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AFSNIT 1: INTRODUKTION
Brugervejledning
DANSK
OVERSÆTTELSE
AF
INSTRULOG A/S. Stort tillykke med din nye Connect 12, din
personlige touch-kontrollerede forstørrelsesassistent fra
HumanWare, en global frontløber for assisterende
teknologier til personer med et synshandicap. Connect 12 er
en del af simple, intelligente, bærbare og tilpasningsdygtige
produkter fra HumanWare som har til formål at genoprette
og
opretholde
uafhængighed
for
personer
med
synsnedsættelse.
Connect 12 er et komplet forstørrelsessystem som vil give
dig muligheden for at forstørre, læse dokumenter og tage
billeder hvor end du befinder dig.
Gennemgå og læs venligst hele denne brugervejledning før
du begynder at tage din nye Connect 12 i brug. Såfremt du
har spørgsmål til systemet, kontakt venligst HumanWare
Kundeservice eller din forhandler, hvorfra du fik denne enhed.
Copyright 2017 ejes af Technologies HumanWare Inc., alle
rettigheder forbeholdes. Brugervejledningen må ikke
kopieres helt eller delvist, ej heller opbevares i datasystemer
eller søgesystemer, uden skriftlig tilladelse fra Technologies
HumanWare Inc.
Bemærk venligst: Enkelte funktioner der præsenteres i
denne brugervejledning er muligvis ikke tilgængelige i dit
land.
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AFSNIT 2: LÆR DIN CONNECT 12 AT
KENDE
KASSENS INDHOLD
Tablet Kassen
• Connect 12™ enhed
• Strømforsyningskabel
• Micro USB kabel
• Kom godt i gang guide
• Hurtig Start Guide
• Brugervejledning
• Garantidokument
Bæretaske til beskyttelse
• Foldbar stander
Kamera til distance (Tilvalg)
• Distancekamera
• Strømforsyning
• USB kabel
• Håndledsstrop
• Kamera holder
• Hurtig Start Guide Kamera
• Brugervejledning Kamera
• Garantibevis
• Servicebevis
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PRÆSENTATION AF CONNECT 12
Fronten

2
3
4
5
6

1
7
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1. Frontkamera
2. Micro SD port
3. USB C port
4. Strømforsyningsport
5. Micro HDMI port
6. Hovedtelefon port
7. Højttalere

5

Nederste kant
1

1. Lydstyrke Ned / Op knap
2. Tænd / Sluk knap

Bagsiden

1

1. Kamera

6

2

Nederste bånd (Tændt)

1

2

3

4

1. Tilbage ikon
2. Indstillinger ikon
3. Belysning ikon
4. Tag billede / Læs ikon
5. Zoom ud ikon
6. Zoom ind ikon
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5

6

1

1. Frembring båndet ikon
Foldbar stander
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Distancekamera

1

2

1. Distancekamera
2. Distancekamera stativ
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Set fra fronten

Set fra oven

2
1

1. Tænd / Sluk knap
2. Mikrofoner
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Set fra venstre

1

2

1. Zoom knap
2. Udløser knap
Vigtigt: Det er nødvendigt at beholde og gemme Hurtig Start
Guiden til dit distancekamera da denne indeholder vigtig
information til brug ved tilslutning af kameraet.
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OPSÆTNING AF CONNECT 12
1. Placeret på en plan og stabil overflade, hold den foldbare
stander i stående position, med ordet “Connect” pegende
bagud. Hold i håndtaget med ene hånd og med den
anden hånd skal du folde den forreste del ned mod
bordet, som derved bliver pladen den står på, indtil selve
standeren står stabilt.
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2. Fold herefter den næste plade op så den er parallel med
den nederste del.
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3. Hold din Connect 12 enhed med skærmen mod dig og
med HumanWare logoet øverst oppe. Forsigtigt skal du
montere tablet enheden i holderen ved at glide toppen af
selve tabletten fra midten og op, indtil du rammer den
øverste del af selve den foldbare stander. Tryk forsigtigt
den nederste del af tabletten ned indtil du hører et klik,
der indikerer, at den er placeret korrekt.

4. Tilslut det rette kabel til strømforsyningsporten og sæt til
en stikkontakt. Porten til strømforsyningen er placeret i
højre side af tablet enheden. Lad enheden lade op til
batteriet er fuldt.
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Vigtigt: Vær forsigtig og rolig når du tilslutter kablet til
strømforsyningsporten.
5. Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen for at tænde for din
Connect 12. Du vil få vist et HumanWare og Android logo
direkte på skærmen. Din Connect 12 skal bruge omkring
30 sekunder på at starte op.

AFSNIT 3: BRUG AF CONNECT 12
DET NEDERSTE BÅND
De fleste af funktionerne på din Connect 12 udføres gennem
det Virtuelle Bånd som er placeret nederst i skærmbilledet.

Ønsker du at skjule båndet for en stund for bedre at kunne
se hele skærmbilledet skal du udføre et nedadgående svip
på båndet (placer én finger lige over båndet og træk nedad).
Båndet vil blive til et Frembring Båndet ikon som er placeret i
midten af bunden af skærmen.
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Berør ikonet eller udfør et opadgående svip for at
frembringe det nederste bånd igen.

FORSTØRRELSE
• Tænd for din Connect 12 enhed.
• Juster din Connect 12 så den er placeret over
dokumentet eller objektet som du ønsker at se på.
• Det anbefales at gøre brug af den foldbare stander for
at stabilisere selve tablet enheden over dokumentet
eller objektet.
• Flyt og juster objektet eller dokumentet under Connect
12 for at finde den information som du leder efter.
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• Berør Zoom Ind / Ud ikonerne for at justere
forstørrelsesniveauet. For at øge forstørrelsen skal du
benytte Zoom Ind ikonet (+). For at mindske
forstørrelsen skal du benytte Zoom Ud ikonet (-). Du kan
også fastholde fingeren på det pågældende zoom ikon
for gradvist at justere på forstørrelses niveauet, og fjerne
fingeren så snart du lander på den ønskede forstørrelse.

• Ud over forstørrelsesikonerne kan du også benytte
knibe og udvide gestures til at justere forstørrelsen.
For at zoome ud skal du gradvist knibe to fingre der
berører skærmen sammen, og for at zoome ind skal du
gradvist øge afstanden mellem to fingre der berører
skærmen.
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• For at skifte mellem farver og positive- og negative
kontraster skal du blot svippe vertikalt på højre side af
skærmen (Yderligere information herom, se under
Afsnit 4: Vælg din kontrast).

Bemærk venligst: Din Connect 12 giver dig mulighed for at
aktivere og deaktivere autofokus for kameraet. Dette er
nødvendigt når kameraet har den rigtige fokus på
eksempelvis et dokument, og du så ønsker at låse fokus,
eller når du udfører manuelle handlinger såsom at skrive på
et stykke papir og du ønsker at undgå at kameraet ændrer
fokus til din hånd eller din blyant. For at låse autofokus skal
du blot udføre en dobbelt berøring gesture (trykke to gange
hurtigt) et vilkårligt sted på skærmen. Gør det samme igen et
vilkårligt sted på skærmen og autofokus bliver aktiveret igen.
Det følgende ikon vil blive præsenteret i højre side af
skærmbilledet når autofokus deaktiveres:
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TAG BILLEDE
• Gør brug af den foldbare stander og placer Connect 12
over det dokument eller objekt du ønsker at bruge.
Bemærk venligst: Selve Tablet enheden behøver ikke være
perfekt justeret lige over dit dokument - din Connect 12 kan
nemlig automatisk justere vinklen og tilpasse billedet. I
skærmbilledet vil du kunne se to kantede masker i hvert side
af dokumentet, som angiver korrektionen af vinklen. Du kan
altid ændre på dette ved at tilgå Indstillinger. Berør
Indstillinger ikonet, svip opad for at navigere til elementet
Vinkel korrektion og berør skærmen igen for at deaktivere.
Berør Tilbage ikonet for at forlade Indstillingerne.
• Berør Tag billede ikonet for at tage et billede af
dokumentet eller placer og hold din finger på skærmen i
to sekunder.

