne for din rejse.
Under navigationer
Rutevejledning vises på skærmen og annonceres under hele rejsen.
Fra toppen til bunden af skærmen vil du kunne se følgende:
- Navnet på den vej du befinder dig på (område i pink).
- Afstand til den næste manøvre (område i sort).
- Et symbol for næste manøvre (område i sort).
- Navnet på den næste vej (område i blåt).

For at afspille de forskellige rutevejlednings beskeder kan du:
- I avanceret tilgængeligheds tilstand, når skærmudforskning er aktiveret, glid din
finger fra højre til venstre og retur igen uden at fjerne fingeren fra skærmen for at
læse hele skærmbilledets indhold.
- I standard tilstand, når skærmudforskning er deaktiveret, benyt op og ned knapperne
for at gennemgå de forskellige detaljer på skærmbillede.
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-

I stemmegenkendelses tilstand kan du benytte nøgleord til KAPTEN GPS
applikationen såsom "Forrige kommando". Listen over nøgleord er tilgængelig via
"Menu" knappen.

Bemærk venligst: Hvis fri navigering er aktiveret under en rutevejledning vil instruktioner for
den fire navigering blive anvist kontinuerligt sammen med selve rutevejledningen.
Under navigering kan det fysiske tastatur og bruges til specifikke kommandoer. Udfør et
hurtigt tryk på en af disse knapper for at få den information der er relateret til din rejse:
- Knap "1": Hvor er jeg?
- Knap "2": Forrige kommando.
- Knap "3": Næste kommando.
- Knap "4": Aktuel hastighed.
- Knap "5": Hastighedsbegrænsning.
- Knap "6": Resterende afstand.
- Knap "7": Steder af stærlig interesse i nærheden.
- Knap "8": Aktivering / Deaktivering af fri navigation.
- Knap “9”: GPS signal status.
Direkte anvisning
Med "Direkte anvisning" funktionen får du real-time information omkring afstanden og
retningen til den ønskede destination. Disse informationer er genereret ud fra den absolut
korteste afstand mellem de to punkter og tager ikke højde for vejnettet.
Denne navigerings funktion er specielt brugbar når du skal navigere til et punkt der ikke er
placeret på en vej.
Bemærk venligst at oplysninger gives for at forsyne dig med anvisninger og at der ikke tages
højde for stedets topografi (stedbeskrivelse) og eventuelle farer som du kan komme ud for
på ruten, såsom vandløb, broer, barrierer eller lignende forhindringer. KAPSYS fraskriver sig
ethvert ansvar og vil ikke være erstatningspligtige for direkte eller indirekte skader ved følge
af brug af denne funktion.
De følgende informationer angives ved brug af "Direkte anvisning" funktionen:
- Kardinalretning fra destinationen fra din aktuelle position, for eksempel Nord, NordØst, Øst, Syd-Øst, Syd, Syd-Vest, Vest og Nord-Vest.
- Afstanden fra din aktuelle position til destinationen, i meter eller kilometer.
- Direktioner du skal udføre for at komme til din destinationer. Denne information
angives i timer ved at benytte positionen på et klokkeslæt, fra 1 til 12 timer og baseres
på din sidst kendte position..
Når “Direkte anvisning” funktionen er aktiveret vil kardinal retning og kurs blive annonceret
regelmæssigt.
Bemærk venligst at KAPTEN applikationen kun vil beregne din rute yderligere hvis du er i
bevægelse. Hvis du ikke er i bevægelse vil KAPTEN annoncere den forrige og næste
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direktion. Applikationen vil endvidere give beskeden "Ingen navigations oplysninger" når den
ikke har mulighed for at anvise pålidelige informationer om retningen der skal følges.
Eksempel på "Direkte anvisning" oplysning: "Ankomststed, Nord-Vest om 250 meter,
venligst gå til højre: dit ankomststed om 250 meter i en Nord-Vestlig retning, du skal til
højre.
"Direkte anvisning" stopper ikke automatisk efter du er ankommet til din endelig destination;
du skal benytte "Tilbage"
knappen for at stoppe anvisningerne.
Bemærk venligst: “Direkte anvisning” indstillingerne (se indstillinger) kan bruges til at
definere gentagelses frekvensen af anvisningerne eller til at aktivere eller deaktivere "Direkte
anvisning" funktionen efter selve navigationen.
Fri navigation
Med fri navigation kan du få information om dine omgivelser i real-time. Når funktionen er
aktiveret vil KAPTEN GPS applikationen annoncere aktuelle vejnavn og beskrive det næste
kryds for dig. Når du nærmer dig et vejkryds, beskriver KAPTEN det ved at give navne på
vejene i krydset. Når du kommer forbi krydset vil KAPTEN meddele den næste vej som du
har retning i mod.
Som standard aktiveres fri navigation hver gang du starter en ny rutevejledning. Du kan dog
ændre denne indstilling som du ønsker ved at at trykke på "Menu"
knappen fra KAPTEN
applikationen.

Så snart "Fri navigation" funktionen er aktiveret eller deaktiveret bekræfter KAPTEN valget.
Du kan konfigurere "Fri navigation" funktionen, for eksempel:
- Konfigurer annonceringen af K-Tags i nærheden og brugbare adresser.
- Gentag automatisk annonceringer fra “fri navigation” funktionen.
Se venligst KAPTEN GPS applikationens "Indstillinger" sektionen for yderligere detaljer.
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K-TAG
KAPTEN applikationen har integreret en geo-tagging funktion kaldet K-Tag som gør dig i
stand til at gemme enhver lokalisation associeret med relevant information.
Du kan benytte K-Tags som bestemmelsespunkter. Ydermere kan du få annonceret K-Tags
i nærheden mens du er i fri navigation.
Et K-Tag er en geografisk knappenål der kan tildeles:
- En geografisk lokalisation eller en adresse
- En stemmeoptagelse til identificering af dit K-Tag
- En kategori
- En "favorit" attribut (benyttes til direkte adgang) som en destination.
"K-TAG" Menu
Fra KAPTEN applikationen, tryk på "Menu"
følgende elementer er tilgængelige:
- "Opret K-Tag".
- "Ændring af K-Tag".
- "Slet K-Tag".

knappen og vælg elementet "K-Tag". De

Opret K-Tag
For at oprette et K-Tag, vælg en af følgende muligheder:
- "Aktuel beliggenhed": Opret et nyt K-Tag ved at benytte din aktuelle position.
- "Ny adresse": Opret et nyt K-Tag ved at indskrive en adresse.
- "Koordinater": Opret et nyt K-Tag ved at specificere længde- og breddegrader.
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1. Når du har defineret en geografisk position for dit nye K-Tag kan du tildele en
stemmeoptagelse for senere hen nemmere at kunne finde det. Vælg venligst "Indlæs
en talt memo af din K-TAG", og indtal optagelsen efter lydsignalet.

Såfremt du ikke ønsker at tildele navn eller en stemmeoptagelse alligevel, vælg "Spring over"
og K-Tag vil i dette tilfælde blive tildelt den nærmeste postadresse for identifikation.

2. Vælg kategorien som du ønsker at tildele K-Tag til: "Kontakt", "Hoteller og
restauranter", "Diverse" etc...

3. Til sidst spørger KAPTEN GPS om du ønsker at tilføje dit K-Tag som en "Favorit".
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Ændring af K-Tag
Fra "K-Tag" skærmbilledet, vælg elementet "Ændring af K-Tag" og vælg kategorien og
herefter det K-Tag som skal ændres.
Når du har valgt det specifikke K-Tag kan du ændre "Kategori", "Talt memo" eller "Favoritter"
attributten.

