
MiniVision 

Release note – software-versjon nr. MV_6784 

Software-oppdateringsprosess 

Internett-forbindelse er påkrevet for å kunne laste ned og installere oppdateringer for 
SmartVision2. Oppdateringsprosedyren finner du på «Innstillinger», bla videre til «Om 
telefonen» og deretter «Systemoppdateringer». Bla til «Last ned og installer» nederst på 
listen og trykk på «OK»-tasten for å starte nedlastingen. 

Avhengig av hastigheten på internett-forbindelsen du benytter, vil det ta noe tid å få lastet 
ned oppdateringen. Når oppdateringen er ferdig nedlastet, blar du til «Installere» på 
oppdateringsskjermen og trykker på «OK»-tasten. Det vil nå ta noen minutter før telefonen er 
klar til bruk igjen, dette vil varsles med talemeldinger. 

System-forbedringer: 

- Overblikk: 

o Korrigering av bugs og ytelsesforbedringer 

o Forbedringer i oversettelse og opplesning. 

o Kroatisk er nytt tilgjengelig språk. 

- System: 

o Mulighet for å oppdatere softwaren via 3G eller 4G. 

o Mulighet for anop av nødnummer (f.eks112) fra PIN-opplåsningsskjerm ved å 
trykke på Meny-tasten. 

o Ny innstilling for tidssone (se innstilling for dato/klokke). 

- Tilgjengelighet: 

o Ny skrifttype «Luciole» er tilgjengelig fra Innstillinger – Skjerm – Skrifttype. 
«Luciole» er spesielt designet for svaksynte. 

- Inntastingsfeltet: 

o Automatisk stor bokstav ved begynnelse av setning og etter punktum. 

o Korreksjon av problem med feilaktig opplesning av status for inntastingsfeltet 
dersom man trykker flere ganger på Opp- eller Ned-tasten. 

- Stemmekommandoer: 

o Stemmekommandoen «Opprette notat» etterfulgt av notatets innhold vil ikke 
opprette lenger automatisk lagre notatet. Innholdet blir stående på 
inntastingsfeltet slik at bokstaver eventuelt kan slettet eller endres. Trykk på 
OK-tasten for å lagre. 

App-forbedringer: 

- Innstillinger: 

o Opplesning – Opplesning når telefonen vekkes: Ukedagen blir nå opplest 
hvis «Dagens dato» er av avmerket. 



- Telefon: 

o Det er nå mulig å besvare anrop med Stjerne- og Firkant-tastene hvis 
innstillingen «Besvare anrop med en av tastene 0 – 9» er aktivert, se 
Innstillinger - Tastatur. 

o Mulighet for å sende melding fra anropsloggen («Historikk»). 

o Forbedringer for USSD-koder. 

- Meldinger: 

o Ny innstilling «Tilbakestille APN-innstillingene» fra Meldinger – Innstillinger. 

o Databasen for Tilgangsnavn (APN) er blitt oppdatert for å matche mer 
«eksotiske» teleoperatører. 

- Kontakter: 

o Punktet «Slette alle» er blitt flyttet til nederst på Menyen, slik at feil unngås. 

o Korreksjon av problemer ved valg av spesiell ringetone for en kontakt. 

o Korreksjon av problemer med utelatt navn når en kontakt ble sendt som en 
melding. 

- Notisblokk: 

o Tomme notater blir ikke lenger lagret automatisk. 

o Ny bekreftelsesvarsling når et notat blir kopiert eller slettet. 

- Fargeindikator: 

o Fargeindikatoren benytter nå en motor basert på kunstig intelligens. For å 
forbedre ytelsen for appen, må nå beskyttelsesdekselet være montert på 
telefonen og holde den helt ned mot gjenstanden du vil vite fargen på. 

Ny funksjon: 

- Seddelindikator 
Ved hjelp av appen «Seddelindikator», kan du bruke MiniVisions kamera til å 
gjenkjenne sedler og få lest opp valøren. For å få best mulig resultat av 
seddelgjenkjenningen, anbefaler vi å plassere seddel på en godt opplyst, jevn 
overflate og holde telefonen på 20–30 centimeters avstand. Når kameraet på 
SmartVision2 oppdager en seddel, vil seddelens valør automatisk bli lest opp og vist 
på skjermen. I skrivende stund er det dessverre bare mulig å identifisere Euro, 
programoppdateringer som inneholder andre lands valutaer vil leveres etter hvert. 