• Du vil høre et lydsignal af et billede der bliver taget
efterfulgt af et "klik" - dette indikerer at dokumentet er
blevet taget og gemt.
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• Så snart billedet er blevet taget vil ikonet for Belysning
blive udskifter med et ikon for Gem. Dette ikon benyttes
til at lagre billeder i Galleri applikationen.

• Berør Gem ikonet for at gemme dit dokument i Galleri
applikationen for fremtidig brug.
• Berør Tilbage ikonet for at vende tilbage til Kamera
funktionen.
TAG ET BILLEDE AF HELT DOKUMENT
For at tage et billede af et helt dokument:
• I stedet for at placere dokumentet vertikalt skal du nu
placere det sidelæns, i landskabsformat, så du
derved har toppen af teksten i venstre side, langs
bagkanten på din Connect 12, og den nederste del af
teksten til højre.
• Fra Kamera funktionen, berør Zoom Ud ikonet en
gang. Dette vil aktivere Fuld side visningen, tænde
for LED belysningen og skjule det nederste bånd
med ikoner.
• Juster gerne dokumentet eller billedet nedenunder
tabletenheden så alt tekst er synligt i skærmbilledet.
• Placer en finger på skærmen og hold den i to
sekunder.
Godt råd: For at få mere tekst med kan du løfte tablet
enheden højere op for at få en større vinkel.
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• For at vende tilbage til almindelig forstørrelse så du
kan tage billeder af mindre objekter eller dokumentet
skal du blot berøre ikonet for det nederst bånd for at
åbne det og benytte Zoom Ind ikonet en gang.

FLERSIDET INDLÆSNING
• For at tage billeder og derved indlæse flere dokumenter
skal du skifte til Flersidet indlæsning funktionen ved at
udføre et vertikalt svip på venstre side af skærmbilledet,
som vist herunder:

Bemærk venligst: Du kan også skifte mellem de to
funktioner (Live tilstand og Flersidet indlæsnings tilstand)
under Indstillinger. Berør Indstillinger ikonet, svip opad for at
navigere til Funktion og berør skærmen en gang for at
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cirkulere mellem de to funktioner. Berør Tilbage ikonet for at
forlade Indstillinger.
• Du kan nu begynde at indlæse flere dokumenter. Juster
Connect 12 enheden over det første dokument som du
ønsker at tage et billede af og berør Tab billede ikonet,
eller placer en finger på skærmen og hold den nede,
indtil der automatisk tages et billede. Gentag samme
fremgangsmåde for hvert dokument som du ønsker at
indlæse. Dit flersidet dokument vil blive gemt i Galleriet
til fremtidig brug.
• For at stoppe Flersidet indlæsning og se dit flersidet
dokument, berør blot Flersidet indlæsningsikonet oppe i
venstre hjørne.

• Berør den første side af dit dokument for at åbne det.
Berør Læs ikonet for at starte læsningen.
• Når du er færdig med at læse kan du berøre Tilbage
ikonet for at vende tilbage til dokumentet. Berør igen
Tilbage ikonet for at vende til Kamera funktionen, hvor
du kan tage billeder.
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LÆSER
Så snart du har taget et billede vil Tag billede ikonet skifte
fra at vise et kamera symbol til at blive et afspil symbol. Det
er nu et Læs ikon.

• Berør ikonet Læs eller placér og hold en finger i to
sekunder et tilfældigt sted på skærmen for at rulle og
læse teksten højt i henhold til dine præferencer. Du
kan ydermere også berøre og holde fingeren på et
specifikt ord i dokumentet for at starte læsningen fra det
ord.

Bemærk venligst: Når du berører Læs ikonet vil det
nederste bånd automatisk blive skjult for at give dig et bedre
overblik over dit materiale. Du kan frembringe det nederste
bånd ved at berører ikonet for Frembring båndet eller ved at
svirpe opad, fra området nederst på tablet skærmen.
• For at justere på lydstyrken kan du benytte Lydstyrke
Op og Lydstyrke ned knapperne.
• For at sætte læsningen på pause skal du berøre Læs
ikonet igen eller ved at placere og holde en finger et
tilfældigt sted på skærmen.
• Mens læsningen er på pause kan du berøre Tilbage
ikonet for at forlade læsningen og Tilbage igen for at
vende tilbage til forstørrelsen.
23

• For at genoptage læsningen, berør Læs ikonet igen,
eller placer og hold en finger et tilfældigt sted på
skærmbilledet.
Når du befinder dig i forstørrelses tilstand vil Læsetilstand
gøre det muligt for dig at forstørre eller formindske
dokumentet som du har taget billede af.
For at forstørre i et optaget dokument skal du:
• Berører Zoom Ind / Ud ikonerne for at justere
forstørrelses niveauet. For at øge forstørrelsen skal du
benytte Zoom Ind ikonet (+). For at mindske
forstørrelsen skal du benytte Zoom Ud ikonet (-). Du kan
også fastholde fingeren på det pågældende zoom ikon
for gradvist at justere på forstørrelses niveauet, og fjerne
fingeren så snart du lander på den ønskede forstørrelse.
• Ud over forstørrelses ikonerne kan du også benytte
knibe og udvidde gestures til at justere forstørrelsen.
• For øjeblikkeligt at forstørre et område som har
interesse kan du blot berøre en enkelt gang på området
og billedet vil blive forstørret med din foretrukne
forstørrelse.
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• Hvis du aktuelt benytter en forstørrelse højere end 1X
kan du bevæge dig rundt i det forstørrede dokument
ved at udføre en Bevægelses Gesture (langsomt skal
du føre din finger rundt på skærmen uden at løfte den).

• Bevæg dig rundt til at se andre områder af materialet.
• For at skifte mellem de forskellige kontraster kan du
nemt lave et svirp i den højre side af skærmen på
tabletten eller ved at tilgå Indstillinger (se gerne Kapitel
4: Vælg din kontrast, for yderligere information).

Bemærk venligst: Tekst kan blive præsenteret i tre
forskellige formater (Læse tilstande): Disse kan blive ændret
under Indstillinger til en enkelt linje, kolonne (som er
standard) eller du kan læse tekst uden at justere på
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konfigurationen i Side tilstand. To “større end” tegn vil
indikere slutningen på et afsnit når du befinder dig i både
Linje og Kolonne tilstand (˃˃).
Din Connect enhed vil give et lydsignal og annoncere “Slut
på dokument” når du lander til sidst i dit dokument - berør
Læs for at starte læsningen fra begyndelsen igen.
• For at indstille en anden Læsetilstand skal du berøre
Indstillinger ikonet og lave et svirp opad til du lander på
Læsetilstand.

