
SmartVision2 

Release note – Software version n° SV2-6607 

Uppdatering 

En Internetanslutning krävs för att ladda ned och installera uppdateringar. 
För att uppdatera din enhet, öppna “Inställningar”, välj "Om telefonen" och därefter  
"Systemuppdateringar". 
Välj alternativet "Ladda ned och installera" längst ned I listan och tryck på knappen "OK" för 
att starta nedladdningen. 

Beroende på din Internetuppkoppling kan det ta en stund att ladda ned uppdateringarna. Du 
kan kontrollera hämtningsförloppet via uppdateringsnotifieringen i notifieringspanelen. När 
nedladdningen är klar väljer du "Installera" från skärmen med systemuppdateringar. Det kan 
ta några minuter att slutföra installationen. 

Systemförbättringar: 

-          Översikt: 

o Buggfixar och prestandaförbättringar 

o Översättning- och uttalsförbättringar  

     -          System: 

o Appen Google'"Assistant " är nu installerad och används som standard vid 
röstkommandon. Starta appen för att kunna använda alla funktioner. 

o Accentuate uppercase characters has been added on the physical keyboard. 

Åtgärdat fördröjning vid start av Inställningar. 

Åtgärdat fördröjning vid användning av röstkommandon från hemskärmen. 

 Programförbättringar: 

-          Tillgänglighet: 

o Navigationsförbättringar i tredjepartsprogram, (Facebook, Twitter, WhatsApp, 
etc.) 

o BrailleBack: Esytime punktdisplay från Eurobraille är nu kompatibel med 
SmartVision2. 

-          Agenda: 

o Förbättrad valideringsprocess vid skapande av ny aktivitet. 

-          Bokläsare: 

o Förbättrad inläsning av böcker. 

-          OCR: 

Ett nytt online-läge för att öka bearbetningshastigheten. Det här kan aktiveras 
via inställningsmenyn i appen. 

Nya språk: Grekiska, Hebrew, Ryska, Finska, Ungerska, Rumänska, , Kroatiska. 

-          NFC: 

Det är nu möjligt att läsa flera NFC-taggar en efter en. 

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


o Åtgärdat problem med NFC-rösttaggar. 

Förbättrad läsning av textliga NFC-taggar. 

  

Nytt program: 

-          Färgindikator: 

Färginikatorn använder numera en ny motor vilken bygger på artificiell 
intelligens. För bästa resultat måste du använda skyddsfodralet som finns i 
produktförpackningen till SmartVision2 och hålla den bakre kameran mot 
föremålet du vill veta färgen på. 

 

-          Identifiera sedlar: 

Med appen identifiera sedlar kan du identifiera vilken sedel som helst i Euros. 
Ytterligare valutor kommer snart att finnas tillgängliga. 