Vælg det ønskede element og udfør ændringen ved at følge nedenstående:
Slet K-Tag
Fra "K-Tag" skærmbilledet, vælg elementet "Slet K-Tag" og vælg kategorien og herefter det
K-Tag som skal fjernes.
Stemmekommando nøgleord
Til KAPTEN GPS applikationen kan du bruge stemmekommando funktionen og derved
nøgleord som er tilgængelige så snart applikationen er aktiveret.
Generiske nøgleord:
De følgende generiske nøgleord er altid tilgængelige, selvom navigations funktionen er
deaktiveret.
Begynd fri navigation
Afslut fri navigation
K-Tag

Aktiverer fri navigation tilstand.
Deaktiverer fri navigation tilstand.
Aktiverer K Tag menuen.
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Hastighedsbegrænsning
Hvor er jeg?
Parametre
Aktuel beliggenhed
GPS Signal
Browse efter steder af interesse

Annoncerer
den
aktuelle
hastighedsbegrænsning på vejen.
Giver dig din aktuelle position.
Aktiverer indstillings menuen (parametre).
Annoncerer
henholdsvis
længdeog
breddegrader i minutter og sekunder samt
højdeinformation i meter.
Annoncerer GPS signal styrken.
Genererer en oversigt over steder med særlig
interesse i alle kategorier i forhold til din aktuelle
position.
Annoncerer din aktuelle hastighed.

Aktuel hastighed
"Navigations" specifikke nøgleord
De følgende navigerings nøgleord er tilgængelige så snart en navigation er aktiveret.
Afslut navigation
Vejbog
Afstand tilbage
Forrige kommando
Destination
Ankomsttid
Navigationsstilstand
Gå til fods
Tag bilen
Næste kommando

Afslutter den aktuelle rutevejledning.
Aktiverer vejbogs navigering under navigation.
Angiver den aktuelle afstand til destinationen.
Gentager den forrige navigations meddelelse.
Annoncerer den angivende destination.
Annoncerer ankomst klokkeslættet.
Annoncerer den aktuelle navigationsstilstand.
Ændre navigations tilstand til fodgænger uden
at skulle indskrive adressen igen.
Ændre navigations tilstand til bil uden at skulle
indskrive adresse igen.
Annoncerer den næste navigations meddelelse.

Indstillinger
Denne sektion beskriver hvordan du kan konfigurere din KAPTEN applikation. Tryk på
"Menu"
knappen for at gå til dine muligheder og vælg elementet "Parametre".
Indstillingerne er inddelt i kategorier:
- "System": Lader dig specificere systemindstillinger.
- "Navigation for fodgængere": Lader dig specificere navigationsindstillinger for
fodgængere.
- "Navigation i bil": Lader dig specificere navigationsindstillinger for bil.
- "Fri navigation": Lader dig specificere navigationsindstillinger ved fri navigering.
- "Direkte anvisning": Lader dig specificere navigationsindstillinger ved direkte
anvisning.
- "Detaljer og opdatering": Modtag information om software og kortopdatering
Bemærk venligst: Du kan også tilgå KAPTEN applikations indstillingerne ved at angive
stemmekommandoen "Parametre", direkte fra applikationen.
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"System": Indstillingerne er som følger:
- "Default land": Specificere det land der skal angives som standard i forhold til adresse
indskrivning.
- "Måle enhed": Enhed for afstand og hastighed under navigation (metrisk eller miles).
- "Slet de seneste navigationer": Fjerne alle adresserne under de seneste destinationer.
- "Genskab default indstillinger": Genskaber fabriksindstillingerne for KAPTEN
applikationen.
- "Genstart produktet": Nulstiller alle indstillinger og fjerner alle personlige data som er
gemt i KAPTEN applikationen (Seneste destinationer, K-Tags).
"Navigation for fodgænger" indstillingerne:
- "Automatisk gentagelse af anvisninger": Definer intervallet for gentagelser af
navigations annonceringer (Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minutter).
- "Angivelse ved urskive metode" Aktiverer eller deaktiverer klokkeslæt angivelser
relateret til manøvrer.
"Navigation i bil" indstillingerne:
- "Parameter beregnes": Specificerer kriterier for beregningen af rute (Hurtigst, kortest).
- "Brug motorveje": Specificerer anvendelsen af motorveje ved beregning af rute.
- "Anvend betalingsveje": Specificerer brugen af betalingsveje ved beregning af rute.
- "Automatisk gentagelse af anvisning": Definer intervallet for gentagelser af
navigations annonceringer (Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minutter).
"Fri navigation" indstillingerne:
- "Meddelelser om steder af særlig interesse": Angiv hvilke interessesteder og
kategorier der skal annonceres når du befinder dig i nærheden.
- "K-Tag meddelelser": Angiv hvilke forskellige K-Tag kategorier der skal annonceres
når du befinder dig i nærheden.
- "Meddelelsestype": Definer hvordan interessesteder og K-Tag skal annonceres når
du befinder dig i nærheden (Anvisninger via lydsignal, meddelmeddelelse via tale,
Ingen meddelelse).
- "Oplysninger om retning ved brug af verdenshjørner": Aktiverer eller deaktiverer
kardinal annoncering på den aktuelle vej.
- "Gentag anvisninger": Definer intervallet for gentagelser af navigations annonceringer
(Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minutter).
"Direkte anvisning" indstillingerne:
- "Automatisk gentagelse af instruktioner": Definer intervallet for gentagelser af
navigations annonceringer (Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minutter).
- "Direkte anvisninger når ankomststedet er nået": Aktivering og deaktivering af
automatisk skifte til Direkte anvisning ved slutningen af fodgænger- eller
bilnavigation.
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Fjernsupport
Denne funktion giver dig mulighed for at få fjernsupport fra tredjepart gennem en privat og
sikker VPN baseret server som vil have midlertidig adgang til din smartphone og derved
kunne assistere dig i opsætningen af din SmartVision.
Forespørg fjernsupport
Fra Hjemmeskærm, tryk på "Favoritter"

ikonet og herefter på "Fjernsupport"

.

Indskriv tredjepartens telefonnummer for at sende ham/hende en SMS eller en email
adresse for at sende en email.
Tryk på "Anmod om fjernsupport" for at sende en forespørgsel på assistance som indholder
forbindelses informationer til din telefon.
Fjernforbindelse til SmartVision
Når beskeden er blevet afsendt bliver der oprettet forbindelse til din support medarbejder.
Efter modtagelsen af meddelelsen vil support medarbejderen downloade et fjernstyrings
program (VNC software) til en computer og være i stand til at indskrive detaljerne (server
adresse og adgangskode) som angivet i SMS eller email beskeden.
Bemærk venligst: Mere information omkring VNC kompatible applikationer på KAPSYS
hjemmesidewww.kapsys.com, under Support og SmartVision by KAPSYS.
Support medarbejderen overtager via tastatur og mus på en computer kontrollen med din
smartphone:
"F1"

nappen bruges som SmartVision "Menu"

knappen.

"F2"

knappen bruges som SmartVision "Hjemmeskærm"

"F3"

knappen bruges som SmartVision "Tilbage"

knap.

knap.
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Pileknapperne
SmartVision.
Museknappen til venstre

benyttes til at navigere på skærmbilledet og menuerne på din

benyttes til at vælge et element på SmartVision’s skærm.