• Berør Læsetilstand elementet for at ændre på
indstillingen. Berør Tilbage ikonet for at forlade
Indstillinger.
• Du kan midlertidigt øge læsehastigheden under
læsning ved at udføre et svirp til venstre (bevæg
fingeren uden at løfte den fra højre til venstre) direkte
på touchskærmen, og sænke hastigheden igen ved at
udføre et svirp til højre. Ændring af læsehastighed vil
også have indflydelse for talehastigheden, hvorfor at
læsning af menu elementer eksempelvis også er
hurtigere eller langsommere.
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Bemærk venligst: Du kan ydermere også forøge eller
mindske talehastigheden permanent under Indstillinger.
Berør Indstillinger ikonet, naviger til Talehastighed og angiv
den ønskede hastighed. Berør Tilbage ikonet to gange for at
forlade Indstillinger.
Bemærk venligst: Du har mulighed for at ændre på
hastigheden på talen ved brug af svirp metoden eller direkte
fra Indstillinger selvom tale ikke er aktiveret.
• For at aktivere og deaktivere Tale kan du blot dobbelt
tappe på skærmen mens der læses. Alternativt kan du
under Indstillinger navigere til Tale og vælge mellem
Kun dokumenter eller Deaktiveret.
• Din Connect har 2 forskellige stemmer som kan bruges
til at læse tekst dokumenter. For at aktivere en anden
stemme skal du under Indstillinger navigere til Stemmer
og skifte mellem de to synteser.
• Berør Tilbage ikonet for at vende tilbage til dit
dokument. Vær sikker på at sproget for den valgte
stemme er den samme som sproget i dokumentet som
du ønsker at læse.
• Berør Tilbage ikonet for at afbryde læsningen og vende
tilbage til forstørrelses vinduet.
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HÅNDSKRIVNINGS VÆRKTØJ
Din Connect 12 tilbyder et håndskrivnings værktøj der kan
bruges til at fremhæve, tegne på eller skrive tekst direkte i
dine billeder.
For at starte Håndskrivnings Værktøjet skal du gøre
følgende:
• Åbne et gemt billede fra Galleri eller tag et nyt billede i
Forstørrelses applikationen.
• Berør Pen og Lineal ikonet som du finder i båndet
nederst. Dette er ikonet for Håndskrivnings Værktøjet.

Så snart du befinder dig i Håndskrivnings værktøjet kan du
bemærke at fire nye ikoner præsenteres i det nederste bånd.
Værktøjerne du kan vælge i mellem er Pen, Fremhæv eller
Tekst værktøj. Ikonet der vises vil ændre sig afhængigt at
hvilket værktøj der vælges.
Pennen, Fremhæver og Tekst ikonerne vises herunder.

Slette værktøjet benyttes til er slette / fjerne tegninger,
fremhævninger og tekst.
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Farvevælgeren præsenterer en menu hvor der kan vælges
en farve. Berør ikonet for at vælge en farve til dit værktøj.

Størrelsesvælgeren præsenterer en menu hvor du kan
angive en størrelse. Berør ikonet for at vælge størrelsen på
din tekst eller for pennen / fremhævning, alt efter det valgte
værktøj.

For at bruge pennen eller fremhævnings værktøjet:
• Vælg enten pennen eller fremhæveren ved at berøre
ikonet for Værktøj i det nederste bånd (ikon nummer
to). Før din finger rundt på skærmen for at tegne
streger med pennen eller fremhæveren.
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For at slette tekst eller streger / fremhævninger:
• Vælg Slette værktøjet ved at berøre ikonet (ikon
nummer tre).
• Før din finger over det du ønsker at slette.
• Når du er færdig med at bruge værktøjet skal du blot
berøre ikonet for Slette værktøjet igen.
Bemærk venligst: Slette værktøjet vil kun slette streger
sat med det aktuelle værktøj.
For at indskrive tekst:
• Vælg Tekst værktøjet ved at berøre ikonet for Tekst
som du finder i det nederste bånd (ikon nummer to).
• Placer og hold din finger på skærmen, der hvor du
ønsker at indskrive tekst.
• Et virtuelt tastatur vil blive præsenteret i skærmbilledet benyt dette til at indskrive den ønskede tekst.
• Når du er færdig med at indskrive, berør OK ikonet
øverst i højre hjørne i skærmbilledet.
For at flytte din tekst:
• Vælg Tekst værktøjet ved at berøre ikonet for Tekst
som du finder i det nederste bånd (ikon nummer to).
• Berør den tekst som du ønsker at flytte en gang. Du vil
blive præsenteret for en red boks som omringer
teksten, hvilket betyder at den nu er valgt.
• Før teksten hen på dens nye placering.
• Berør skærmen et tilfældigt sted for at afvælge teksten.
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For at ændre størrelsen på din tekst:
• Vælg Tekst værktøjet ved at berøre ikonet for Tekst
som du finder i det nederste bånd (ikon nummer to).
• Berør den tekst som du ønsker at flytte en gang. Du vil
blive præsenteret for en red boks som omringer
teksten, hvilket betyder at den nu er valgt.
• Du kan ændre på tekststørrelsen ved at udføre en
touch gestures: Kniv to fingre sammen for at reducere
tekststørrelsen og forøg tekststørrelsen ved at øge
afstanden mellem to fingre.
• Berør skærmen et tilfældigt sted for at afvælge teksten.
For at panorere i et billede som du aktuelt redigerer:
• Placer to fingre på billedet på skærmen.
• Før dine fingre op, ned, højre eller venstre.
• Når du har fundet den nye placering skal du blot løfte
dine fingre.
Bemærk venligst at hvis du ændre afstande mellem dine
fingre mens du panorere rundt vil du ændre på forstørrelsen
af billedet.
BRUGEN AF APPLIKATIONS MENUEN
Din Connect har seks hovedapplikationer – Lommeregner,
Bøger, Kamera (kræver muligvis tilkøb af distancekamera),
Forstørrelse, Galleri samt Indstillinger. Disse seks
applikationer præsenteres en efter en i Applikations menuen:
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For at tilgå
applikationen:

Applikations

menuen

fra

Forstørrelses

• Berør Tilbage ikonet for at lukke Forstørrelses
applikationen og du lander automatisk i applikations
menuen.
• Din Connect vil annoncere “Applikations menu” efterfulgt
af navnet på den aktuelle applikation der er i fokus.
• Den aktuelle applikation der er i fokus vil blive vist i
centrum af skærmbilledet.
• Svirp til venstre eller til højre for at navigere rundt i
applikationsmenuen for at aktivere en applikation.
• For at aktivere en applikation skal du blot berøre ikonet.
• For at forlade en applikation igen og vende tilbage til
menuen skal du blot berøre Tilbage ikonet.
Bemærk venligst: Du kan tilgå Applikationsmenuen fra
ethvert sted i Connect systemet ved blot at tappe direkte
på skærmen to gange hurtigt efter hinanden, med to
fingre.
DOWNLOAD BØGER
Din Connect’s Bøger applikation giver dig mulighed for at
downloade eBøger ved brug af tjenesten BookShare, som er
verdens største online bibliotek med tilgængelige tekstbøger.
For at downloade bøger:
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• Naviger til og berør
applikationsmenuen:

