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Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA 
www.FreedomScientific.com 

© 2017. Freedom Scientific, Inc. og Instrulog A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ONYX® er et varemærke ejet af Freedom Scientific, Inc. i USA og andre 
lande.  

Informationer i dette dokument kan ændres uden varsel. Ingen afsnit eller dele af denne udgivelse må reproduceres eller overføres i nogen form, 
elektronisk som mekanisk, og i alle sammenhænge, uden en skriftlig tilladelse givet af Freedom Scientific. 

Sikkerhed og vedligeholdelse 

Bemærk følgende retningslinjer for at holde dit udstyr i god stand og sikre korrekt brug: 

Læs instruktionerne i denne brugervejledning før du begynder at benytte udstyret. 

Forsøg ikke selv at reparere eller åbne produktet. Produktet indeholder ingen selvudskiftelige reservedele.  

Forsøg ikke selv at modificere fjernbetjeningen. Ændringer eller tilpasninger, som ikke udtrykkeligt er godkendt af part, ansvarlig for overholdelse, kan 
ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene udstyret. 

Hold produktet væk fra våde områder, regn og væsker samt høj fugtighed. Sænk ikke enheden i vand. Sænk ikke enheden i vand. 

Benyt altid produktet i områder med temperaturer på mellem 10° og 40° C (50° og 104° F).  

Opbevar altid enheden hvor temperaturen er mellem -20° og 65° C (-4° og 149° F).  

Benyt altid enheden på en stabil, flad og hård overflade, såsom et bord.  

Når du rengører skærmen, kamera linsen eller close-up linsen skal du sørge for at fjerne strømforsyningen og kun gøre brug af en lille smule ikke-
slibende rengøringsmiddel, eksempelvis som nedenstående, sammen med en blød, fnugfri klud og tør forsigtigt: 

Vand Isopropanol 

Petroleum benzene Eddike blandet med vand i et forhold ikke større end 10 procent eddike. For eksempel 1,5 
spiseske eddike pr. 100 ml. vand 

BEMÆRK:  
Tryk ikke unødigt hårdt på skærmen, kameraet eller close-up linsen. Spray ikke rensemiddel direkte på skærmen, kameraet eller close-up 
linsen. Benyt ej heller rensemiddel der indeholder følgerne stoffer: acetone, ethyl alkohol, ethyl acid, ammoniak eller metylklorid. 

Ved rensning af resten af enheden, vær sikker på at strømforsyningen er fjernet. Benyt en let fugtig, blød og ren klud med vand eller et mildt 
rengøringsmiddel.   

Federal Communications Commission (FCC) Overensstemmelseserklæring  

Denne enhed overholder grænserne for part 15 i FCC reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forsage skadelig 
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens udefra, inklusiv interferens der kan forsage uønskede brug.  
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Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for Class B digital enhed, i henhold til part 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet 
til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferenser i en lokal installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvenser, og 
kan forårsage, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, skadelig interferens med radiokommunikation. Men der er ingen garanti 
for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr medfører skadelig interferens til radio eller fjernsynsmodtagelse, som 
kan bestemmes ved at tænde eller slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved at prøve en eller flere af de 
efterfølgende foranstaltninger: 

▪ Juster eller flytte den modtagende antenne 

▪ Øge afstanden mellem udstyr og modtager 

▪ Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det hvor modtageren er forbundet 

▪ Rådfør dig med forhandleren eller anden erfaren radio og tele tekniker for yderligere assistance 

BEMÆRK: Ændringer eller tilpasninger, som ikke udtrykkeligt er godkendt af part, ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at 
betjene udstyret. 

Industry Canada (IC) Compliance Statement 

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
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Introduktion 

Stort tillykke med din nye Freedom Scientific ONYX® OCR, en intuitiv videoforstørrelses enhed som giver dig 
muligheden for at lytte til, se og opleve forstørret tekst. 

