
SmartVision2 

Release note – Firmware version SV2-4259 

Firmware Opdateringsprocess 

En internetforbindelse er nødvendig for at kunne downloade og installere opdateringer til din 
SmartVision2. 
For at opdatere din enhed skal du navigere til “Indstillinger”, vælge "Om telefonen" og 
herefter "Systemopdateringer". 
Vælg elementet "Download og installer" i bunden af skærmbilledet og tryk på "OK" tasten for 
at påbegynde download processen. 

Alt efter din internet forbindelse kan hentningen af opdatering tage et stykke tid. Du kan følge 
med i processen i Underretningspanelet. Når din SmartVision2 er færdig med at downloade 
skal du vælge "Installer" for Systemopdateringer skærmbilledet. Hav tålmodighed - det tager 
tid at færdiggøre hele processen og du kan først bruge din SmartVision2 igen når den 
begynder at tale. 

System forbedringer: 

-          Generelt: 

o Fejlrettelser og stabilitets forbedringer. 

o Oversættelses- og vokaliseringsforbedringer. 

o Nye sprog: Spansk, Finsk og Polsk. 

-          System: 

o Forbedringer for præsentation af flere native Android skærmbilleder. 

o “App permission” notifikationen er nu deaktiveret som standard i Notifikations 
center. 

o Indskrivningsmetode for Hebraisk: Mulighed for at skifte fra Hebraisk til 
Latinske karaterer ved brug af Stjerne tasten på det fysiske alfanumeriske 
tastatur. 

o Liste over applikationer sorteres nu korrekt i alfabetisk rækkefølge, selv med 
specialkarakterer. 

o Forbedring af vokalisering ved opstart. 

Forbedringer for applikationer: 

-          Tilgængelighed: 

o Forbedringer af notifikations annonceringer. 

o Annoncering af “Ubesvarede opkald” ved standby til aktiv understøttes nu for 
tyske og italienske sprog. 

o Annoncering af alt tekst for redigeringsbokse vil nu blive gentaget når alle 
karakterer er fjernet. 

o Forbedring af vokalisering når der redigeres i tekster. Karakteren der er 
placeret til venstre for markøren annonceres nu altid. 

o Hurtige Indstillinger: Forbedringer af tilgængeligheden ved valg af lydprofiler. 

o Bekræftelse af karakter: Tid på 0,2 sekunder er blevet tilføjet. 



o Nye tastaturgenveje tilføjet:  

▪ Aktive / Deaktiver Farve Invertering 

▪ Aktiver / Deaktiver mobildata 

▪ Skift lydprofil 

▪ Skift ekko ved redigering 

-         BogLæser: 

o .ZIP format er nu understøttet. 

-         Kontaktpersoner: 

o Kontaktpersoner kan nu blive fjernet fra hukommelsen af SIM kort. 

o Forbedring af søgefunktionen for Kontaktpersoner: Filtrering ud for første 
begyndelsesbogstav for Fornavn eller for Efternavn er nu muligt.  

o Forbedring af annoncering for tastatur søgning under Kontaktpersoner. 

-          Ur: 

o Nyt design for Hovedskærmen af applikationen. Elementer befinder sig nu i 
listeformat. 

o Tilgængeligheds forbedringer for Ur, Alarm, Timer og Stopur. 

o Alarmen kan nu stoppes ved brug af hurtigt tryk på Tænd / Sluk knappen. 

-          E-mail: 

o Forbedringer af fokus så den ikke tabes i søgefeltet når der indskrives 
karakterer. 

o Forbedringer for download af vedhæftede filer. 

o Nu muligt at springe hurtigt til vedhæftede filer med Stjerne tasten. 

o Følgende vedhæftede filer der modtages i KAPSYS E-mail applikation åbnes 
nu automatisk i BogLæser: Epub, Epub3, Doc, Docx, PDF, Txt samt HTML. 

-    GMail: 

o I din indbakke har du nu mulighed for at markere flere e-mails ved at trykke 
og holde på OK tasten. 

-         Hjemmeskærm: 

o Internet bogmærker kan nu blive tilføjet til Hjemmeskærm. 

-         Internet: 

o Forbedringer af tilgængelighed og vokalisering for redigeringsbokse på 
hjemmesider. 

-         KAPTEN GPS: 

o Fri Navigation vil ikke blive afbrudt længere såfremt hastigheden er under 15 
km/t. 

o Fri Navigation: Når et K-Tag befinder sig tæt på din lokalitet vil navnet på K-
Tag nu blive annonceret i stedet for adressen. 

-         Telefon: 

o Skærmbilledet fra Kontaktpersoner applikationen er nu synkroniseret med 
Telefon applikationen.  



o Forbedringer af tilgang for hurtig opkald dialogen. 

o Forbedringer af funktionen “Tilføj telefonnummer til en eksisterende 
kontaktpersoner”. 

o Ringetone niveau annonceres ikke længere når et opkald afsluttes. 

-         SOS: 

o Tilføjet mulighed for at indstille forsinkelse på SOS knap fra 1 til 5 sekunder. 

-         Tredjeparts applikationer: 

o Voxiweb: Forbedringer til vokaliseringen af redigeringsbokse.  

o WhatsApp: “Stemmeoptagelse” knappen er nu tilgængelig ved brug af 
fysiske tastatur. Tryk og hold OK tasten for at optage og slip igen for at 
stoppe optagelsen. 

Aktuelle kendte problemer: 

-    Afhængig af Google Apps opdateringer kan du opleve at du har to Ur applikationer på 
din SmartVision2 telefon i oversigten over dine Applikationer: Den ene er produceret af 
KAPSYS og den anden er produceret af Google. Det er kun Googles Ur applikation 
der kan blive afinstalleret. 


