
MiniVision 

Release note – softwareversie nr. MV_6312 

Software Updateproces 
Om de MiniVision-updates te downloaden en installeren is een internetverbinding 

vereist. Om uw toestel te updaten ga je naar “Instellingen”, kies je “Over de 

telefoon” en vervolgens “Systeemupdates”. Selecteer “Downloaden en 

installeren” en druk op de OK-knop om de download te starten. 

Afhankelijk van je verbinding kan het downloaden enige tijd in beslag nemen. 

Eens de download is voltooid, kies je de optie “Installeren” op het 

systeemupdatescherm. Het kan enige tijd duren voor het proces voltooid is en je 

jouw toestel met gesproken feedback kan gebruiken. 

Verbeteringen aan het systeem 
Overzicht 

 Toevoeging van een nieuwe functies en nieuwe toepassingen. 

 Opgeloste bugs en prestatieverbeteringen. 

 Weergaveverbetering: tekst wordt op 1 regel getoond i.p.v. op 2 regels 

voor sommige informatie. 

Systeem 

 Opgelost: probleem met blokkerend toetsenbord. 

 Opgelost: probleem met spraakherkenning in het Deens. 

 Opgelost: probleem met erg lange opstarttijd na terugzetten 

fabrieksinstellingen. 

 Opgelost: probleem met installatie Premiumstemmen in Tsjechisch en 

Deens. 

 Bluetooth: connectiestatus voor gekoppelde apparaten wordt nu met 

spraak weergegeven (zie Instellingen/Bluetooth/Gekoppelde apparaten. 

 Opgelost: probleem met backlight toetsenbord. Toetsenbord licht nu op bij 

ongeacht welke toetsdruk. 

 Opgelost: probleem met update van op het startscherm weergegeven 

datum en tijd. 

Nieuwe toepassing en nieuwe functies 
Spraakopdrachten 

Nieuwe spraakopdrachten zijn nu door een lange druk op de OK-knop 

beschikbaar vanaf het startscherm. 



Een internetverbinding (WIFI, 3G of 4G) is nodig om de volgende trefwoorden te 

activeren: 

 Beschikbare trefwoorden zijn:  

o “bel” gevolgd door contactnaam, 

o “stuur een bericht naar” gevolgd door contactnaam, 

o “nieuwe notitie” gevolgd door notitie-inhoud, 

o “nieuw alarm”,  

o “nieuwe afspraak”,  

o “nieuw contact”, 

o “telefoon”,  

o “contacten” 

o “berichten” 

o “alarm” 

o “kalender” of “agenda”, 

o “FM-radio”, 

o “kleurendetector”, 

o “rekenmachine”, 

o “weer” 

o “notities”, 

o “zaklamp”, 

o “S O S” en  

o “instellingen” 

 Zeg “Trefwoorden” om de lijst met beschikbare trefwoorden op te 

roepen. 

 Spreek de naam van de toepassing uit om de resp. toepassing te starten. 

Zeg bijvoorbeeld “Telefoon” om de telefoontoepassing te starten. 

 Zeg “Bel” gevolgd door de naam van het contact. Bevestig om het 

gekozen contact op te bellen. 

Bijvoorbeeld: “Bel Jean Thielemans”. 

Opmerking: Je kan ook enkel de voornaam “Jean” of de familienaam 

“Thielemans” zeggen. 

 Zeg “Stuur bericht naar” gevolgd door de naam van het contact. 

Bevestig om het bericht naar het gekozen contact te sturen. 

Bijvoorbeeld: “Stuur bericht naar Jean Thielemans”. 

Opmerking: Je kan ook enkel de voornaam “Jean” of de familienaam 

“Thielemans” zeggen. 

 Zeg “Nieuw alarm” om het scherm “nieuw alarm” te openen en de 

wekker in te stellen. 

 Zeg “Nieuwe afspraak” om het scherm “nieuwe afspraak“ te openen en 

een nieuwe afspraak in de agenda te zetten. 

 Zeg “Nieuw contact” om het scherm “nieuw contact” te openen en een 

nieuw contact in de contactenlijst aan te maken. 

  



Notities 

Met de toepassing “Notities” kan je notities in tekstformaat aanmaken, 

bewerken, verwijderen en lezen. 

Een nieuwe notitie maken 

Druk op de Menutoets en selecteer “Nieuwe notitie” om een nieuwe notitie te 

maken. Voer je tekst in en druk op de OK-knop om je notitie op te slaan. 

De notitie kan je lezen in het hoofdscherm van de toepassing. 

De notities zijn chronologisch geordend, met de meest recente boven aan de 

lijst. 

Een notitie lezen en bewerken 

In het hoofdscherm van de toepassing “Notities” hoef je een notitie enkel te 

selecteren om ze te beluisteren. Druk op de OK-knop om een lijst met 

bewerkingsopties te open. Kies “Bewerken” en druk op de OK-knop om de notitie 

te bewerken. 