Tryk på "Slut hjælpesessionen" elementet på din smartphone for at stoppe delingen
øjeblikkeligt.
Support medarbejderen kan også afslutte sessionen ved at trykke på "F11"
tastaturet på hans/hendes computer.

knappen på

Browser
"Browser"
applikationen kan du bruge til at gå på internettet. Som standard er Googles
søgemaskine angivet som startside. Benyt navigations knapperne til at gennemgå de
forskellige elementer på den pågældende side. Tryk på "OK" for at åbne et link eller en
hjemmeside. Tryk på "Tilbage" for at vende tilbage til den forrige side. Tryk på “Menu” for at
tilfå de forskellige internet muligheder:
- "Søg efter eller indtast en webadresse" giver dig adgang til at starte en hurtig
søgning. Tryk på "OK" for at åbne indskrivningsfeltet og angiv din ønskede tekst. Tryk
på "OK" igen for at starte søgningen.
- "Tilbage" returnerer dig til den forrige side.
- "Fremad" for at komme til næste side (hvis understøttes).
- "Stop" for at stoppe indlæsningen af den pågældende side.
- "Opdater" for at opdatere den aktuelle side.
- "Hjem" for at gå tilbage til startsiden.
- "Administrering af faner" til at håndtere alle dine åbne faner.
- "Ny fane" for at åbne en ny fane.
- "Bogmærker" til håndtering af dine favorit hjemmesider (ændre, slet og tilgå).
- "Gem bogmærker" for at angive en hjemmeside som favorit.
- "Oversigt" for at gennemgå tidligere besøgte hjemmesider.
- "Del side" for at sende et link via SMS eller email.
- "Sideoplysninger" til at se URL adressen på den pågældende hjemmeside.
- "Indstillinger" til at vise avancerede indstillinger (Generelt, tilgængelighed, standard
søgemaskine og så videre).
Bemærk venligst: Mens du læser en hjemmeside kan du benytte en tastatur genvej - tryk og
hold “Firkant” knappen efterfulgt af "Op" eller "Ned" knapperne for at ændre på detalje
niveauet af navigationen. Denne funktion som tilbydes af Google Tilgængeligheds scripts
kan ændre navigations metoden ved at bruge "op" og "ned" knapperne. De forskellige
niveauer er: Gruppe, objekt, sætning, ord og karakter.
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Bemærk venligst: Du kan også søge på internettet ved at benytte "Søg" applikationen.
Internetsøgningen indikeres med lydsignaler.
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Lommeregner
"Lommeregner"
applikationen lader dig udføre basale matematiske operationer såsom
addition, subtraktion, multiplikation og division.
Her følger de forskellige underliggende funktioner på knapperne for Lommeregner
applikationen:
- Knapperne 0 til 9 benyttes til at angive tal der skal udregnes.
- “Stjerne”
knappen benyttes til at angive operator (gange, dividere, plus, minus,
og decimaltegn).
- “OK” knappen benyttes til at validere regnestykket og få oplæst resultatet.
- “C” knappen benyttes til at slette det sidst angivne tal.
- Navigation “Op” og “Ned” knapperne bruges til at navigere gennem de udførte
operatorer.
Har du behov for yderligere komplekse matematiske operationer, som for eksempel sinus,
cosinus, logaritme og så videre, tryk på "Menu"
knappen for at tilgå menuen og vælg
elementet "Avanceret panel". Du har også mulighed for at fjerne tidligere udregninger via
"Ryd oversigt".

Kalender
"Kalender"

applikationen starter en kalender som viser dine aftaler ud fra datoer.

Opret en begivenhed
Fra hovedskærmen af applikationen, tryk på "Menu"

efterfulgt af “Ny begivenhed”

Udfyld de forskellige felter til begivenheden (begivenhedens navn, placering, datointerval,
tidsinterval og så videre) og gem ved at vælge "Færdig" til sidst i listen.
Du kan tilgå yderligere felter ved at vælge elementet "Mere", også til sidst i listen. Når du har
oprettet begivenheden placeres du i hovedskærmen af applikationen igen automatisk.
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Se en begivenhed
Fra hoveskærmen af applikationen, benyt navigations knapperne til at gennemgå dine
begivenheder.

Tryk på "OK" for at se detaljer om begivenheden.

Når du har valgt en begivenhed kan du “Ændre på påmindelsen af begivenheden ”, “Fjerne
en begivenhed” eller “Tilføj en påmindelse”.
Fjern en begivenhed
Fra oversigten over dine begivenheder skal du benytte navigations knapperne til at angive
en begivenhed som du ønsker at slette. Tryk på "OK" for at tilgå begivenhedens detaljer og
tryk på "Menu". Vælg herefter "Slet" til sidst i listen.
Indstillinger
Fra hovedskærmen skal du trykke på "Menu"
muligheder:
-

for at få vist følgende indstillings

"I dag" annoncerer den aktuelle dato.
"Ny begivenhed" kan du bruge til at planlægge en aftale ved at udfylde alle felterne
(begivenhedens navn, placering, dato indeks etc.).
"Opdater" bruger du til at opdatere kalenderen.
"Søg" bruges til at søge efter en oprettet aftale/begivenhed.
"Kalendere" synkroniserer andre kalendere på din SmartVision (SmartVision kalender
er navngivet “PC Sync”)
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-

"Indstillinger" giver adgang til generelle indstillinger og lader dig personalisere
begivenheder, visning på skærmen, påmindelser, meddelelser etc., baseret på dine
ønsker.

Kamera
Vælg "Kamera"
applikationen og tryk på “OK” på tastaturet for at tage et billede. Du vil
høre lyden af et billede der tages og gemmes.
Tryk på "Menu"
-

knappen for at tilgå indstillingerne for applikationen.

"Galleri" kan bruges til at starte galleri applikationen for direkte at se billeder og video.
"Tag et billede tilstand" giver dig mulighed for at skifte mellem forskellige tilstande,
kamera, video eller panorama.
"Blitztilstand" gør det muligt for dig at aktivere, deaktivere eller sætte blitz til
automatisk.
"Display tilstand" vil vise flere indstillinger direkte på hoveskærmen af applikationen.
"Hvidbalance" benyttes til at kalibere kamerates sensor og justere farven i forhold til
den omgivende belysning.
"Farveefekt" til at aktivere forskellige filtre før der tages et billede.
"Scenetilstand" giver dig mulighed for at justere sensoren i forhold til typen af billede
som du ønsker at tage.
"Avanceret" giver adgang til mere avancerede konfigurations muligheder.
"Genskab standard indstillinger" for at genetablere standard indstillingerne.

Billeder gemmes på telefonens hukommelse i mappen "DCIM". Disse kan også gennemses
fra "Galleri" applikationen.

Ur
Vælg "Ur"
applikationen for at håndtere dine alarmer og reminders.
Hovedskærmen af applikationen viser alle dine gemte alarmer aktiveret på din SmartVision.