Bøger

applikationen

i

• Den første gang du starter Bøger vil du blive bedt om at
angive dine informationer til BookShare ved brug af det
virtuelle tastatur. Først skal du angive dit brugernavn og
herefter berøre det blå ikon i højre side af det virtuelle
tastatur. Herfra skal du så angive din adgangskode og
igen berøre det blå ikon. Dine login information vil blive
lagret til fremtidig brug.
Bemærk venligst: Din adgangskode vil ikke være synlig
som standard. Berør Øje ikonet som befinder sig til højre
for feltet hvor du indskriver adgangskoden for at få
præsenteret din adgangskode i klar tekst. Berør ikon igen
for at skjule din adgangskode.
• For at søge efter bøger skal du vælge Søg efter bøger.
Du kan søge ud fra Titel, Forfatter, Kategori, Indhold og
ISBN. Angiv dit valg.
• For at søge efter titel, forfatter eller indhold, angiv blot
dit valg og dit kriterie ved brug af det virtuelle tastatur
på skærmen og berør det blå Søge ikon i højre side af
tastaturet. Svirp op eller ned i listen over resultater for
at navigere mellem bøger eller kategorier og berør for
at få vist yderligere detaljer.
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• For at søge efter ISBN skal du vælge ISBN og indskrive
cifre så de erstatter alle X karatererne i
redigeringsfeltet.
• For at søge efter kategori skal du navigere til og vælge
Kategori fra Søg efter bøger undermenuen og svirp på
eller ned i listen over kategorier for at vælge en. Angiv
den ønskede bog og berør for at se yderligere detaljer.
• Du kan også søge efter populære bøger ved at
navigere til og vælge Gennemse populære bøger fra
Bøger menuen. En liste over de mest populære bøger
vil blive præsenteret. Angiv den ønskede bog og berør
for at se yderligere detaljer.
• Søgning efter aviser og magasiner sker med
Gennemse tidsskrifter, ligeledes fra Bøger menuen.
Resultaterne vil blive sorteret alfabetisk i kategorier.
Svirp op eller ned for at angive det ønskede
begyndelsesbogstav for det tidsskrift som du leder
efter. Herefter, vælg det tidsskrift som du ønsker og
berør for at tilføje det til Mit bibliotek menuen.
• For at downloade et tidsskrift skal du under Mit bibliotek
menuen vælge det ønskede tidsskrift som du ønsker at
downloade ved at berøre det på skærmen. Så snart
download er gennemført kan du berøre det på
skærmen for at åbne tidsskriftet.
• For at downloade en bog du kunne tænke dig at læse
skal du blot berøre Download ikonet når du gennemgå
bogens detaljer. Bogen vil blive tilføjet til Mit bibliotek.
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• For at læse en bog eller et tidsskrift som du har hentet
ned skal du blot navigere til Mit bibliotek menuen.
Naviger til og vælg den bog eller det tidsskrift som du
ønsker at læse fra listen og berør elementet for at åbne.
• Berør Læs ikonet for at starte læsning, akkurat som du
ville gøre med ethvert andet dokument.
• Berør Læs ikonet igen for at sætte læsningen på pause.
Du vil herefter have mulighed for at udføre et svirp til
venstre eller til højre for at springe i siderne.
• Du kan også navigere ud fra kapitel i dine downloadede
bøger under Indholdsfortegnelses ikonet som du finder i
nederste bånd:

• Du vil blive præsenteret for en oversigt over din
downloadede bogs kapitler og du kan herved udføre
svirp op eller ned for at navigere fra kapitel til kapitel og
benytte ikonet Læs for at starte læsningen fra det valgte
kapitel.
• Benyt Tilbage ikonet for at forlade funktionen og vende
tilbage til listen over dine hentede bøger. Benyt ikonet
Tilbage igen for at vende tilbage til menuen.
BRUG AF LOMMEREGNER
Din nye Connect giver dig mulighed for at udføre
matematiske udregninger ved brug af Lommeregner
applikationen.
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For at bruge Lommeregner applikationen:
• Naviger til og berør Lommeregner ikonet i Applikations
menuen.

• Berør de forskellige tal og matematiske tegn. Din
udregning præsenteres i øverste del af skærmbilledet.
Berør SLET for at rette hvis nødvendigt eller brug lig
med tegnet for at få resultatet.

• Når du kender resultatet kan du benytte RYD for at
fjerne indskrivningen samt resultatet.
• Som standard er Lommeregneren indstillet til normal
brug. For at gøre brug af mere avancerede
matematiske funktioner såsom sin, cos, tan og så
videre kan du ændre layout til Videnskabelig. For at
gøre dette skal du berøre og holde fingeren på Tilbage
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ikonet og berøre elementet Tilstand for at skifte til
Videnskabelig. Benyt Tilbage ikonet for at vende tilbage
til selve Lommeregneren. Herefter har du to pile der
peger i hver sin retning i den nederste del af
skærmbilledet, som du kan berøre for at få præsenteret
yderligere matematiske funktioner.
• Berør Tilbage ikonet for at vende helt tilbage til
Applikations menuen.
GENNEMSE GEMTE DOKUMENTER
Dit Galleri indeholder alle de dokumenter som du har lagret.
• Naviger til og berør Galleri ikonet i Applikations
menuen.

• Svirp til venstre eller til højre i Galleri applikationen for
at springe mellem dine forskellige dokumenter.
• Det aktuelle dokument der er i fokus befinder sig i
centrum af skærmbilledet. Din Connect enhed vil
annoncere og indikere det første ord der kendes fra det
aktuelle dokument. Såfremt der ikke kendes et ord for
dokumentet vil din Connect genkende det som et
"Billede". Et ikon for en notesbog indikerer når der er
tale om et dokument der består af flere sider:
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• For at åbne dokumentet der er i fokus skal du blot
berøre skærmen.
• Berør et tilfældigt sted i dokumentet for at se nærmere
på denne sektion i dit foretrukne forstørrelses niveau.
• Du kan skifte mellem Farve, Positiv, Negativ og
Diamond Edge™ (hvis billedet indeholder tekst) kontrast
og justere lysstyrken via samme metode som i
Forstørrelses applikationen (se eventuelt mere under
afsnittet Forstørrelse).
• Så snart du har en forstørrelse højere end 1X kan du
bevæge dig rundt i det forstørrede skærmbillede ved at
udføre Bevægelses Gesture.
• Bevæg dig rundt til at se andre områder af materialet.
• Berør enten direkte på skærmen eller berør Tilbage
ikonet for at vende tilbage til det fulde overblik.
• Når du ser billedet i fuld størrelse kan du berøre Tilbage
ikonet for at lukke dokumentet og derved vende tilbage
til Galleri oversigten.

