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SmartVision2 

Novinky vo verzii systému SV2.01.00.3746.USER 
  

Proces aktualizácie softvéru  
 
Pre stiahnutie a nainštalovanie aktualizácii telefónu smartVision2 je nutné internetové 
pripojenie. 
Aktualizáciu vykonáte zvolením položky “Stiahnuť a nainštalovať” z “Nastavenia”, ďalej 
“Informácie o telefóne” a následne “Aktualizácia systému”. 
 
Sťahovanie aktualizácie trvá niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho pripojenia. 
Napredovanie sťahovania aktualizácie môžete sledovať v panely oznámení. Keď je 
sťahovanie dokončené, vyberte "Inštalovať" z obrazovky aktualizácie. Aktualizácia potrvá 
niekoľko minút. Po jej dokončení začne telefón opätovne rozprávať. 
 
Vylepšenia systému: 

- Prehľad: 

o Oprava chýb a vylepšenie výkonu. 

o Zlepšenie správy napájania 

o Úprava prekladu prostredia systému. 

- Používateľské rozhranie: 

o Vylepšenie oznamovania oznámení. 

o Vylepšenie prístupnosti virtuálnej klávesnice zobrazenej na obrazovke. 

o Tlačidlo ponuky umiestnené na lište názvu bolo obnovené na aplikáciách tretích 
strán. 

o Oprava chýb spôsobujúcich mrznutie klávesnice. 

o Upravený problém so zadávaním znakov cez klávesnicu na internete (web 
prehliadač, nastavenie google účtov, …). 

o Automatické posúvanie textu pri dlhých textoch v zozname. 

o Okno správcu úloh bolo vylepšené (dlhé stlačenie klávesu “Domov”): 

 Nový dizajn pre lepšiu prístupnosť (Otváranie a zatváranie 
aplikácii), 

 Možnosť zatvoriť všetky bežiace aplikácie z ponuky Nastavenia. 

Vylepšenia aplikácii: 

- Prístupnosť:  

o Zameranie už nie je prilepené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. 

o Vylepšenie prerušenia vokalizáce pri pohybe v zoznamoch (zoznam 
dostupných hlasov, galéria….). 

o Niektoré možnosti funkcii sú teraz správne uložené po reštarte 
(Vypnutie/zapnutie obrazovky, Vypnutie dotykovej obrazovky…..) 

o Vylepšenie funkcie “Čítať zhora” z globálnej kontextovej ponuky a skratky “# + 
2”. 

o Zvuková odozva pri nastavovaní výstupnej úrovne hlasitosti vokalizácie 
pomocou klávesovej skratky “# + hlasitosť hore / dolu”. 



  2 

o Položka “Rýchly štart” bola odstránená. 

- BookReader 

o Vyberte podľa formátu: PDF súbory sú teraz správne zoradené. 

- Fotoaparát  

o Ikony a tlačidlá na hlavnej obrazovke sú korektne vokalizované. 

- Chrome 

o Navigácia po odkazoch (experimentálne – nedostupné na všetkých stránkach) 

- Detekcia farby 

o Nová funkcia “Podpora vzdialenosti” (experimentálna) poskytuje informácie 
užívateľovi, keď je ďaleko od cieľa na ktorom zisťuje farbu.  

- Kontakty  

o Vylepšenie funkcie “Zdieľať kontakt” pre správu alebo Gmail. 

o Vylepšenie vokalizácie podrobností kontaktu. 

o Možnosť “Odoslať správu” priamo na obrazovke Kontaktu. 

- Kapten 

o  Veľa rôznych vylepšení a opráv. 

- Správy: 

o Možnosť zavolať odosielateľovi SMS. 

o Možnosť volať alebo odoslať SMS telefónnemu číslu, ktoré je vnorené v správe. 

- Lupa 

o  Vylepšenie správy LED pri zmene úrovne zväčšenia. 

- NFC: 

o Oprava problému pri nastavení profilu zvonenia pre NFC značku (Tichý, 
normálny, vysoký, vibrovať). 

- OCR: 

o Vylepšenie podpory oznamovania horizontálnej polohy. 

o Nová možnosť “Meranie vzdialenosti” (experimentálne) umožňuje informovať 
užívateľa keď je smartfón príliš ďaleko od cieľa.  

- Telefón: 

o Počas hovoru, tlačidlo “Pauza” je teraz správne oznamované. 

o Vylepšenie rozloženia často volaných kontaktov. 

o Zoznam “Názvy prístupových bodov” bol aktualizovaný. 

 

Známe problémy/ Prebieha oprava: 

- Používateľské rozhranie: 

o Nastavenia: niekedy, keď zmeníte jazyk produktu, hlas sa neprepne na 
novozvolený jazyk. Nastaví sa až na druhý pokus. 

o FM Rádio: nemožné nahrávať rádio keď je zvolená funkcia “Zastaviť pri 
ukončení”. 

o Fotoaparát: niektoré podponuky a zoznamy z nastavení nie sú dostupné 
s klávesnicou. 


