SmartVision2
Release note – Firmware version SV2-5989
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:
 Forskellige generelle fejlrettelser.
 Forbedret ydeevne.
 Forbedringer af oversættelser og annonceringer.
 Nye sprog tilgængelige: Arabisk, Russisk.
 Sikkerhedsopdateringer til Android / Google implementeret.

-

System:
 Øget den tilgængelig lydstyrke for højttaleren til det maksimale.
 Forbedret annoncering af lydniveau efter justering.
 Løste et problem med låst navigation i længere lister.
 Reorganiseret enkelte tegn associeret med bestemte taster, baseret ud fra det
valgte sprog, med formål at gøre det hurtigere at tilgå special- og accenttegn.
 Forbedring af opstarten for SmartVision2 relateret til initiallisering af større
applikationer.
 SmartVision2 er nu kompatibel med Google " Assistant " applikationen.

Forbedringer for applikationer:
-

Tilgængelighed:
 BrailleBack forbedringer: Android Routine Sliders kan nu benyttes i
redigeringsfelter til at flytte markøren, hvilket gør det nemmere at redigere i
braille tekst.
 Forbedring for konfigurationen af genvejstaster. Listen over handlinger er nu
sorteret efter kategori.
 Redigeringsfelt:



Annoncering ved sletning af et stort bogstav.



Automatisk vil der blive angivet stort begyndelsesbogstav (dog ikke
ved angivelse af adgangskoder).

-

Alarm

-

 Forbedring af tilgængeligheden til at stoppe eller gentage en alarm, selv hvis
SmartVision2 er deaktiveret.
Kamera

-

 Ny funktion: Detektering og annoncering af antallet af ansigter i billedet, før
billedet tages.
Kontaktpersoner

-

 Forbedret søgning efter kontaktpersoner ved brug af det fysiske tastatur.
Lysdetektering

-

 Ny funktion: Tast "1" på det fysiske tastatur vil nu ændre på
annonceringsmetoden (procent eller lydsignal).
Lydoptager

-

 Forbedring af selve annonceringen på navnet af lydoptagelser - nu annoncering
af dato for optagelsen.
Filhåndtering
 Ny funktion: "Omdøb" er nu en mulighed.

-

 Tryk og hold på "OK" tasten for den pågældende fil for at få adgang til
funktioner som Kopier / Klip / Indsæt / Omdøb.
KAPTEN GPS
 Ny funktion: Mulighed for at bestille kort opdatering.
For kommercielle forhold, kontakt venligst Instrulog A/S.
 Forbedring af feedback ved brug af tastaturgenveje.

-

 Forbedring af nøjagtighed for husnumre når der angives en adresse ved brug af
Talegenkendelse.
BogLæser
 Løste et problem ved afspilning af enkelte lydbøger.

-

 Løste et problem ved åbning af uudpakkede filer som indeholder specialtegn.
Beskeder
 Løste et problem ved håndtering af mange samtaler.
 Forbedring af muligheden for at lagre MMS vedhæftninger. Nu vil et tryk og hold
på "OK" tasten altid åbne kontekst menuen som giver mulighed for at gemme
modtagne elementer.
 Ny funktion: Mulighed for at indsætte "humørikoner" ved brug af "Menu" tasten,
når der skrives en SMS besked.

-

 Ny funktion: Slet en samtale direkte ved brug af "Slet" tasten via det fysiske
tastatur.
Noter
 Ny funktion: Læs sætning for sætning.

 Ændret på tastaturgenveje ved læsning af note:
 Tast "0": Start / Pause noten.
 Tast "1": Læs tegnet til venstre for markøren.
 Tast "2": Læs tegnet til højre for markøren.
 Tast "4": Læs ordet til venstre for markøren.
 Tast "5": Læs ordet til højre for markøren.
 Tast "7": Læs sætningen til venstre for markøren.
 Tast "8": Læs sætningen til højre for markøren.
 Tast "*": Spring til begyndelsen af noten.
 Tast "*": Spring til slutningen af noten.
-

OCR:

-

 Ny funktion: Tryk på tast "0" på tastaturet gør det muligt at pause og starte
læsningen af OCR resultatet.
Telefon:
 Løste et problem med brugen af "*" samt "#" tasterne når der ringes til en
telefonsvare.
 Ny funktion: Slet en samtale direkte ved brug af "Slet" tasten via det fysiske
tastatur.
 Løste et problem ved sletning af skjulte numre fra opkaldshistorik.

Nye applikationer
- Planlægning
 En ny applikation som tilbyder en meget simplificeret Kalender funktion.
-

For yderligere information, gennemgå venligst brugervejledningen.
Programopdateringer:
 Mulighed for at håndtere opdateringer til KAPSYS applikationer uden at
downloade en komplet software pakke.

