KNFB Reader HURTIGSTART.
Introduksjon.
Velkommen til en verden av rask effektiv tekstgjenkjenning og lesing med vår
livsendrende KNFB Reader Android-app. KNFB Reader-appen kan lese en rekke
dokumenttyper som kan oppstå i løpet av dagen. Den egner seg svært godt til å
lese trykte notater, rapporter, løpesedler, og nesten alle andre slags
dokumenter skrevet ut av en personlig datamaskin.
Det vil også kunne lese profesjonelt utskrevne artikler i ulike størrelser, farger og
stiler.

Ta et bilde, vis og les tekst.
Når KNFBReader-appen først starter opp, vil du være i Bildetaking-skjermen.
med Talkback-fokus på Ta bilde-knappen. Med skjermen på telefonen vendt
opp, legg din Androide-enhet ned med kameraet ned mot midten av
dokumentet med telefonen i samme retning som dokumentet - stående
anbefales - og løft enheten rett opp til en passende avstand.
Når den holdes i denne posisjonen er kameraet på undersiden av telefonen. (Se
i kameraet med jevne mellomrom for å være sikker på at linsen er ren og fri).
Sørg for å holde telefonen slik at ingen del av en finger eller hånden din er nær
nok til at kameraet blokkerer visningen av dokumentet.
Berør venstre side av skjermen for å ta et bilde, og Talkback skal si: “ta bilde.”
Deretter kan du forsiktig dobbelklikke hvor som helst på venstre side av
skjermen og kameraet vil svare med den karakteristiske lukkerlyden.
For best resultat, for å unngå å bevege telefonen mens bildet tas, prøv å bruke
en finger til å dobbeltklikke og så holde, løft deretter fingeren for å aktivere
kameraet. Hold apparatet stødig til du hører kameralukkerlyden.

Så snart kameraet tar bilder, blir bildet automatisk behandlet for å gjenkjenne
tekst. Hvis noen blir funnet, vises teksten automatisk og leses høyt
Tekstnavigering åpnes. For å pause eller fortsette å lese, kan du trykke på
lese/pause-knappen i midten av skjermen i nærheten av bunnen på skjermen,
og like over hjem-knappen på de fleste enhetene.
For å lagre dokumentet, finn og dobbelttrykk på Lagre dokument-knappen som
ligger like ovenfor den gjenkjente teksten i høyre hjørne av skjermen. For å gå
tilbake til Bildetaking-skjermen for å ta et nytt bilde, må du trykke på Tilbakeknappen på din enhet, ofte plassert direkte til høyre for Hjem-knappen nederst
på skjermen.

Fotograferingstips.
Skarpe bilder er avgjørende for optimal ytelse. Hold smartphone stødig med
begge hender og støtt albuene på leseflaten, mens du fremdeles holder enheten
langt nok fra dokumentet for å fange all teksten. For best resultat, legg den
teksten du ønsker å lese på en flat overflate foran deg. Flat ut dokumentet så
mye som mulig. Hold smartphone-en stødig over siden. Fyll skjermen med
visningen av dokumentet du ønsker å fange.
For å bekrefte kameraposisjonen eller lære følelsen av et veljustert bilde, bruk
alternativet Synsfeltrapport. Du kan aktivere Synsfeltrapport ved å
dobbeltklikke eller bruke dobbelklikk og hold bevegelsen høyre side av skjermen
og deretter forsiktig løfte fingeren din mens du holder telefonen stille for å lytte
til rapporten. Du kan deretter justere plasseringen av enheten over på siden og
gjenta prosessen etter behov. Målet er å ha telefonen nær dokumentet, men
likevel langt nok unna så alle fire kanter av dokumentet blir sett av kameraet.
Øvelse vil hjelpe i begynnelsen. Bruk et velkjent dokument med klar utskrevet
tekst på et 8 og en halv med 11 tommers (brev-format) eller 21 med 29,7 cm (A4
format) hvitt papirark for de første treningsøktene. Legg dokumentet på en flat
overflate med en ren mørk, ikke glinsende bakgrunn. Etter litt øvelse praksis
med å sikte inn og fotografere vil du begynne å lære hvordan KNFB Reader-

appen reagerer. Du vil også være bedre forberedt til å analysere og korrigere
forhold som du kan kontrollere når ytelsen ikke er bra nok. Litt trening og
utholdenhet kan forbedre ytelsen.

Få hjelp.
En brukerhåndbok er tilgjengelig for å forklare mange flere funksjoner i appen,
inkludert bruk av alle knapper og kontroller på skjermene Bildetaking og
Tekstnavigering. Detaljer om Readers alternativer for flerspråklige og
dokumenttype er også presentert i håndboken. Håndboken kan lastes ned ved å
følge dokumentasjonskoblingen påhttp://www.knfbreader.com eller fra selve
appen ved å navigere til fillisten.
Hvis ytterligere hjelp er nødvendig etter samråd med brukerhåndboken, kan du
sende e-post til support@knfbreader.com.
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