En simpel berøring af skærmen forvandler din enhed fra en almindelig ONYX XL HD videoforstørrer til en 
endnu smarter ONYX OCR. Med tilføjelsen af et OCR kamera kan du benytte berøringsknapperne direkte 
på skærmen til at: 

• Indlæse og gennemgå et dokument præsenteret på skærmen. 

• Lytte til enheden der læser dokumentet. 

• Gennemse en fuld illustration af dokumentet med tydelige markerede læsezoner. Dette gør det muligt 
for dig at navigere hurtigt i dokumentet ved tappe direkte i en zone og få oplæst zonen øjeblikkeligt. 

• Fortsætte med at tilføje yderligere dokumentsider og hurtigt og nemt at gemme disse på et SD kort.  

Ydermere kan du benytte din ONYX OCR til at se på fotografier som du kan gemme, zoome ind på for at se 
detaljerne og ligeledes gemme fotografiet på et SD kort.  

Om denne brugervejledning 

Denne brugervejledning har til formål at gøre dig bekendt med oplæsningsfunktionerne på din ONYX OCR. 
Gennemlæs gerne hele brugervejledningen før du tager din ONYX OCR i brug. For at gøre brug af de 
almindelige forstørrelsesmuligheder som du ligeledes har til rådighed på din ONYX OCR enhed skal du 
gennemgå brugervejledningen for ONYX XL HD. 

Hos Freedom Scientific samt Instrulog A/S arbejder vi konstant på at forbedre produkterne og deres 
forskellige funktionaliteter. Derfor er der risiko for at denne brugervejledning som du sidder med ikke er den 

absolut nyeste udgave. Vi anbefaler at downloade den aktuelle brugervejledning ved at besøge 
www.instrulog.dk. 
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Hurtig Start Guide 

Bemærk venligst: Din ONYX OCR enhed har to forskellige brugstilstande: Videoforstørrelsestilstand og 
OCR tilstand.  
 
Når du befinder dig i videoforstørrelsestilstanden vil enheden fungerer præcis ligesom en ONYX XL 
HD videoforstørrer uden OCR funktionalitet. Gennemgå venligst brugervejledningen for en ONYX XL 
HD for at lære mere herom.  

Start ONYX OCR 

1. Såfremt din ONYX OCR er slukket skal du trykke på den grønne Tænd / Sluk knap  placeret i den 

øverste venstre del af fjernbetjeningen for at tænde den.  

Bemærk venligst:  Hvis enheden ikke tænder skal du 
tjekke om hovedafbryderen på bagsiden af 
enheden er i ON (I) position.  
 
Tjek også gerne om strømforsyningen er korrekt 
tilsluttet.  

2. Mens enheden starter op vil du kunne høre et 
bippende lydsignal i cirka 40 sekunder efterfulgt af en 
kort stilhed og herefter en lille melodi.  

Enheden er nu klar til brug i OCR tilstand. 

 

Tap og du er i gang 

For at komme i gang med OCR delen skal du gøre følgende: 

1. Berør (tap) skærmen én gang nederst i højre hjørne for at aktivere OCR tilstanden. 
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Skærmen bliver for et kort øjeblik mørk i det enheden skifter over til OCR kameraet fra den normale 
forstørrelsestilstand. 

 

Bemærk venligst: Den prædefinerede metode til at aktivere OCR tilstanden er som ovenstående, at berører 
(tap) nederst i højre hjørne af skærmen. Dette kan ændres så en berøring (tap) ethvert sted på 
skærmen vil aktivere OCR tilstanden, mens du befinder dig i den normale forstørrelsestilstand. For 
yderligere information herom, se venligst afsnittet Aktiver tale (Start af OCR tilstand) på side 26.  