HANDLINGS MENU
Galleri applikationen har en funktion kaldet “Handling” som
indeholder og præsenterer mange brugbare funktioner for
dine gemte dokumenter.
Under Handlings menuen kan du følgende:
• Del et billede gennem andre Android applikationer
• Opret ny kategori
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• Omdøb dokument eller kategori
• Slette et dokument, en kategori eller indholdet af en
kategori
• Flytte et dokument til en kategori
• Eksportere tekst fra et dokument til en tekst fil i Android
filsystemet
• Flytte et billede taget med distancekameraet til Galleriet
til Diamond Edge processering
• Slette, Udskifte, Indsætte eller Tilføje sider i et flersidet
dokument
Du kan tilgå denne Handlings menu ved at berøre og holde
fingeren på et tilfældigt dokument eller en kategori i Galleri
applikationen. Du vil blive præsenteret for en oversigt over
tilgængelige handlinger for det valte element.
For at dele et billede via andre Android applikationer
• Placer og behold en finger på billedet som du ønsker at
dele.
• Berør Del ikonet.
• Angiv den applikation som du ønsker at bruge til deling
af billedet (eksempelvis GMail, Maps, Google Drive og
lignende). Bemærk venligst at applikationslisten for
deling ikke kan garanteres værende tilgængelig.
For at slette et dokument, en kategori eller indholdet af
en kategori
• Berør og behold fingeren på et dokument eller en
kategori som du ønsker at slette.
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• Berør elementet Slet, Fjern kategori eller Slet indhold i
kategori.
• Berør Ja for at bekræfte ønsket om at fjerne elementet.
For at omdøbe et dokument eller en kategori
• Berør og behold fingeren på et dokument eller en
kategori som du ønsker at omdøbe.
• Berør elementet Omdøb eller Omdøb kategori.
• Indskriv det nye navn for dit dokument eller kategori.
• Berør OK (Enter ikonet i det virtuelle tastatur).
For at oprette en ny kategori
•
•
•
•

Berør og behold fingeren på et tilfældigt dokument.
Berør elementet Opret ny kategori.
Indskriv det ønskede navn for din kategori.
Berør OK ikonet. Kategorier vil blive sorteret i alfabetisk
rækkefølge i Galleri applikationen.

For at flytte et dokument til en kategori
• Berør og behold fingeren på det dokument som du
ønsker at flytte.
• Berør elementet Flyt.
• Berør navnet på den kategori som du ønsker at flytte
dokumentet til.

For at eksportere tekst fra et dokument til en tekst fil i
Android filsystemet
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• Berør og behold fingeren på det dokument hvis tekst
som du ønsker at eksportere.
• Berør elementet Eksporter OCR tekst.
• OCR (forkortelse for Optical Character Recognition)
teksten vil blive gemt som en tekst fil i roden af
hukommelsen på din tablet enhed.
For at flytte et billede taget med distancekameraet til
Galleri applikationen
• I kategorien Kamera skal du berøre og beholde din
finger på det billede som du ønsker at flytte.
• Berør Flyt til Galleri elementet.
• Billedet vil blive behandlet for at finde tekst og
præsentere Diamond Edge såfremt det findes. Filen vil
blive omdøbt til det første ord i dokumentet, såfremt det
består af tekst.
• Filen kan herefter flyttes til en kategori hvis nødvendigt.
For at slette, udskifte, indsætte eller tilføje en side til et
flersidet dokument
• Åben op det flersidet dokument som du ønsker at
modificere.
• For at slette en side skal du berøre og beholde fingeren
på den side som du ønsker at fjerne og berøre
elementet Ja for at bekræfte.
• For at udskifte en side, berør og behold fingere på den
side som du ønsker at udskifte. Berør elementet Udskift
og berør Ja for derved at tage et nyt billede.
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• Du indsætter en ny side ved at berøre og beholde
fingeren på dokumentet hvor du ønsker at indsætte en
ny side. Berør Indsæt elementet og tag et billede af en
ny side.
• For at tilføje et eller flere sider skal du berøre og holde
fingeren på en tilfældig side og bruge elementet Tilføj.
Tag et billede af den nye side. Den nye side eller de
nye sider vil blive tilføjet til sidst i det flersidet
dokument.
BRUGEN AF DISTANCEKAMERA
Din Connect har et distancekamera som kan være ekstremt
brugbart når du har behov for at se noget på afstand,
eksempelvis ved tavleundervisning, en præsentation eller
læreren til undervisningen. Dit distancekamera tilsluttes
trådløst, har et indbygget batteri til fire timers brug og kan
placeres op til 10 meter væk fra din Connect enhed.
Kameraet leveres som udgangspunkt allerede med en
aktiveret forbindelse til din Connect enhed, men det kan
være
du
har
brug
for
at
forbinde
manuelt.
Bemærk venligst: distancekameraet følger kun med
såfremt du har tilkøbt Distance funktionen sammen med din
Connect enhed - kontakt din forhandler hvis du er i tvivl.
• For at bruge distancekameraet skal du først justere det
i forhold til det objekt du ønsker at se på.
• Ydermere skal du tænde for kameraet.
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Monter kamerastativet i en af de to holdere som du
finder på hver side af Connect standeren, øverst.
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• Naviger til Applikations menuen ved eventuelt at berøre
Tilbage knappen hvis du eksempelvis befinder dig i
Forstørrelses applikationen.
• Naviger til og berør Kamera ikonet.

• Du befinder dig nu i Kamera applikationen og ser
billedet i live. For at tage et billede skal du berøre Tag
billede ikonet. Alternativt kan du også tage et billede
ved at gøre brug af Lukkeknappen placeret lige under
Zoom knappen (T og W) på venstre side af selve
kamerahuset.
• Du bør høre en kamera lukkelyd og kortvarigt se
billedet der blev taget på tablet enheden, hvorefter der
så vendes tilbage til live billede.
• Du kan zoome ind og zoome ud ved enten at berøre
eller berøre og holde Zoom ind og ud ikonet direkte i
det nederste bånd. Igen kan du alternativt også gøre
brug af Zoom knappen placeret lige over Lukkeknappen
på venstre side af selve kamerahuset.
• Berør Tilbage ikonet for at vende helt tilbage til
Applikations menuen.
GENNEMSE BILLEDER FRA DISTANCEKAMERA
Billeder du har taget med dit distancekamera kan blive
gennemset i Galleri applikationen, akkurat som de billeder
du har taget i Forstørrelses applikationen.
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For at gennemse billederne du har taget med
distancekameraet skal du:
• Naviger til og berør Galleri ikonet i Applikations
menuen.

• Svirp indtil du lander på Kamera ikon mappen (en
mappe med et kikkert ikon) og berør skærmbilledet en
gang.

• Det aktuelle billede der er i fokus befinder sig i centrum
af skærmbilledet. Din Connect vil annoncere og
indikere nummeret på billedet som blev taget.
• Svirp til venstre eller til højre for at navigere mellem de
tilgængelige billeder du har taget.
• For at åbne det billede der er i fokus skal du blot berøre
skærmen.
LÆS MED DISTANCEKAMERAET
Du kan læse i et billede som du har taget med dit
distancekamera ved at overføre det fra Kamera kategorien til
roden af Galleri mappen.
• I kategorien Kamera skal du berøre og beholde din
finger på det billede som du ønsker at flytte.
• Berør Flyt til Galleri elementet.
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• Dit billede bør nu befinde sig i roden af Galleriet hvor
det kan blive læst ligesom ethvert andet dokument /
billede.
FJERN DISTANCEKAMERA FRA STATIV
Dit distancekamera leveres monteret på et godt 22
centimeter langt kamerastativ. Ønsker du at fjerne kameraet
fra stativet skal du blot gøre følgende:
• Vær sikker på at dit kamera er slukket.
• Med den ene hånd skal du holde kameraet forsigtigt
men fast.
• Med din anden hånd skal du lokalisere fingerskruen
placeret lige neden under kameraet og begynde at
frigøre det, indtil kameraet kan fjernes helt.
Advarsel: Kameraet er meget skrøbeligt så vær sikker på at
du holder det korrekt før du begynder at fjerne det fra
stativet.
GENNEMSE TEKSTFILER I CONNECT
Din Connect enhed gør dig i stand til at tilføje tekstfiler til
Galleriet og herfra åbne dem op og gennemgå det.
For at tilføje en tekstfil til Connect systemet:
• Kopier den tekst som du ønsker at tilføje til Connect
enheden til tablettens udklipsholder. Dette kan blive
gjort uden for selve Connect applikationen, direkte i
Android universet, der som bekendt giver dig mulighed
for at kopierer tekst, eksempelvis fra en browser,
Dropbox eller din e-mail.
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• Berør Tilbage ikonet for at åbne Applikations menuen
igen.
• Naviger til og berør Galleri ikonet i Applikations
menuen.

