
SmartVision2 

Frigivelsesnoter – Firmware version SV2-4642 

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: Kroatisk og Lettisk 

 System: 

o Kopier / Klip / Indsæt vil ikke længere gemme den seneste annoncering 
(Tryk og hold Stjerne tasten efterfulgt af tast 3, eller Stjerne 6 eller Stjerne 
9). 

o Fejl ved Stemmediktering løst: Der fremkommer ikke længere den samme 
tekst to gange i redigeringsbokse ved brug af stemmediktering (Fejlen 
skyldes en opdatering fra Google). 

 Tilgængelighed: 

o Forbedring af skærmlæsningen for både PIN kode angivelse og Vågn Op 
Tale når "Tekst-til-Tale Multisprog" er aktiveret.  

o Informationen under genvejen Firkant efterfulgt af 1 for at få Status på 
Telefon er nu begrænset. 

o Forbedringer af visningen i MagniText når SmartVision2 vender på siden 
(landskab). 

 

 Forbedringer for applikationer: 

 Google Assistant 

o Aktivering af Google Assistant funktionen med Stemmegenkendelses 
knappen er nu hurtigere og mere præcis. 

 Kalender 

o Ny "Gem" knap til sidst i listen ved oprettelse af ny begivenhed for at 
simplificere fremgangsmåden. 



o En ny og nemmere metode til at slette en begivenhed fra oversigten: Tryk 
på “Slet” knappen. 

o Den seneste begivenhed bliver nu præsenteret først for, når du åbner 
applikationen. 

o Den aktuelle tale og timeslæt vil nu blive vist først, når du opretter en ny 
begivenhed.  

o Løste et problem ved sletning af en begivenhed oprettet via Google 
Calendar applikationen. 

 Kontaktpersoner: 

o Bekræftelsesinformationen om at en ny kontaktperson er blevet oprettet 
bliver nu annonceret. 

 Genkend Pengesedler 

o "Hjælp" elementet under Menu (ved tryk på Menu knappen) er nu 
tilgængelig og giver dig mulighed for at tilgå Genkend Pengesedler afsnittet 
fra brugervejledningen. 

o LED Blitz vil nu automatisk blive aktiveret for at forbedre genkendelsen af 
den en pengeseddel. 

 Lydoptager 

o Lydoptagelser vil nu blive gemt og sorteret i nyeste til ældste. 

 E-mail 

o Ny mulighed / indstilling til automatisk at downloade det komplette indehold 
af en e-mail (hele tråden samt vedhæftede filer). 

o Når du sletter en e-mail ved brug af “Slet” knappen vil fokus nu blive 
placeret korrekt, på den næste e-mail i listen. 

 KAPTEN GPS 

o Titel på hvert skærmbillede vil nu blive annonceret systematisk. 

o Advarslen som vises ved start af KAPTEN GPS applikationen omkring 
brugen af applikationen blive nu kun præsenteret første gang applikationen 
startes.  

 Forstørrelse 

o Forstørrelses applikationen er redesignet og benytter nu en ny algoritme, 
hvilket betyder at resultatet er forbedret signifikant: 

- Glidende billede 

- Bedre stabilisering, roligt billede 

- Forbedrede konturer 

- Øget forstørrelsesniveau 

o Indstillinger gemmes automatisk. 
Det er ikke længere nødvendigt at foretage samme indstillinger hver gang. 

o Ny funktion: Du kan nu trykke på OK knappen for at starte autofokus. 
 

 BogLæser: 



o Applikationen er redesignet og benytter nu en ny algoritme, hvilket giver 
flere forbedringer og løser forskellige fejl. 

o Ny og nemmere metode til at fortsætte med læsningen af aktuelle bog:  
Alle bøger vil nu begynde fra deres seneste position når du åbner dem igen. 

o Ny metode til lettere at fjerne en bog:  
Naviger til en bog i din boghylde og tryk og hold på “OK” knappen og vælg 
elementet “Fjern”. Du vil blive bedt om at bekræfte at du ønsker at slette 
bogen. 

o Forbedret læsning af forskellige formater: E-pub, DAISY, PDF 

o Hurtigere åbning af større bøger. 

o Fejl løst for “Genoptag” funktionen for specifikke bøger. 
 

 

 Beskeder 

o Ny funktion for MMS:  
Det er nu muligt at sende flere billeder i den samme MMS besked. 

o Mere end 50 nye emojis (smileys) kan indsættes. 

o Løste en fejl med relation til "Søg" funktionen, når en bruger har mange 
trådet samtaler. 

 OCR 

o Forbedring af online genkendelses tilstand. 

o Forbedret genkendelse af accenterede tegn samt symboler. 

 Telefon 

o Nyt: Ring direkte til det seneste telefonnummer ved at trykke og holde på 
“Besvar opkald” knappen. 

o Nyt: Mulighed for at fjerne et element fra Opkaldshistorik ved brug af “Slet” 
knappen. 

o Fejlbeskeden “Telefon applikationen er stoppet” er blevet løst. 

 QuickSupport 

o Applikationen er nu opdateret for at sikre understøttelse af den seneste 
TeamViewer udgave. 