Tilføj en alarm
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Fra hovedskærmen af applikationen, tryk på "Menu" og vælg "Tilføj alarm"

Udfyld de forskellige felter (Slå alarm til, tid, gentag, ringtone og et navn) og gem alarmen
ved at trykke på "OK" til sidst i listen.
Når du har oprettet begivenheden placeres du i hovedskærmen af applikationen igen
automatisk.
Aktiver en alarm
Fra hovedskærmen af applikationen, benyt navigations knapperne til gennemse de
forskellige alarmer som du tidligere har oprettet på din SmartVision. Tryk på "OK" knappen
for at aktivere eller deaktivere den angivne alarm.
Slet eller ændre en alarm
Fra hovedskærmen af applikationen, benyt navigations knapperne til gennemse de
forskellige alarmer som du tidligere har oprettet på din SmartVision. Tryk og hold "OK"
knappen neden for at åbne kontekst menuen. De følgende elementer er tilgængelige: "Slå
alarm til”, "Rediger alarm" og "Slet alarm."

Farvetester
"Farvetester"
, applikationen giver dig mulighed for, med telefonens kamera, at
genkende og detektere farver.
- « Annoncere farver »: Placer kameraet foran et objekt og farven vil blive annonceret
automatisk. Tryk på "OK" knappen for gentagelse.
- « Finde farve »: Vælg en farve fra listen og når kameraet genkender denne, afspilles
et lydsignal.
Bemærk venligst: Det anbefales at placere telefonen omkring 20 centimeter over objektet
og jo bedre lysforhold, jo bedre og mere korrekt er resultatet.

Downloads
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"Downloads" applikationen indeholder en oversigt over alle elementer der er blevet
downloadet via internet browseren.

FM Radio
Med SmartVision kan du lytte til dine yndlings radio stationer. Benyt de forskellige knapper
til at scanne og vælge frekvens.
Du kan gemme en radio station ved at trykke og holde på en af de (fysiske) knapper fra 0 til
9. Tryk hurtigt på en af knapperne med den tildelte radio station som du ønsker at lytte til og
stationen afspilles.
Tryk på "Menu"
for at tilgå indstillingerne for applikationen.
Bemærk venligst: FM Radio fungerer kun når du har tilkoblet hovedtelefoner - disse fungerer
som en antenne.

Galleri
Galleri funktionen fungerer akkurat som et fotoalbum hvor billeder og videoer taget med din
SmartVision lagres. Vælg "Galleri"
applikationen. Indholdet er opdelt i to kategorier: Alle
billeder
og Alle videoer . Vælg det ønskede album for at se indholdet.
Benyt navigations knapperne til at gennemgå de forskellige elementer på den pågældende
side. Tryk på "OK" knappen for at forstørre et billede eller starte en video.
Tryk på "Menu"
knappen for at tilgå de forskellige muligheder for albummet:
- "Tag billede" lader dig benytte kamera funktionen til at tage et billede.
- "Optag video" lader dig benytte kamera funktionen til at optage en video.
- "Diasshow" lader dig gennemse dine billeder som et slideshow/diasshow.
- "Vælg flere" lader dig markere flere elementer i galleriet til deling eller sletning.
- "Indstillinger" lader dig administrere galleri opsætningen: Visningsstørrelse, sorterings
rækkefølge og bekræftelse af sletning af billeder samt videoer.

KAPSYS Startup Guide
KAPSYS Startup Guide
giver dig mulighed for at starte konfigurationen af din
SmartVision. Gennemgå alle indstillingerne for at afslutte tutorialen.
Du kan forlade tutoorial til enhver tid ved at trykke på "Hjem" knappen samtidig med "OK"
knappen.

SmartVision & SmartVision Plus – Brugervejledning (Rev. 2.7 – version SW 1943.4105)

91

Forstørrelse
Der er i SmartVision inkluderet en digital forstørrer for en forbedret og bredere
brugeroplevelse. Den digitale forstørrer gør dig i stand til at forstørre tekst eller hele
dokumenter og kan tilpasses til dine visuelle behov ved hjælp af de forskellige tilgængelige
indstillinger for zoom og kontraster.
Den digitale forstørrer kan tilgås via "Favoritter"
direkte fra Hjemmeskærm.

og herefter vælge "Forstørrelse"

Placer din SmartVision over teksten som skal forstørres og ryk op og ned for at justere fokus
og knapperne "2" og "3" for at zoome ind og ud.
Yderligere funktioner er tilgængelige:
- Knap 1: Cirkulerer mellem forskellige lysintervaller.
- Knap * (Stjerne): Fryser det aktuelle billedet.
- Knap 0: Tager et sceenshot (skærmbillede) og gemmer det i galleriet.
- Knap # (Firkant): Cirkulerer gennem 9 forskellige kontraster.
Du kan også tilgå disse forskellige funktioner ved at trykke på "Menu"

knappen.

Bemærk venligst: For at opnå de bedste resultater anbefales det at have gode lysforhold.

Musik
"Musik"
applikationen giver dig mulighed for at afspille musik eller stemmeoptagelser
gemt på din telefons interne hukommelse eller på micro SD kortet.
Når musik applikationen er startet kan du vælge dine sange sorteret efter album, artist, sang
eller spilleliste.
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Mens du lytter til musik, benyt pil op og pil ned knapperne for at navigere til henholdsvis
forrige sang, næste sang, start og pause.

Benyt 1 og 2 knapperne til at rykke fremad i musiknummeret, henholdsvis 10 og 30
sekunder. Benyt knap 3 og Stjerne “” for at springe tilbage i sangen, igen henholdsvis 10
og 30 sekunder.
Du kan også trykke på "Menu" knappen for at tilgå andre lytte muligheder såsom at skifte til
shuffle, indstille gentagelse eller angive et stykke musik som ringetone.

NFC
NFC (Near Field Communication) teknologien lader din smartphone og andre enheder
kommunikere via NFC tags.
SmartVision tilbyder denne teknologi og du kan derfor indstille og aflæse dine NFC tags.

De forskellige funktioner der er tilgængelige jævnfør denne applikation lader dig tildele
information eller handlinger til et NFC tag som automatisk kan blive udført når du scanner
tag'et. Disse funktioner er:
- "Angiv telefonnummer", tildel et telefonnummer eller en kontakt og start automatisk
et opkald.
- "Angiv indstillinger", aktiver eller deaktiver en handling (Wi-Fi, BlueTooth, Flytilstand,
ringetone).
- "Angiv applikation", tildel automatisk opstart af en applikation.
- "Angiv internet bogmærke", tildel et link til en hjemmeside og besøg denne via
browser.
- "Tekstbesked", tildel et tekststykke og få det læst op med stemmegenkendelse.
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-

"Indstil WiFi", tildel en opsætning af Wi-Fi med login detaljer (brugernavn og
adgangskode) og tilkoble automatisk.
"Indtal stemmeoptagelse", tildel en stemmeoptagelse og afspil denne.

For at skrive til og læse NFC tag, placer bagsiden af din smartphone tæt på selve tag'et og et
lydsignal vil annoncere at handlingen blev registreret.

Noter
“Noter” applikationen benyttes til at notere og gemme tekster såsom påmindelser,
huskelister og så videre.