2. Når “Tale er slået til” annonceres kan du gøre følgende: 

• Roter dokumentreferencen fra lukket til åbn position (A).  
Når lukket er dokumentreference værktøjet lokaliseret på den højre side af enhedens base. 
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• Placer dokumentet som du ønsker at læse under OCR kameraet som sidder på venstre side og op 
mod dokumentreferencen (B) 
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3. Placer dokumentet så alle fire kanter er synlige indenfor de gule rammer som du ser på skærmen. 
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4. Berør (tap) direkte på skærmen og ONYX OCR vil indlæse og processere dokumentet og starte med at 
læse det inden for få sekunder.  
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5. Dokumentet præsenteres på skærmen med hver 
genkendt læsezone markeret med et stort blåt nummer:  

 

Disse numre repræsentere den mest sandsynlige 
rækkefølge på teksten i dokumentet.  

Du kan berører (tap) ethvert nummer og din ONYX OCR 
vil starte med at læse fra den angivne zone. 

Er nummeret hvidt i stedet for blåt angiver det at zonen er 
ved at blive oplæst eller er aktiveret. 

Bemærk venligst: Fotografier vil blive præsenteret med dets 
originale farver. For at forstørre et fotografi, berør 
(tap) en gang. For at vende tilbage til fuld sidevisning 

skal du berøre (tap) igen.  

 

6. For at læse flere sider fra det samme dokument eller sider fra et nyt dokument kan du gøre følgende: 

• Tryk og hold den røde Luk knap  indtil du ser de gule rammer omkring boksen på skærmen.  

• Placer nu et nyt dokument eller en ny side og berør (tap) på skærmen.  

7. For at sætte talen på pause kan du trykke på den hvide Play / Pause Tale knap  lokaliseret i midten, 

nederst på skærmen.  

8. For at forlade OCR tilstanden skal du blot trykke på den røde Luk knap  i højre side af skærmbilledet 

nederst. 
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Ændre på tekst- og baggrunds farven 

For at forbedre kontrasten på teksten du ser på skærmen har du mulighed for at ændre på forgrunds- og 
baggrunds farven. Såfremt at du ikke har behov for en høj kontrast kan teksten også vises i sin oprindelige 
farve.  

For hurtigt at ændre på farveindstillingerne skal du berøre (tap) Hovedmenu knappen  
 
 efterfulgt af 

Visning knappen    og så Farve knappen  .   

Se venligst under afsnittet Farve på side 20 for yderligere information omkring farveindstillinger.  

Bemærk venligst: Dette vil ikke have indflydelse på repræsentationen af fotografier. Fotografier vil altid 
beholde deres oprindelige farver.  
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Knapområdet 

Du kan benytte knapområdet på din ONYX OCR til at starte og pause talen, justere forstørrelsen, justere 
lydstyrken, justere læsehastigheden, aktivere hovedmenuen samt forlade OCR tilstanden for at vende 
tilbage til den normale forstørrelses tilstand.  

 

Knapområdet er det område nederst på skærmen som indholder de forskellige knapper når du befinder dig i 
OCR tilstand.  

Knap Beskrivelse 

 

Hovedmenu (Grå)  

Berør (tap) for at tilgå hovedmenuen. 

 

Zoom (Gul)  

Berør (tap) Minus knappen “–” for at zoome ud.  

Berør Plus knappen “+” for at zoome ind.  

Berør (tap) Overblik knappen placeret i mellem Minus og Plus for at springe 
springe mellem overblik tilstand og det senest benyttede forstørrelses niveau. 

 

Play / Pause Tale (Hvid)  

Berør (tap) den midterste knap for at pause eller starte læsningen med tale. 

Berør (tap) den venstre Forrige knap for at flytte til det forrige dokument i en 
flersidet fil. 

Berør (tap) den højre Næste knap for at flytte til det næste dokument i en flersidet 
fil. 
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Knap Beskrivelse 

 

Lydstyrke (Blå)  

Berør (tap) den venstre blå knap med et højttaler ikon for at sænke lydstyrken for 
talen.  

Berør (tap) den højre blå knap for at øge lydstyrken. 

 

Læsehastighed (Grøn)  

Berør den venstre grønne knap for at sænke hastigheden for læsningen.  

Berør den højre grønne knap for at øge hastigheden for læsningen. 