• Svirp indtil du har fokus i Tekst ikonet og berør
skærmbilledet for at åbne det op.

• Svirp igen indtil du lander på Indsæt ikonet og berør det
for at indsætte teksten som du før kopierede:

• Din tekst vil blive præsenteret i Diamond Edge i
kolonne tilstand (originalt layout uden billeder).
• Berør Tilbage ikonet for at vende retur til Tekst
sektionen i Galleriet.
• Teksten som du har indsat vil nu blive gemt i Tekst
sektionen i Galleriet og navngivet efter det første ord i
teksten.

AFSNIT 4: VÆLG DIN KONTRAST
Din Connect enhed gør dig i stand til at gennemse
dokumenter, billeder og objekter under tre forskellige typer af
kontrast: Farve, Positiv samt Negativ. For dokumenter der
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indeholder tekst vil en fjerde type kontrast blive præsenteret:
Diamond Edge™. Positiv, Negativ og Diamond Edge
kontraster er forbedret: De er designet til at forbedre den
originale farve på dokumentet eller objektet til at lette din
visuelle oplevelse.
Du kan skifte mellem de forskellige kontrast muligheder ved
at udføre et svirp i højre side af skærmbilledet mens du har
forstørret eller ser på et billede eller et dokument.

Alternativt kan du berøre Indstillinger ikonet, navigere til
Kontrast og udføre et svirp for at vælge en kontrast. Berør
Tilbage ikonet to gange for at vende tilbage til dit dokument
eller dit objekt.
Farve kontrasten er brugbar hvis du ønsker at gennemse
dokumentet, objektet eller billedet i deres originale farver.
Positiv kontrast viser tekst og billeder i to forskellige farver
efter din angivne farvekombination - standard kombination er
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Sort på Hvid. Dette er en praktisk metode til at se tekst i den
bedste kontrast kombination for dit syn.
Negativ kontrast viser tekst og billeder med omvendt
kontrast i forhold til din angivne farvekombination.
Eksempelvis, hvis din farve kombination er Sort på Hvid vil
en negativ kontrast præsentere tekst og billeder i Hvid på
Sort. Dette er brugbart såfremt du ønsker at vende en
kontrast om hvis en tekst indeholder den omvendte
farvekombination.
Diamond Edge kontrasten kombinerer det bedste fra to
verdner - Det viser Diamond Edge Text™ i din angivne farve
kombination og billeder i deres originale farver. Dette gør dig
i stand til at forstørre tekst individuelt uden at gå på
kompromis med kvaliteten af den absolut bedste farve
kombination til lige præcis dit syn, mens du bibeholder
muligheden for at opretholde billeder og fotografier i originale
farver på den samme side.
Bemærk venligst: Du har ikke mulighed for at ændre på
kontrasten på et billede fra Galleri applikationen når du har
forstørret helt ud. Forstør blot en smule hvis du ønsker at
ændre kontrast.

AFSNIT 5: SIMPEL TILSTAND
Den simple tilstand gør det muligt for dig at tilgå din Connect
enheds
forskellige
applikationer
fra
det
samme
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skærmbillede. Som standard er din Connect aktiveret med
Standard tilstand.
For at aktivere den simple tilstand skal du:
• Fra Applikations menuen, udfør svirp til du lander på
Indstillinger ikonet og berør skærmen. Berør elementet
Brugerinterface og under Brugerflade kan du ændre
punktet til Simpel og benytte Tilbage ikonet to gange for
at vende tilbage til Applikations menuen.

• Forstørrelse, Lommeregner, Bøger samt Indstillinger
applikationerne er nu tilgængelige fra det samme
skærmbillede. Du har også mulighed for at se det
aktuelle klokkeslæt, dato samt vejret.
• For at have mulighed for at præsentere vejret for dig
skal en WiFi forbindelse og lokalitetstjeneste være
konfigureret tidligere. For at konfigurere skal du blot
berøre vejrikonet. Angiv den ønskede information og
berør det blå OK ikon. Herefter, berør Tilbage. Herefter
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har du mulighed for at se det lokale vejr direkte fra
Applikations menuen.
• Berør og behold en finger på hver applikation for at få
annonceret navnet eller berør klokkeslæt, dato eller
vejret for at få annonceret disse.