For at oprette en note, vælg elementet “Ny note” og benyt herefter tastaturet eller
stemmekommando knappen for at indskrive eller indtale teksten. Når teksten eller listen er
færdig, vælg “Bekræft” for at gemme noten.
Når noter er oprettet gemmes og sorteres de alle ud fra oprettelsesdato.
For at læse en note skal du blot vælge den fra listen i oversigten ved at benytte
pileknapperne Op eller Ned. Tryk på “OK” knappen hvis du ønsker at åbne noten i
læsetilstand, og herefter kan du navigere i noten via følgende genveje:
-

Hurtigt tryk på knap « OK » : Start / Pause.
Hurtigt tryk på knap “1” : Læs venstre karakter.
Hurtigt tryk på knap “2” : Læs højre karakter.
Hurtigt tryk på knap “4” : Læs venstre ord.
Hurtigt tryk på knap “5” : Læs højre ord.
Hurtigt tryk på knap “7” : Start fra begyndelsen
Hurtigt tryk på knap “8” : Rykker til slutningen

1, 2, 3, 4 og 5 knapperne vil automatisk pause afspilningen, tryk på “OK” knappen for at
fortsætte.
Bemærk venligst: Du kan også ændre, kopierer, slette eller eksportere en note ved at
benytte "Menu" mens du befinder dig i læsetilstand.
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OCR(1)
(1)

: Ikke en del af SmartVision.

OCR programmet scanner en trykt tekst med optisk tekstgenkendelse og læser den med
tekst-til-tale funktionen.
Tekstgenkendelsesprocessens hastighed afhænger meget af kvaliteten af teksten og
billedet. OCR programmet er udstyret med intelligent dokument detektering og et
automatisk dataindsamlings system der har kapacitet til meget nøjagtigt at konvertere en
A4 side med tekst i størrelsen 12 eller højere. For at sikre automatisk genkendelse skal dit
dokument placeres foran dig i vertikal position (stående) på et klar, ensfarvet og velbelyst
område, og helst en baggrund der står i klar kontrast til selve dokumentet der skal scannes.
To optagelsestilstande og tilgængelige:
1. "Automatisk" optagelsestilstand er specielt brugbart for blinde. Brugeren vejledes ved
hjælp af lyd gennem processen for at få telefonen placeret korrekt og dokumentet
genkendt automatisk.
2. "Fra kamera" optagelsestilstand uden vejledning ved hjælp af lyd.
Vælg "Applikation"

fra Hjemmeskærmen og tryk på "OCR"

.

Fra OCR menuen, vælg din kilde:

"Fra Automatisk" tilstand, placer din SmartVision på teksten og tryk på "OK" knappen. Hold
din enhed horisontalt og før den langsomt op ad mens du lytter efter lydsignalet indtil din
SmartVision automatisk tager et billede af teksten. OCR processen vil begynde øjeblikkeligt.
I denne tilstand har du som nævnt lydsignaler til at hjælpe med at holde enheden
horisontalt. Jo færre lydsignaler du hører, jo mere horisontalt holder du enheden.
I "Fra kamera" tilstand: Indram og fokuser på tekstdokumentet selv. Du starter scanningen af
dokumentet ved at trykke på ”OK” knappen. OCR processen går i gang automatisk.
"Fra galleri": Vælg et dokument fra galleriet i din SmartVision. OCR processen vil begynde
øjeblikkeligt.
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"Indlæring": Her kan du lære og gennemgå processen med OCR applikationen.
Du kan trykke på "Menu"
knappen for at tilgå indstillingerne for OCR.
- OCR sprog: Angiv sproget der skal genkendes.
- Lydeffekter : Aktiver eller deaktiver lydsignalet ved horisontal hældning.
I tilfælde af at detekteringen fejler anbefales det at gå tilbage til ORC menuen og starte
forfra med proceduren.
Læsning af OCR resultatet er simplificeret ved nedenstående genveje:
- Hurtigt tryk på knap « OK » : Start / Pause.
- Hurtigt tryk på knap “1” : Læs venstre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “2” : Læs højre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “4” : Læs venstre ord.
- Hurtigt tryk på knap “5” : Læs højre ord.
- Hurtigt tryk på knap “7” : Start fra begyndelsen
Hurtigt tryk på knap “8” : Rykker til slutningen

Play Butik
Play Butik (Play Store) er en online butik lavet af Google. Denne giver dig mulighed for at
download tredjeparts applikationer på din SmartVision. For at få adgang til Play Butik er du
nødt til at have en Gmail konto. Ved første opstart af Play Butik vil et login vindue blive
anvist. Vælg "Eksisterende" og følg vejledningen for at komme til download platformen.

Søg
Benyt denne applikation til at finde elementer på din SmartVision (applikationer, kontakter,
emails, adresser, musik…). Denne applikation er meget nyttig til også at søge og finde
information på internettet.
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Video Player
"Video Player"
applikationen benyttes til at se videoer som du har optaget med din
SmartVision og som er gemt på den interne hukommelse eller på det indsatte micro SD kort.
Micro SD kortet er et flytbart hukommelseskort som benyttes til lagring af data og
information og som udvider den overordnede lagerkapacitet i din smartphone.
Benyt navigations knapperne til at vælge en video fra listen og tryk herefter på "OK" for at
starte afspilningen.

Brugervejledning:
"Brugervejledning"
applikationen gør det muligt for dig at downloade denne
brugervejledning direkte til din SmartVision i MP3 format.
Benyt navigations knapperne til at finde dit ønskede sprog som du ønsker at downloade
brugervejledningen i (Advarsel: Denne handling kræver en Wi-Fi eller 3G internet
forbindelse).

Et vindue vil bede om din bekræftelse. Vælg "OK" for at starte hentningen. Så snart
hentningen er udført bliver du automatisk placeret i "Album" sektionen i Musik applikationen.
Vælg albummet som passer til dit sprog og efterfølgende kan du vælge det afsnit du ønsker
at lytte til.
Bemærk venligst: SmartVision tilbyder dig at downloade den brugervejledning som har
relation til din software version. Du skal derfor venligst downloade brugervejledningen igen
efter en systemopdatering.
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Lydoptager
"Lydoptager"
applikationen benyttes til at optage stemmenotater. Vælg "Optag" for at
starte en optagelse, tryk på "Pause" for at pause optagelsen og tryk på "Stop" for at afslutte
optagelsen.

Du kan efterfølgende afspille optagelsen ved at vælge "Afspil" punktet. Du kan også vælge
"Kassér" eller "Gem".

Ydermere kan du afspille alle dine stemmeoptagelser som du har oprettet fra oversigten
som forefindes under "Liste". Du kan også ændre en optagelse fra oversigten ved at trykke
og holde OK knappen på den optagelse du ønsker at ændre. Her kan du vælge i mellem
"Omdøb optagelsen" eller "Slet optagelse".
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Internet Radio
"Internet Radio" applikationen giver dig mulighed for at lytte til dine favorit radio stationer via
en internet forbindelse (3G eller Wi-Fi).

For at lytte til en internet radio station, udfyld feltet hvor du kan søge efter den ønskede
radio station og tryk på"OK" knappen for at få anvist søge resultaterne. Angiv den radio
station du ønsker at lytte til ud fra listen.
Andre muligheder i Internet Radio applikationen er:
- « Spillet for nyligt » giver dig hurtig adgang til din seneste afspillede station.
- « Foretrukne » for hurtig adgang til de stationer som du har gemt og angivet som
favoritter.
- « Alle » til at gennemse alle de tilgængelige kanaler i Internet Radio applikationen (ud
fra genre, land, podcast og så videre).
Bemærk venligst: Under afspilning kan du tilføje stationer til favorit under "Tilføj som favorit"
til sidst i listen for at gemme stationen.
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APPENDIKS 1 – Stemme kommando nøgleord
Nøgleord til SmartVision’s status
Hvad er klokken

Annoncerer det aktuelle klokkeslæt.

Dato

Annoncerer dags dato.

Nøgleord

Annoncerer listen over alle aktuelle og tilgængelig nøgleord.