 

Luk (Rød)  

Berør (tap) den røde knap med “X” for at vende tilbage til den normale forstørrelses 
tilstand.  

Tryk og hold for at tage et nyt billede til genkendelse. 
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Generelt brug af ONYX OCR 

Forstørrelse af et dokument 

Efter indlæsning og processering af et dokument vil det blive repræsenteret på skærmen i Overbliks tilstand 
med navigations numrene der angiver hver læsezone. Overblik tilstanden er også den mindste forstørrelse.  

For at zoome ind på dit dokument og derved teksten skal du berøre (tap) den gule Plus knap  nede i 

knapområdet.  

For at zoom ud fra dit dokument og derved teksten skal du berøre (tap) den gule Plus knap  nede i 

knapområdet.  

Du kan også hurtigt skifte mellem Overblik og det senest benyttede forstørrelses niveau ved at berøre (tap) 

Overblik knappen .  

For at zoome ind på et specifikt område af dit dokument som præsenteres på skærmen kan du placere og 
holde en finger på skærmen lige netop der hvor der skal zoomes ind. Berør skærmen så længe du ønsker 
for at zoome mere og mere ind. 

For at flytte op, ned, venstre eller højre i det nu forstørrede skærmbillede skal du blot placere en finger på 
skærmen og trække enten op, ned, højre eller venstre.   

Læsning af et dokument  

For at starte læsningen skal du berøre (tap) den hvide Play / Pause Tale knappen  placeret i midten af 

knapområdet.  

For at sætte læsningen på pause, benyt samme knap. Din ONYX OCR markere hvor du befinder dig i 
dokumentet med en fremhæv funktion.  

For at starte læsningen i en anden position i dokumentet: 

• Berør (tap) et af de blå nummereret sektioner i dokumentet fra Overblik, eller  

• forstør teksten og berør (tap) ordet hvorfra du ønsker at genstarte læsningen.   
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ONYX OCR Hovedmenuen 

Dette kapitel vil gøre dig bekendt med hovedmenuen på din ONYX OCR enhed. Gør brug af Hovedmenuen 
til at gemme, åbne og slette filer, angive forskellige sprog og talesynteser, angiv hvordan teksten du 
indlæser skal formateres og præsenteres på skærmen samt konfigurere forskellige talemuligheder. 

 

Tilgå og forlad Hovedmenuen 

For at tilgå hovedmenuen skal du berøre (tap) den grå Hovedmenu knap  fra knapområdet. Det er 

placeret i den venstre side nederst i hjørne på skærmen.  

For at forlade hovedmenuen igen skal du benytte den røde Luk knap . Denne er placeret nederst i højre 

side af skærmen.  

Enhver ændring der foretages i hovedmenuen gemmes automatisk.  

Brug af Hovedmenuen 

ONYX OCR hovedmenuen indholder to vandrette rækker hver med tre store knapper: 
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• Gem • Åbn • Slet 

• Talesyntese • Visning • Indstilling 

For at åbne et af punkterne, berør (tap) den pågældende knap. Aktivering af en knap vil enten ændre på 
indstillingen eller åbne en undermenu. Såfremt en knap præsenteres dæmpet er det fordi dens funktion ikke 
er tilgængelig.  

Gem 

  

For at gemme et dokument skal du gøre følgende: 

1. Åbn op Hovedmenuen  og berør (tap) den blå Gem knap.  

2. Vælg hvilket format du ønsker at gemme dokumentet i: 

• Dokument - Gem dokumentet med et standard filformat. Dette giver dig mulighed for at gennemse 
som hel rent tekst eller som det oprindelige dokument. For at ændre på visnings tilstanden, se 
venligst Teksttilstand på side 21. 

• e-PUB - Vælg at gemme dokumentet som en e-læsnings fil eller DAISY kompatibel fil. 

• DOCX - Vælg såfremt du ønsker at kunne redigere i teksten / dokumentet på en computer med 
Microsoft Word. 