AFSNIT 6: ÆNDRE DINE INDSTILLINGER
Din Connects indstillings menu dynamisk - det betyder at
forskellige indstillinger vil blive præsenteret for dig alt efter
hvad du foretager dig og hvor du befinder dig henne i
systemet.
For at tilgå indstillinger skal du navigere til og berøre
Indstillinger ikonet. Svirp en gang ned for at få annonceret
batteriniveauet og svirp op for at navigere til andre
elementer. Det aktuelle valgte element vil blive annonceret
samt fremhævet i skærmbilledet. Naviger op eller ned for at
rykke fra element til element. De forskellige elementer vil
blive annonceret en efter en (som standard). Berør
skærmbilledet for at ændre eller åbne det aktuelle element.
Berør Tilbage ikonet (øverst i venstre hjørne) for at vende
tilbage til det forrige skærmbillede.
Bemærk venligst: Din navigations tilstand vil være
anderledes såfremt Tale indstilling er sat til “Deaktiveret” eller
“Kun dokumenter”. Der vil herved ikke være en fremhævning
og hvert element vil have en skygge neden under. I denne
navigations tilstand skal du blot berøre et element for at
åbne det, uden behov for at have det i fokus først.
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Her følger en liste over Connects dynamiske indstillinger:
(Værdierne markeret med en stjerne (*) betyder at det er
standard.)
• Lysstyrke: 0 til 100% (50%*)
• Kontrast: Diamond Edge (såfremt billedet taget
indeholder tekst), Farve*, Positiv, Negativ
• Farve (Vælg mellem 20 farve kombinationer): Sort på
Hvid*, Hvid på Sort, Sort på Grå, Grå på Sort, Sort på
Gul, Gul på Sort, Sort på Orange, Orange på Sort,
Sort på Cyan, Cyan på Sort, Sort på Lilla, Lilla på Sort,
Sort på Grøn, Grøn på Sort, Blå på Gul, Gul på Blå,
Hvid på Blå, Blå på Hvid, Beige på Sort, Sort på Beige
• Tilstand (Kun standard): Live*, Multi optagelse
• Autofokus (Kun live): Låst, Låst op*
• Vinkel korrektion: Aktiveret*, Deaktiveret
• Tale: Aktiveret*, Kun dokumenter, Deaktiveret
• Stemme: Stemme 1*, Stemme 2
• Talehastighed: Meget langsom, Langsom, Normal*,
Hurtig, Meget hurtig
• Læsetilstand: Side, Kolonne*, Linje
• Læsehastighed: Meget langsom, Langsom, Normal*,
Hurtig, Meget hurtig
• Diamond Edge: Altid*, Spørg mig
• Skrifttype: Almindelig, Fed*
• Foretrukket forstørrelse: 2x til 35x (4x*)
• Skriftstørrelse: Minimum, Lille, Mellem, Standard*,
Stor, Meget stor, Ekstra stor, Maksimum
• Fremhæv (Kun Kolonne og Linje. Fremhæv
annoncerede ord): Display*, Skjul
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• Slet indhold i Galleri (Kun Galleri): Slet alt indholdet af
Galleri. Berør og behold finger på Tilbage ikonet i
Galleri for at tilgå denne mulighed.
• Log ud (Kun Bøger applikation): Log ud fra BookShare.
Berør og behold finger på Tilbage ikonet i Bøger for at
tilgå denne mulighed.
• Slet indhold i bibliotek (Kun Bøger applikation):
Sletter alt indhold i bibliotek i Bøger applikationen.
Berør og behold finger på Tilbage ikonet i Bøger for at
tilgå denne mulighed.
• WiFi Opsætning (Kun Bøger applikation): Berør og
behold finger på Tilbage ikonet for at tilgå denne
mulighed.
▪ WiFi: Aktiver eller deaktiver WiFi.
▪ WiFi Netværk: Oversigt over tilgængelige
netværk. Når tilsluttet, vises information om
nuværende forbindelse.
▪ Gemte netværk: Gemte netværks konfigurationer.
For at glemme en konfiguration af et netværk,
berør Netværk, Glem, og Ja.
• Tilstand (I Lommeregner applikation, berør og behold
fingeren på Tilbage ikonet for at tilgå denne indstilling):
Standard*, Videnskabelig
• Gitter (I Lommeregner applikation, berør og behold
fingeren på Tilbage ikonet for at tilgå denne indstilling):
Standard Gitterfarve*, Rød, Orange, Gul, Lilla, Cyan,
Grøn samt Blå
• Gestures (Ved forstørrelse, visning af et billede samt
læsning af et dokument er det muligt at
aktivere/deaktivere gestures. De er som standard
aktiveret):
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▪ Svirp på venstre kant / Tilstand: Skifter mellem
Live og Multi optagelse.
▪ Svirp på højre kant / Kontrast: Skifter mellem
Farve, Positiv, Negativ og Diamond Edge kontraster
(Den seneste valgte kontrast vil blive gemt til næste
gang).
▪ Knib og Forstør: Juster forstørrelses niveauet ved
at forøge eller formindske distancen mellem to
fingre.
▪ Dobbelt tap: Springer direkte til Applikations
menuen eller skifter mellem Tale Aktiveret eller Tale
Deaktiveret under en igangværende læsning, hvor
du kan tappe to gange med en finger.
▪ Tap / Zoom: Berør med en finger på skærmbilledet
(tap) for at forstørre op til din foretrukne
forstørrelse.

Du kan tilgå andre generelle indstillinger fra Applikations
menuen ved at berøre Indstillinger ikonet:

Du vil her blive præsenteret for fem hovedmenuer og et
element: Brugerinterface, Lyd, System, Applikationer, Gå til
Android og Om. Svirp op eller ned i Indstillingerne for at
vælge en menu eller et element. Din Connect enhed vil
annoncere “undermenu” hvis et valgt element indeholder
undermenuer og vil præsentere en pil i højre side er
skærmbilledet. For at åbne en menu, undermenu eller et
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element skal du berøre skærmbilledet med fokus på
elementet. Når du er nået til en indstilling som du ønske at
ændre, berør eller svirp gennem listen af valgmuligheder.
Berør Tilbage ikonet for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede. Berør og behold en finger på Tilbage ikonet
for at forlade Indstillinger applikationen.
Her følger en liste over Connects generelle indstillinger:
(Værdierne markeret med en stjerne (*) betyder at det er
standard.)
Brugerinterface:
• Interface: Standard*, Simpel
• Systemsprog: Sprog: 1*, Sprog 2, Andre (vil forbinde
til internettet for at finde sprogpakker der kan
downloades)
• Farver (Se kontrastmulighederne tidligere i denne
brugervejledning)
• Gitterfarve: Standard Gitterfarve*, Rød, Orange, Gul,
Lilla, Cyan, Grøn samt Blå
• Lysstyrke på skærm (Juster på lysstyrken): 1 til 100%
(60%*)
• Nederste bånd: Auto*, Skjul, Altid
• Tablet vibrationer: Aktiveret*, Deaktiveret
Lyd:
• Tale: Aktiveret*, Kun dokumenter, Deaktiveret
• Talehastighed: Meget langsom, Langsom, Normal*,
Hurtig, Meget hurtig
• Lyde: Til*, Fra
• Lydstyrke for tablet: 0 til 15 (9*)
• OCR Lyd: Til, Fra*
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System:
• WiFi Opsætning:
▪ WiFi: Aktiver eller deaktiver WiFi.
▪ WiFi Netværk: Oversigt over tilgængelige
netværk. Når tilsluttet, vises information om
nuværende forbindelse.
▪ Gemte netværk: Gemte netværks konfigurationer.
For at glemme en konfiguration af et netværk,
berør Netværk, Glem, og Ja.
• Bluetooth Opsætning
▪ Bluetooth: Slå Bluetooth til eller fra. Når Bluetooth
er til vil din Connect både forsøge at finde andre
Bluetooth enheder samtidigt med at den bliver
synlig.
▪ Parrede enheder: Enheder der aktuelt er
forbundet til din Connect 12
oGlem enhed: Frakobler og glemmer enhed.
Den glemte enhed vil forblive synlig i
Enheder undermenuen.
oOmdøb enhed: Angiv et andet navn for
enheden.
oNulstil navn: Gendanner enhedens standard
navn.
▪ Enheder: Bluetooth enheder i nærheden af din
Connect
• Softwareopdatering (Se kapitel 10)
• Autodvale for tablet: 3 minutter*,
10 minutter
• Gendan fabriksindstillinger
Applikationer:
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minutter,

• Bøger: Valgt*, Ikke valgt
• Lommeregner: Valgt*, Ikke valgt
Gå til Android:
Forlader Connect systemet. Du kan altid vende tilbage til
Connect ved at berøre Hjem knappen eller starte Connect
applikationen på Hjemmeskærmen.
Om:
• Software (Version)
• Stemmer (Version)
• OCR (Version)
• Bøger (Version)
• Lommeregner (Version)
• Opdatering af Connect (Version)
• Serienummer
• Model
• Android (Version)
• Base (Version)
• Vejr (Tjeneste af)
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AFSNIT 7: TILSLUT ET BLUETOOTH
TASTATUR
Med din Connect 12 kan du bruge dit eget Bluetooth
tastatur.
For at tilslutte dit Bluetooth tastatur til din Connect:
• Vær sikker på at dit Bluetooth tastatur er tændt.
• Tilgå de generelle Indstillinger ved at berøre
Indstillinger ikonet i Applikations menuen.
• Naviger til og vælg System undermenuen.
• Naviger til og vælg Bluetooth Opsætning.
• Bluetooth vil som standard være slået fra. Slå det til ved
at berøre Bluetooth menu elementet. Efter et par
sekunder vil yderligere menu elementer blive
præsenteret og din Connect vil blive synlig overfor
andre enheder.
• Naviger til og vælg Enheder undermenuen.
• Vælg dit Bluetooth tastatur.
• Berør Tilslut.
• Din Connect vil præsentere en PIN kode. Skriv dette
nummer på dit Bluetooth tastatur og tryk på Enter.
• Dit Bluetooth tastatur er nu forbundet med din Connect
12 enhed og er klar til brug.