De andere bewerkingsopties in de lijst zijn: 

 Alles kopiëren: kopieert alle tekst van de notitie. 

 Verwijderen: verwijdert de notitie. 

 Exporteren: kopieert de notitie naar het geheugen van de MiniVision. 

Weer 

Met deze toepassing kan je het weerbericht op de huidige locatie voor de 

komende 5 dagen beluisteren. Je kan ook een gedetailleerd weerbericht voor 

elke dag opvragen. Deze toepassing vereist toegang tot het internet (WIFI, 3G of 

4G). 

Zaklamp 

Deze applicatie gebruikt de LED op de achterkant van het toestel als zaklamp. 

Wanneer de toepassing wordt opgestart gaat de zaklamp branden. Druk op de 

OK-knop om de zaklamp uit te schakelen. 

Snelle toegang 

Deze optie is een verbetering van de snelkiesfunctie. Van op het startscherm kan 

je nu een toepassing koppelen en opstarten door lang te drukken op een 

cijfertoets (zie ook Instellingen / Toetsenbord / Snelle toegang). 

  



Verbeteringen aan toepassingen 
Toegankelijkheid 

 Nieuwe instelling om het lettertype te wijzigen (zie Instellingen / 

Weergave / Lettertype). 

 Nieuwe instelling om letters vet weer te geven (zie Instellingen / 

Weergave / Vet). 

 Nieuwe instelling om wachtwoorden te tonen en uit te laten spreken (zie 

Instellingen / Beveiliging / Toon Wachtwoorden). 

 Nieuw: wanneer de spraakweergave is uitgeschakeld voor slechtziende 

personen, kan je met de omhoog- en omlaagtoets door de tekst in een 

bewerkingsveld bladeren. 

 Nieuw: er wordt een pieptoon afgespeeld bij het bereiken van het begin of 

het eind van een lijst. 

 Nieuw: je wordt nu, met een nieuw pictogram op het scherm, gevraagd 

om te “Spreken na de pieptoon” wanneer je de spraakherkenning start 

(voor een spraakopdracht of het dicteren van tekst). 

 Opgelost: probleem waarbij een functie werd geannuleerd door op de OK-

toets te drukken met de focus op een pop-up-melding. 

 Opgelost: probleem waarbij de bevestigingspieptoon niet systematisch 

werd afgespeeld bij het invoeren van een teken in een bewerkingsveld. 

 Opgelost: probleem met niet beschikbare symbolen bij het instellen van 

het WIFI-wachtwoord. 

Telefoon 

 Nieuw: verbeterde audio-uitgangsniveau van de luidspreker tijdens het 

bellen. 

 Nieuw: druk op de toets “Gesprek Opnemen” om de handenvrije modus 

(audio-output via luidspreker) in of uit te schakelen tijdens een gesprek. 

 Verbetering van het beheer van telefooninstellingen zoals gesprek 

doorschakelen, op wacht zetten of identiteit van de beller. 

 Opgelost: probleem waarbij gesproken melding van de identiteit van de 

beller niet werd gedempt bij het opnemen van de oproep. 

 Opgelost: probleem waar tijdens een gesprek soms menu-items niet 

werden voorgelezen. 

 Opgelost: probleem waarbij tijdens een inkomend gesprek de telefoon niet 

vibreerde, hoewel deze optie ingeschakeld was. 

Contacten 

 Nieuw: VCF-bestanden importeren van SD-kaart. 

 Opgelost: probleem waarbij de contactnaam verkeerd werd voorgelezen 

bij het opbellen van een contact met de toets “Gesprek opnemen”. 

 Opgelost: probleem waarbij een contact met een verkort telefoonnummer  

een uitgaande telefoonoproep belemmerde. 



SMS / Berichten 

 Nieuw: de mogelijkheid om een bericht of oproep rechtstreeks vanuit een 

discussielijst naar een contact te versturen zonder eerst het bericht te 

hoeven openen. 

 Nieuw: het is onmogelijk om een leeg bericht te versturen. 

 Nieuw: bevestigingsbericht wanneer een discussielijst werd verwijderd. 

 Er werden nieuwe smileys toegevoegd. 

 Opgelost: probleem waarbij het niet ontvangen van een antwoord van de 

netwerkbeheerder bij een onverzonden boodschap het verzenden van 

andere nieuwe boodschappen blokkeerde. 

 Opgelost: probleem bij het doorsturen van berichten. 

 Opgelost: probleem bij het voorlezen van een ongekende smiley. Nu zegt 

de spraakweergave “smiley” in plaats van niks. 

Alarm 

 Opgelost: probleem waarbij toestel niet in slaapmodus geraakte na het 

stopzetten van een alarm-evenement. 

SOS / Noodoproep 

 Opgelost: probleem wanneer er geen telefoonnummer was ingesteld voor 

een noodoproep. 

 Naam van de SOS-applicatie is in het Engels veranderd naar “Emergency” 

om problemen bij spraakherkenning te vermijden. 