• MP3 - Vælg dette format hvis du ønsker at gemme dokumentet som en MP3 lydfil.  

 

Når du gemmer et dokument som en MP3 lydfil skal du ydermere også angive talesyntesen. Listen over 
talesynteser som du kan vælge i mellem er Nuance® talesynteser for det atuelle sprog eller talesyntesen 
for det sprog der automatisk er genkendt, såfremt automatisk genkendelse af aktiveret.  
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Ikke alle talesynteser kan benyttes til at lagre dokumenter som MP3 lydfiler. De tilgængelige talesynteser 
er begrænset til kun at være Nuance talesynteserne. I tilfælde af at der ikke er Nuance talesynteser 
installeret vil MP3 knappen være utilgængelig og denne funktion vil ikke være mulig at benytte for det 
valgte sprog.  

Kun en talesyntese kan blive benyttet til hele MP3 lydfilen. Automatisk skift mellem sprog i en MP3 lydfil 
er ikke understøttet.  

Lagring af et dokument som MP3, DOCX eller e-PUB kan tage længere tid en almindelige formater. 
Specielt ved lagring af flere dokumentsider som MP3 format kan tage flere minutter.  
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3. Efter du har valgt det format som du ønsker at gemme i vil du blive spurgt om du ønsker at gemme 
dokumentet med en stemmeoptagelse.  

   

Vælg Nej hvis du blot ønsker at gemme dokumentet uden en stemmeoptagelse tilknyttet. Dit dokument 
vil blive gemt med den første linje af dokumentet som titlen.  

Vælg Ja hvis du ønsker at tilføje en stemmeoptagelse. Du vil få annonceret en biptone hvorefter du har 
fem sekunder til at optage en titel til dokumentet. Når de fem sekunder er gået vil en ny biptone lyde. Dit 
dokument vil blive gemt med din stemmeoptagelse.  
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4. Når dokumentet er gemt vil din ONYX OCR spørge om du ønsker at tilføje flere dokumentsider til 
dokumentet.  

 

Vælger du Nej vil menuen lukke og du bliver returneret til dokumentet igen.  

Såfremt du vælger Ja kan du begynde at tilføje yderligere sider til dokumentet ved at placere et 
dokument under kameraet som du er bekendt med og berøre (tap) direkte på skærmen for at indlæse 
den ekstra side.  

For at stoppe tilføjelsen af nye sider til dokumentet kan du benytte den røde Luk knap . 

5. Din ONYX OCR vil spørge dig om du ønsker at processere de indlæste sider. Vælger du Nej vil 
tekstgenkendelsen blive udført mens læsningen af dokumentet sker. Vælger du Ja vil alle siderne blive 
processeret førend du vender tilbage til dokumentlæsningen. Denne proces kan tage flere minutter alt 
efter hvor mange sider du har indlæst. 

Som standard vil dokumenter blive gemt på SD kortet som er leveret sammen med din ONYX OCR 
enhed. Ønsker du at gemme dit dokument på en USB enhed skal du tilslutte sådan en til din ONYX OCR 
(USB port er at finde på den højre side, bag på skærmen). Når en USB enhed er tilsluttet vil dokumenter 
automatisk blive gemt på det. 
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Åbn 

 

For at åbne et dokument eller se fotografier kan du gøre følgende: 

1. Fra Hovedmenuen skal du vælge den grønne Åbn knap.  

• Vælg Dokument knappen for at få listen over dine gemte dokumenter. Det seneste gemte 
dokument vil blive præsenteret øverst.  

• Vælg Billeder knappen for at åbne og se på fotografier. 

2. Rul ned gennem listen af dokumenter eller billeder ved at bruge rullepanelet i højre side af skærmen. 
Hvis du berører skærmen og langsomt fører din finger over dokumenter vil titlen på det specifikke 
dokument blive læst for dig. For at åbne et dokument skal du blot berører (tap) på titlen. 
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3. I oversigten skal du altså blot aktivere et dokument eller et fotografi for at læse eller se det. Menuen 
lukker og dokumentet eller fotografiet vil blive vist. Fotografier kan blive forstørret. Det er også muligt at 
åbne tekst dokumenter i .TXT format eller fotografier fra en USB enhed. For at åbne dokumenter i .TXT 
formatet skal du placere det på roden af en USB enhed eller et SD kort.  