58

AFSNIT 8: TILGÅ ANDROID
Med din Connect enhed har du mulighed for at tilgå Android
applikationer. Bemærk venligst at HumanWare eller
forhandlere tilbyder ingen eller begrænset support for
Android og Android applikationer.
Android kan tilgås direkte fra Indstillinger i Applikations
menuen. Berør Indstillinger ikonet og svirp op til elementet
Tilbage til Android. Du kan også gå direkte til Android
systemet ved at placere og holde fire eller fem fingre på
skærmen, på samme tid. Denne gesture kan bruges i hele
Connect systemet. For at komme tilbage til Connect
systemet mens du befinder dig i Android skal du blot vælge
the Prodigi ikonet.

AFSNIT 9: GENOPLAD DIN CONNECT
Få det meste ud af din enhed:
• I arbejdssituationer hvor du kun har brug for din
Connect Tablet enhed i kortere perioder kan du sætte
den i standby tilstand ved at trykke på Tænd / Sluk
knappen, når du ikke skal bruge den. Skærmen vil
slukke.
• Du kan vække din tablet igen ved at trykke på Tænd /
Sluk knappen.
• Såfremt du ved at du ikke skal benytte din Connect
Tablet enhed i et par dage anbefales det at du slukker
helt for den ved at trykke og holde på Tænd / Sluk
knappen og vælge Sluk.
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Genoplad batteriet:
Berør Indstillinger ikonet i Applikations menuen for at få
anvist batteriniveauet. Udfører du et svirp nedad i
Indstillingerne fra det første element vil du få vist
batteriniveauet, samt annonceret det såfremt Tale er
aktiveret.
Vigtigt: Din tablet kan blive varm under opladning.
Oplad aldrig din enhed tæt på en varmekilde.
Vigtigt: Sammenfold aldrig standeren mens du har
tilsluttet strømforsyning. Gør du dette kan du
beskadige kabel og tablet enhed.
For at genoplade batteriet:
• Tilslut det rette kabel til strømforsyningsporten og sæt til
en stikkontakt.
• En fuld genopladning af batteriet tager fire timer.
Forholdsregler for batteri:
• Forsøg ikke at skille ad eller ændre på batteriets fysiske
form.
• Der er risiko for overophedning, brand eller eksplosion
såfremt batteriet udsættes for ild, varme, slag eller
sættes i kontakt med vand eller hvis dens terminaler
kortsluttes.
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AFSNIT 10: GENOPLAD
DISTANCEKAMERAET
Dit Distancekamera har en batterilevetid på omkring fire
timer og vil herefter have brug for genopladning
Bemærk venligst: Assistance fra en seende person kan
være nødvendigt for at genoplade dit Distancekamera,
specielt de første par gange.
For at genoplade dit kamera:
• Forsigtigt skal du tilslutte micro USB kablet til porten
som du finder under beskyttelsesklappen på højre side
af Distancekameraet.
• Den anden ende skal du tilslutte den medfølgende USB
strømforsyning.
• LED indikatoren (Tænd / Sluk knappen) vil lyse orange
når det oplades og blive grøn når batteriet er fuldt
opladet.

AFSNIT 11: SOFTWAREOPDATERING
OPSÆTNING AF ET WiFi
Før du påbegynder installation af en softwareopdatering skal
du have en velfungerende WiFi forbindelse.
•
•
•
•

Berør Indstillinger ikonet fra Applikations menuen.
Naviger til og vælg System elementet.
Berør og vælg WiFi Opsætning.
Vælg WiFi Netværk elementet og vælg det netværk
du ønsker at tilslutte til.
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• Berør Tilslut. Et virtuelt tastatur vil blive præsenteret
på skærmbilledet. Indskriv adgangskoden og berør
det blå OK ikon. Herefter, berør Tilslut ikonet.
AUTOMATISK OPDATERING
Når et WiFi netværk er konfigureret vil din Connect
automatisk søge efter nye opdateringer hver uge.
Er der en opdatering tilgængelig vil din Connect advisere dig
og spørge om du ønsker at opdatere systemet. Når dette
sker:
• Berør Installer for at installere den seneste
opdatering. Din Connect vil præsentere download
processen.
• Et nyt skærmbillede vil præsentere dig for at
systemet nu er opdateret. Berør OK for at gå tilbage
til selve Connect menuen.
MANUEL OPDATERING
Det kan tænkes at du fra tid til anden ønsker at opdatere
manuelt.
• Tilgå Indstillinger ikonet fra Applikations menuen og
naviger til og vælg System.
• Naviger til og berør Softwareopdatering.
• Din Connect enhed vil nu tjekke din aktuelle software
version samt tjekke om der findes en nyere.
• Såfremt en opdatering er tilgængelig som du ønsker
at installere, berør Installer elementet. Ønsker du at
forlade menuen, berør Annuller.
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• Vælger du at påbegynde installationen af
opdateringen vil din Connect enhed downloade
opdateringen og præsentere processen for dig.
•
Efter
download
og
installation vil et nyt skærmbillede præsentere dig for
at dit system nu er opdateret. Berør OK for at gå
tilbage til selve Connect menuen.

AFSNIT 12: FEJLFINDING
Er skærmen helt sort?
• Forsøg gerne at zoome ud til den mindste forstørrelse.
• Connect 12 kan være slukket eller i standby tilstand.
Tryk på Tænd / Sluk knappen for at tænde for den eller
aktivere den igen.
Er farverne svære at se?
• Tjek gerne at du har tilstrækkeligt med omgivende lys.
• Vælg en anden kontrast eller farvekombination i
Indstillinger menuen.
• Juster lysstyrke niveauet i Indstillinger.
Oplever du meget genskin?
• Juster vinklen på din Connect 12.
• Reducer lysstyrke niveauet i Indstillinger menuen.
• Reducer ekstern belysning.
• Er det billede du har taget for overbelyst eller utydeligt
kan du slukke for belysningen med ikonet i det nederste
bånd og tage et nyt billede.
Er billedet eller teksten ude af fokus eller uskarpt?
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• Benyt Zoom Ind og Zoom Ud ikonerne til at forøge
eller mindske forstørrelses niveauet og for at justere på
kameraets autofokus. Hvis nødvendigt, tag et nyt
billede af dit dokument.
• Vær sikker på at kameraet / Connect 12 står stille når
billedet tages.
• Vær sikker på at Connect 12 er slukket og forsøg at
rengøre LED belysningen og kamera linsen på
bagsiden af selve tablet enheden med en renseserviet.
Giver det der læses ikke mening?
• Vær sikker på at dine taleindstillinger matcher
dokumentets sprog. Hvis nødvendigt kan du ændre
opsætningen herom i Indstillinger menuen.
Reagerer selve tablet enheden ikke?
• Vær sikker på at batteriet ikke er tomt. Tilslut en
strømforsyning og oplad batteriet.
Andre problemer?
• Forsøg eventuelt at gendanne alle indstillinger med
elementet Gendan fabriksindstillinger under Indstillinger
og System.
• Kontakt din forhandler.
[Slut på dokument VER-06-2017-08-31]
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