Batteriniveau

Annoncerer det resterende batteriniveau.

Netværksstatus

Annoncerer det mobile netværks signalstyrke.

Wi-Fi status

Annoncerer aktuelle Wi-Fi status (tilsluttet eller ikke tilsluttet).

BlueTooth status

Annoncerer aktuelle BlueTooth status (aktiveret eller ikke
aktiveret).

GPS status

Annoncerer aktuelle GPS status (aktiveret eller ikke aktiveret).

NFC status

Annoncerer aktuelle NFC status (aktiveret eller ikke aktiveret).

Ringetone status

Annoncerer aktuelle ringetone tilstand (normal, lydløs, møde).

Status på telefon

Annoncerer telefonens
BlueTooth).

status (Batteri,Wi-Fi,

NFC,

GPS,

Nøgleord til styring af funktioner eller handlinger
Menu

Åbner menuen for den aktuelle applikation.

Hjem

Går tilbage til Hjemmeskærm.

Tilbage

Går tilbage til forrige skærmbillede.

Meddelelser

Åbner status for notifikationer.

Aktiver GPS

Aktiverer GPS lokalisation.

Deaktiver GPS

Deaktiverer GPS lokalisation.

Aktiver Wi-Fi

Aktiverer Wi-Fi.

Deaktiver Wi-Fi

Deaktiverer Wi-Fi.

Aktiver BlueTooth

Aktiverer Bluetooth.

Deaktiver BlueTooth

Deaktiverer Bluetooth.

Aktiver NFC

Aktiverer NFC modulet.

Deaktiver NFC

Deaktiverer NFC modulet.

Aktiver standard ringetone

Aktiverer standard ringetone signal med ringetone og
vibration.

Aktiver lydløs tilstand

Aktiverer vibrations signal.
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Aktiver møde tilstand

Deaktiverer ringetone- og vibrations signal.

Aktiver udendørs tilstand

Aktiverer ringetone signal til maksimum lydstyrke.

Lydstyrke op

Øger lydstyrken.

Lydstyrke ned

Mindsker lydstyrken.

Specifikke applikations nøgleord
"Start applikation" efterfulgt af navnet på applikationen: Den angivede applikation starter.
Eksempel: "Start applikation Forstørrer".
"Send besked til" efterfulgt af navnet på kontakten: En ny besked til kontaktpersonen
oprettes. Eksempel: "Send besked til Paul Johnson".
"Ring op" efterfulgt af navnet på kontakten: Du skal bekræfte opkaldet inden det foretages.
Eksempel: "Ring op Paul Johnson".
"Ring op" efterfulgt af navnet på kontakten og "Mobil" eller "Arbejde": Et opkald genereres til
kontaktpersonen og det relevante nummer. Eksempel: "Ring op Paul Johnson Mobil".
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APPENDIKS 2 – Tastatur genveje
Tastatur genveje:
SmartVision har hurtige genveje til en del funktioner som du kan benytte ved at trykke og
holde på firkant knappen "Firkant"
, placeret i bunden til højre på det fysiske tastatur
og herefter trykke på en anden knap på tastaturet. Et lydsignal vil angive skiftet til "Tastatur
genveje". Såfremt der ikke trykkes på en tast umiddelbart efter (10 sekunder) vil lydsignalet
blive gentaget.
Hvis du trykker på "Firkant"
knappen med en anden af nedenstående knapper vil
enheden foretage den dertilhørende kommandoer:
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk på "1": Informerer dig om telefonens
status (klokkeslæt, batteriniveau, aktuelle netværksstatus, Wi-Fi status, BlueTooth
status, GPS status, NFC status, ringer tilstand og alarm status).
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "2": Annoncerer indholdet af det aktuelle
skærmbillede.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "3": Frembringer telefonens status linje.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "4": Mindsker talehastigheden.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "5": Øger talehastigheden.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "7": Gentager den seneste
meddelelse.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "8": Staver den seneste
meddelelse.
- Tryk og hold "Firkant" knappen og tryk efterfølgende "9": Direkte adgang til
“Tilgængeligheds indstillinger”.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "" op knappen: Rykker til venstre.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "" ned knappen: Rykker til højre.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "Lydstyrke op": Øger lydstyrken af
ringetonen.
- Tryk og hold "Firkant"
knappen og tryk "Lydstyrke ned": Mindsker lydstyrken af
ringetonen.
Bemærk venligst: Venstre / højre bevægelserne benyttes primært til at ændre på lydstyrken
(lydstyrke på alarm, ringetone lydstyrke, lydstyrke på annonceringer og så videre).
Bemærk venligst: Elementer i din SmartVision præsenteres i listeform. Hvert element kan
blive valgt med navigations knapperne "op" og "ned", dog kan applikationer hentet ned fra
Play Butik have en anden opbygning. Bevægelse til "venstre" og "højre" er potentielt brugbar
når elementer ikke præsenteres i listeform og derved ikke er tilgængelige med knapperne
"PIL OP" og "PIL NED".
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Indskrivnings tilstand:
SmartVision giver mulighed for nemt og hurtigt at redigere i skrevet tekst. Med denne
funktion kan du hurtigt navigere til og redigere et område i en tekst eller indsætte en
karakter eller et ord. For at redigere i et tekstområde, tryk og hold stjerne “*” knappen
samtidigt med en af de følgende knapper for at udføre handlingen:
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "Firkant": Markerer hele teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "1": Rykker markøren en karakter til
venstre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "2": Rykker markøren en karakter til
højre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "3": Kopierer den markerede tekst.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "4": Rykker markøren et ord til
venstre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "5": Rykker markøren et ord til højre.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "6": Klipper den markerede tekst.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "7": Rykker markøren til start af
teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "8": Rykker markøren til sidst i
teksten.
- Tryk og hold "Stjerne" knappen og tryk hurtigt på "9": Indsætter tekst.
Android tastatur genveje:
De tre Android knapper "Menu", "Hjem" og "Tilbage", som er placeret i bunden af touch
skærmen, er også tilgængelige via det fysiske tastatur.
-

Tryk og hold "" op knappen for at åbne den aktuelle side menu (samme som
"Menu"
).

-

Tryk og hold "" ned knappen for at gå tilbage til hjemmeskærmen på ethvert
tidspunkt (samme som "Hjemmeskærm"
).

-

Tryk og hold "C" knappen for at gå tilbage til den forrige skærm (samme som "Tilbage"
).

KAPTEN GPS tastatur genveje:
-

Knap "1": Hvor er jeg?
Knap "2": Forrige kommando.
Knap "3": Næste kommando.
Knap "4": Aktuel hastighed.
Knap "5": Hastighedsbegrænsning.
Knap "6": Resterende afstand.
Knap "7": Steder af stærlig interesse i nærheden.
Knap "8": Aktivering / Deaktivering af fri navigation.
Knap “9”: GPS signal status.
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Forstørrelses tastatur genveje:
-

Knap 1: Cirkulerer mellem forskellige lysintervaller.
Knap 2: Zoome ind.
Knap 3: Zoome ud.
Knap * (Stjerne): Fryser det aktuelle billedet.
Knap 0: Tager et sceenshot (billede) og gemmer det i galleriet.
Knap # (Firkant): Cirkulerer gennem 9 forskellige kontraster.