Slet 

 

For at slette et dokument skal du gøre følgende: 

1. Fra Hovedmenuen skal du berøre (tap) den røde Slet knap for at se listen over dokumenter.  

 

2. Angiv det dokument som du ønsker at slette. Du bliver bedt om at bekræfte ønsket om sletningen.  

3. Ønsker du at slette dokumentet vælger du blot Ja.  
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For at annullere kan du altid trykke på Nej i stedet for. Ved begge valgmuligheder vil du returnere til listen 
over dokumenter igen. 

Talesyntese 

 

Berør (tap) den hvide Talesyntese knap for at cirkulere gennem de forskellige talesynteser og sprog som er 
aktiveret. For at skifte til en anden talesyntese skal du blot trykke på knappen igen og du cirkulere gennem 
dine forskellige muligheder.  

Såfremt du skifter til en syntese som er på et andet sprog vil menuer automatisk også skifte til det samme 
sprog.  

For at tilføje eller fjerne talesynteser og sprog, se venligst under afsnittet Talesynteser (Indstillinger) på side 
22.  

Bemærk venligst: Når automatisk genkendelse af sprog er aktiveret (mere herom under Funktioner på side 
24), vil denne knap kun skifte mellem talesynteser for det genkendte sprog. Eksempelvis såfremt det 
genkendte sprog er engelsk vil denne knap kun skifte mellem de forskellige engelske talesynteser. 
Med automatisk genkendelse af sprog vil du derfor ikke have mulighed for at skifte sprog på menu 
elementer.  
 
For at skifte sproget for menu elementer skal du enten:  
 
(1) Deaktivere automatisk genkendelse af sprog, eller  
 
(2) Indlæse et dokument med dit foretrukne menu sprog og ændre på talesyntese når du befinder dig 

i menuen, eller  
 
(3) Forlade og genstarte OCR tilstanden. Åbn op Hovedmenuen efterfulgt af Indstillinger. Vælg 
Talesyntese indstillinger for at aktivere dit foretrukne menu sprog. 
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Visning 

 

Menuen Visning indholder tre forskellige knapper: 

• Farve - Vælg mellem prædefinerede farvekombinationer (eksempelvis gul tekst på en sort baggrund) 
for at reducere genskin og give en god kontrast. Dette kan gøre det nemmere at læse teksten på 
skærmen. 

• Teksttilstand - Vælg mellem forskellige metoder til formatering af teksten på skærmen - eksempelvis 
kolonne eller linje format.  

• Fremhæv - Vælg hvordan du ønsker tekst skal blive fremhævet for at se hvor du har fokus henne. 
Eksempelvis kan du få fremvist ord eller linjer i den pågældende tekst.  

Farve 

 

Denne funktion er ikke tilgængelig når du ser på et fotografi eller lignende dokumenter som ikke indholder 
tekst. Berør (tap) den gule Farve knap for at cirkulere gennem de forskellige tilgængelige høj-kontrast 
muligheder for tekst og baggrund. Kontrasterne / Farverne som kan aktiveres er som følger:  

• Sort på Hvid • Hvid på Sort • Gul på Sort • Sort på Gul 

• Gul på Blå • Blå på Gul • Sort på Rød • Rød på Sort 

• Sort på Grøn • Grøn på Sort • Sort på Lilla • Lilla på Sort 

• Blå på Hvid • Hvid på Blå • Sort på Ravgul • Ravgul på Sort 
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Teksttilstand 

 

Berør (tap) den gule Teksttilstand knap for cirkulere gennem de forskellige tilstande for tekst. De forskellige 
teksttilstande der kan vælges i mellem er Kolonne, Linje, Normal fototilstand samt Høj kontrast fototilstand.  

