
SmartVision2 

Frigivelsesnoter – Firmware version SV2-6607 

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.  

     -          System: 

o Googles "Assistant " applikation installeres og bruges nu som standard til 
samtlige stemmekommandoer. For at få fuldt udbytte af samtlige funktioner 
og muligheder som applikationen tilbyder skal du blot starte den en gang. 

o Fremhævelse af stort bogstav er blevet tilføjet til det fysiske tastatur. 

o Et problem med forsinkelse på opstart af Indstillinger sektionen er løst. 

o Et lignende problem med forsinkelse ved start af Stemmekommando direkte 
fra Hjemmeskærm er ligeledes løst. 

 Forbedringer for applikationer: 

-          Tilgængelighed: 

o Forbedringer af navigationen i enkelte tredjeparts applikationer (Facebook, 
Twitter, WhatsApp og lignende). 

o BrailleBack: Esytime punktdisplays produceret af Eurobraille er nu 
kompatibel med SmartVision2. 

-          Planlægning: 

o Annonceringen af bekræftelse på at en ny begivenhed er oprettet er 
forbedret. 

-          BogLæser: 

o Forskellige forbedringer ved åbning af enkelte lydbøger. 

-          OCR: 

o Tilføjelse af en "OCR Online" tilstand som er til for at forbedre hastigheden 
på tegngenkendelsen. Denne tilstand kan blive aktiveret under indstillingerne 
i applikationen (Benyt Kontekst Menu tasten). 

https://support.google.com/assistant/answer/7172657?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da


o Nye sprog tilgængelige: Græsk, Hebraisk, Russisk, Finsk, Ungarsk, 
Rumænsk samt Kroatisk. 

-          NFC: 

o Det er nu muligt at aflæse flere NFC tags efter hinanden. 

o Et problem med aktivering  af NFC Stemmetags er blevet løst. 

o Forbedring af selve præsentationen af NFC Tags baseret på tekst. 

  

Nye applikationer: 

-          Farvetester: 

o Farvetester applikationen gør nu brug af en redesignet metode baseret på 
kunstig intelligens. For at få den mest optimale registrering af en farve skal 
du have placeret din SmartVision2 i det medfølgende silikonecover og 
placere det bagerste kamera i fysisk kontakt med den pågældende farve som 
du ønsker at genkende. 

 

-          Genkend pengesedler: 

o Du får nu en applikation som gør dig i stand til at genkende Euro 
pengesedler. Pengesedler fra andre lande vil blive gjort tilgængelige snart. 