Browser tastatur genveje:
Mens du læser en hjemmeside kan du benytte en tastatur genvej - tryk og hold “Firkant”
knappen efterfulgt af "Op" eller "Ned" knapperne for at ændre på detalje niveauet af
navigationen. Denne funktion som tilbydes af Google Tilgængeligheds scripts kan ændre
navigations metoden ved at bruge "op" og "ned" knapperne. De forskellige niveauer er:
Gruppe, objekt, sætning, ord og karakter.
Musik tastatur genveje:
- Knap 1: Spol 30 sekunder tilbage.
- Knap 2: Spol 10 sekunder tilbage.
- Knap 3: Spol 10 sekunder fremad.
- Knap “Stjerne”: Spol 30 sekunder fremad.
Avancerede læsetilstands tastatur genveje:
I “OCR”, “Noter” og “Email” applikationerne kan du gøre brug af den avancerede læsetilstand
til at læse din tekst. Når denne tilstand er aktivieret vil følgende genveje være tilgængelige:
- Hurtigt tryk på knap « OK » : Start / Pause.
- Hurtigt tryk på knap “1” : Læs venstre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “2” : Læs højre karakter.
- Hurtigt tryk på knap “4” : Læs venstre ord.
- Hurtigt tryk på knap “5” : Læs højre ord.
- Hurtigt tryk på knap “7” : Start fra begyndelsen
Hurtigt tryk på knap “8” : Rykker til slutningen
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Juridiske informationer og reklamation
1. FORHOLDSREGLER FOR BRUGOG ANBEFALINGER
-

-

-

Håndter din KAPSYS enhed og tilbehør med forsigtighed og tab eller stød det ikke
Din enhed er udstyret med en touchskærm, benyt venligst kun dine fingre
Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkelig ophør af garanti og
reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler
eller slibemidler som kan beskadige enheden
Skrab eller stød ikke produktet med skarpe redskaber eller værktøj
Dette produkt er ikke vandtæt. Beskyt det fra damp og stænk af væsker. Hvis din enhed er våd eller
har været udsat for fugt, fjern batteriet og lad den tørre.
Benyt aldrig enheden tæt på en varmekilde og undgå at opbevare den i et varmt, fugtigt eller
korroderende miljø.
Benyt ikke produktet i områder med høje og lave temperaturer.
Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader.
Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder
Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær
medicinsk udstyr.
Produktet indeholder et indbygget lithium-polymer batteri. For at opnå den bedste batterileverid, oplad
altid enheden fuldt ud og oplad ikke produktet ved temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C
(113°F)
Udsæt ikke dit produkt for ekstreme temperaturer. Driftsteperaturer - Indeks: -10°C (14°F) til +55°C
(131°F). Kortere opbevaringstemperatur indeks: -20°C (-4°F) til +60°C (140°F). Længere
opbevaringstemperatur indeks: -10°C (-4°F) til +25°C (77°F).
Længere tids brug af produktet kan gøre enheden varm, dette er dog forventeligt.
For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet.

2. SIKKERHED OG SUNDHED
-

-

Hold produktet væk fra mindre børn da dele af produktet eller produktets tilbehør kan forårsage
kvælning.
Hold hænderne fri når du kører: Kør bil på en sikker og ansvarlig måde og overhold alle gældende
færdselsregler.
Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lydniveauer når du benytter
hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
Hvis du har pacemaker eller lever sammen eller tæt på en person som har, søg venligst råd og
vejledning hos din læge eller producenten af pacemakeren i forhold til forespørgsler og brug af din
trådløse enhed.
Radio transmissionsudstyr kan forstyrre sikker og pålideligt brug af medicinsk udstyr der måske ikke
er tilstrækkeligt beskyttet.

3. WARRANTY – LIMITATION OF LIABILITY (ENGELSK)
GUARANTOR
The guarantor is Kapsys, manufacturer of the device, with registered office at 694, avenue du Docteur
Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), France.
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LIMITED WARRANTY
Kapsys warrants to the purchaser that the product complies with the description thereof (as shown on
www.kapsys.com website) in accordance with the provisions of Articles L.211-1 et seq. of the French Consumer
Code.
Kapsys warrants to the initial purchaser that the product, from the date of purchase, is free from any defects in
workmanship and materials when it is used under normal conditions and according to its intended purpose.
This product is guaranteed for a period of two (2) years and the battery is guaranteed for a period of six (6)
months from the date of purchase.
During this commercial warranty period, the product will be either repaired by Kapsys and/or any Kapsysapproved service provider, free of charge or replaced, as Kapsys sees fit, free of charge.
This warranty applies to KAPSYS telephone in France where the warranty is registered.
Please contact your vendor for any queries about warranty service. Users who apply for coverage will be
requested to provide a proof of purchase of their product (address and date of purchase).
In accordance with article L 211.16 of the French Consumer Code, the warranty period of a product repaired
under warranty where the product is unavailable for use or cannot be used for more than seven days (7) is
automatically extended by the duration of repair.
Kapsys warranty does not cover:
- Accessories supplied with the product
- Normal wear and tear of the product and reduction in the battery charge holding capacity;
- Damage resulting from improper use, exposure to humidity or liquid, or close proximity to a heat
source;
- Cracked or broken devices, or devices with visible signs of knocks;
- Failure to respect the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use inconsistent with the
instructions provided with the device, or commercial use of the product;
- Short-circuits of the battery or use of the battery in another device than your device
- Use of accessories or connectors not recommended by KAPSYS
- Damage as a result of attempt repair by anyone not authorized by Kapsys.
The limited warranty included herewith and complying with the applicable legislation excludes any other
implied warranty and/or duty incumbent upon the seller, in particular but not limited to any obligation in terms
of satisfactory quality, reliability or availability of the accuracy or completeness of responses, results and
information supplied by the product or of data accessibility.
You are recommended to make one or several backups of your data stored in your product. KAPSYS cannot be
held responsible for loss of data resulting from the product malfunction, repair or replacement.

4. LIMITATION OF LIABILITY (ENGELSK)
Under no circumstances can Kapsys be held liable for any loss or damage of any kind whatsoever, direct or
indirect, general or specific, that you or any third parties may suffer that is caused by or related to the use of
this instruction manual or the products or services that it describes or any inability to use the product or any of
the product’s functions.
Network servers and or cellular system services are provided by third parties via communication systems,
networks and media on which KAPSYS does not have any control and therefore cannot ensure availability and
efficient operation of the same. We recommend that you contact directly the relevant providers for any support
related to their services.
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5. ABOUT SPECIFIC ENERGY ABSORPTION RATE (ENGELSK)
Your SmartVision by KAPSYS is a radio transmitter/receiver. It was designed and manufactured to comply with
the radiofrequency (RF) exposure thresholds recommended by the European Union.
The exposure standards for mobile phones are determined by a measurement unit known as the Specific
Absorption Rate or “SAR”.
The highest rate according to ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.297 W/kg over 10 grams of
body tissue.
The SAR limit is set by ICNIRP to 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of body tissue.
Tests used to determine SAR levels were carried out on the basis of standard usage modes with the phones
transmitting at their maximum power level over the entire range of frequency bands. The actual SAR level of a
device in operation can be lower than the maximum value, as the device is designed to use only the power
level required to access the network. This value varies depending on a number of factors such as how close
you are from a network base station.
When the device is hand-held and away from the head, it is recommended to keep a distance of 1.5cm
between the device and the body
The use of accessories may affect SAR values. SAR limits may vary according to test standards and
information presentation requirements in application in different countries and according to the network
bandwidth.

6. KUNDESERVICE
For yderligere information, kontakt venligst Instrulog A/S: Instrulog A/S, Bjerringbrovej 116 – 2610 Rødovre.
Telefonnummer: 44 97 94 77.
Du kan også besøge vores hjemmeside: www.instrulog.dk.

7. VAREMÆRKER
Virksomheder og produktmærker som refereres til i dette dokument og i brugermanualen er alle varemærker,
registreret eller ej, ejet af deres respektive ophavsmænd.
KAPSYS ord, mærker og logoer er registrerede varemærker fra KAPSYS SAS.
Ord, brands og logoer såsom Android, Clavier Google, Lecteur Google, Play Store, Google Play Music, Google
Parameters er registrerede varemærker fra oogle Inc. i USA og andre lande.
ABBYY navne, mærker og logoer er registrerede varemærker fra ABBYY Software Ltd.
BlueTooth navne, brands og logoer er registrerede varemærker fra BlueTooth SIG Inc.
Nuance er et registrerede varemærker fra Nuance Corporation Inc.
Alle mærkenavne samt produktnavne er firmanavne eller registrede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder.
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OM DETTE DOKUMENT
Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre
indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS kan ikke
holdes ansvarlige i tilfælde af tekniske eller udgivelsesfejl samt udeladelser herom, eller i tilfælde af utilsigtet
eller indirekte tab eller skade som følge af produktets operation eller afvigelse fra dette dokuments
vejledninger.
KAPSYS bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter. KAPSYS
opfordrer derfor til regelmæssigt at besøge hjemmesiden (www.kapsys.com) for at hente de seneste
opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne.
Dette produkt er i overensstemmelse med CE-mærkning til brug i boliger, erhverv og mindre industrielle
områder.
Længerevarende eksponering til musik ved højt lydniveau kan forårsage skader på hørelsen.
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Fejlfinding
Førend du tager kontakt til kundeservice, gennemgå venligst følgende anbefalinger for at
løse et eventuelt problem:
- For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne
batteriet.
- Det anbefales at oplade batteriet ( ) fuldt ud for optimal drift.
Og efterfølgende gennemgå følgende punkter:
Min telefon vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:
- Tryk på "Tænd/Sluk" knappen indtil der vises et skærmbillede.
- Tjek batteriniveauet.
- Vær sikker på at batteriet har kontakt med telefonen, fjern det og sæt det i igen og
efterfølgende forsøg at tænde for den.
Det er svært at læse hvad der står på skærmen:
- Rens skærmen.
- Juster lysstyrken i skærmen så den er tilpasset forholdene (hurtige indstillinger fra
meddelelses oversigten).
Min telefon slukker helt af sig selv:
- Tryk på "Tænd/Sluk" knappen for at tænde den igen.
- Tjek batteriniveauet.
Min telefon har en kort batteritid:
- Vær sikker på at du har opladet telefonen fuldt ud (mindst 4 timer).
- Du kan øge batteritiden ved at deaktivere Wi-Fi, BlueTooth og GPS funktionerne
såfremt du ikke benytter disse (hurtige indstillinger fra meddelelses oversigten).
Min telefon vil ikke oplade korrekt:
- Vær sikker på at batteriet ikke er helt afladet.
- Sørg for at opladningen foretages under normale forhold i et normalt miljø (0°C til
40°C)
- Vær sikker på at batteriet er sat i enheden. Det skal placeres i telefonen før
strømforsyningen.
- Vær ligeledes sikker på at du benytter batteriet og strømforsyningen der er leveret af
KAPSYS.
- Når du er udenlands, sørg for at den elektriske forsyning er kompatibel.
Min telefon vil ikke forbinde til et netværk:
- Forsøg at forbinde til et andet netværk.
- Verificer netværksdækningen, enten med din tjeneste udbyder eller en anden enhed.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
- Spørg din tjeneste udbyder om det benyttede SIM kort er gyldigt.
- Forsøg eventuelt på et andet tidspunkt hvis netværket kan være overbelastet.
- Fjern SIM kortet og sæt det i igen.
Stemme interface fungerer ikke:
- Hvis du benytter tale-til-tekst funktionen, vær sikker på at du har forbindelse til et
netværk (Wi-Fi, 3G).
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-

Forkert brug af nøgleord eller stemmekommandoer (se venligst side 31).

SIM kort fejl / Ingen telefon funktioner kan benyttes:
- Vær sikker på at SIM kortet er placeret korrekt.
- Sørg for at selve chippen i SIM kortet ikke er beskadiget eller ridset.
Kan ikke foretage udgående opkald:
- Sikre dig at du har indtastet et gyldigt telefonnummer og har trykket på "OK"
knappen.
- For internationale opkald, tjek lande- og områdekoder.
- Vær sikker på at din telefon er forbundet til et netværk og at netværket ikke er
overbelastet eller utilgængeligt.
- Hvis du er udenlands, forhør dig hos din tjeneste udbyder om du har adgang til
internationale telefon opkald.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
Kan ikke modtage indgående opkald:
- Vær sikker på at din telefon er tændt og har forbindelse til et netværk (tjek for
overbelastet eller utilgængeligt netværk).
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
Opkaldskvalitet er dårlig:
- Du kan justere lydstyrken mens et opkald er i gang ved at benytte lydstyrke op og
ned knapperne på venstre side.
- Vær opmærksom på status på netværkssignalet i status linjen .
Et opkald starter ikke når jeg vælger et nummer fra min kontakt liste:
- Vær sikker på at nummeret er blevet gemt korrekt.
- Er du udenlands skal du være opmærksom på om landekoder er indtastet.
Andre har ikke mulighed for at lægge en voicemail:
- Kontakt din tjeneste udbyder og vær sikker på at sådan en tjeneste tilbydes.
Kan ikke få kontakt til min voicemail:
- Sikre dig at du har indskrevet det korrekte telefon nummer for din tjeneste udbyders
voicemail (naviger til "Telefon", "Menu", "Indstillinger" og "Voicemail").
- Forsøg senere hvis netværket er overbelastet.
SIM kortet er låst
- Du har indtastet tre forkerte PIN koder, kontakt din tjeneste udbyder for at indhente
en såkaldt PUK kode.
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Tekniske specifikationer
-

Operativsystem : Android 4.0

-

Fysiske mål :
Størrelse : 130 x 60 x13 mm
Vægt : 140 gram
Touchskærm : Kapacitiv multitouch, IPS QVGA, 3.5″ med automatisk styret
baggrundsbelysning

-

Hardware :
SIM kort format : Standard (2FF)
Tilslutninger: Micro USB OTG 2.0, jack audio 3.5mm
Cellulære forbindelser :
o HSUPA / HSDPA (3G+)
o UMTS (3G)
o GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Trådløse forbindelse :
o BlueTooth 3.0
o WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2.5GHz / 5GHz
o NFC
Strømforbrug :
o Batteriet : 2000 mAh Li-ion
o Standby tid (inaktiv) : 220h
o Taletid : 10 timer
Processor Type : Cortex A9 @ 1Ghz
Intern hukommelse : 4 GB
Ekstern hukommelse : Micro SD port – Op til 64 GB
GPS modtager : Ja, med A-GPS understøttelse
Yderligere sensorer : Accelerometer, gyro, digitalt kompas
SAR : 0,297 W/kg

-

Kamera :
Opløsning : 5 Megapixels
Video : HD 720p @ 30 fps
Fokus : Manuel og Automatisk
Digital zoom : 4x
Blitz: LED
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