• Kolonne tilstand - Tekst bliver formatteret og præsenteret i en kolonne for at tilpasse bredden på 
skærmen og se bort fra tekststørrelsen. Fotografier og illustrationer bliver ikke præsenteret i denne 
tilstand.  

• Linje tilstand - Tekst bliver formatteret og præsenteret i en kontinuerlig linje og det fremhævede ord 
vil altid blive placeret i midten af skærmbilledet. Fotografier og illustrationer bliver ikke præsenteret i 
denne tilstand. 

• Fototilstand - Indlæste dokumenter vises som et fotografi i sit originale layout, inklusiv billeder. Der er 
to forskellige Fototilstande - Den normale fototilstand og Høj kontrast fototilstand. I høj kontrast 
fototilstanden vil teksten fra dokumentet blive vist med den valgte farvekombination. 

Fremhæv 

 

Denne funktion lader dig vælge i mellem fremhævning af ord, linje eller ingen fremhævning. Både farven på 
fremhævningen af ordet og af linjen kan ændres fra rød til gul. Rød er standard farven på fremhævningen.   

Indstilling 

 

Berør (tap) den grå Indstillinger knap for at tilgå Indstillinger menuen. Her finder du fire forskellige knapper:  
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• Talesyntese • Funktioner 

• Gendan standarder • Om 

Talesyntese (Indstillinger) 

Talesynteser knappen i Indstillinger menuen åbner op en liste over tilgængelige talesynteser og sprog. 
Vælger du at aktivere knappen kommer du direkte til en oversigt over sprog.  

 

For at tilføje eller fjerne talesynteser skal du vælge et sprog i listen ved at berøring (tap). Dette vil 
præsentere en liste over tilgængelige talesynteser for det valgte sprog.   
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For at aktivere en talesyntese skal du berører (tap) elementet. Et flueben vises lige foran navnet på 
talesyntesen hvilket indikerer at talesyntesen er aktiveret. Når en talesyntese er aktiveret vil den være 
tilgængelig under Talesyntese knappen ude i hovedmenuen.  

Ved at berøre (tap) på en allerede aktiveret talesyntese vil den blive deaktiveret og derved ikke være valgbar 

ude fra hovedmenuen. De sprog som har en eller flere aktiverede talesynteser vil figurerer øverst i 
oversigten over sprog og være markeret med et flueben. 
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Funktioner 

Funktioner menuen indholder de følgende konfigurerbare indstillinger: 

• Tekstgenkendelseskvalitet • Aktiver tale 

• Automatisk genkendelse af sprog • Kolonne filter  
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Tekstgenkendelseskvalitet 

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre på kvaliteten af OCR genkendelsen. “Optimal” er den kvalitet 
der anbefales og vil returnere den bedst mulige OCR genkendelse. “Hurtig” tilstanden er til for simple 
dokumenter uden kolonner og fotografier. “Hurtig” tilstanden er i mange tilfælde op til 30 procent hurtigere 
end den “Optimale” tilstand.  
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Aktiver tale (Start af OCR tilstand) 

Denne funktion lader dig konfigurere hvordan du kan starte OCR tilstanden, enten ved at berører (tap) 
nederst i højre hjørne (standard) eller ethvert andet sted på skærmen.  
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Automatisk genkendelse af sprog 

Når Automatisk genkendelse af sprog er aktiveret vil din ONYX OCR opdage sproget på de enkelte 
tekstzoner eller afsnit og automatisk vælge den korrekte talesyntese. ONYX OCR har mulighed for at 
opdage flere forskellige sprog på én side  

For at aktivere den automatiske genkendelse af sprog skal du først aktivere maksimalt fem sprog. Dette kan 
du gøre ved at navigere til Talesynteser (Indstillinger) menuen (se side 22), og aktivere et sprog ved at 
vælge mindst en talesyntese pr. sprog. Husk maksimalt at vælge fem forskellige sprog. Tjek nu om den 
automatiske genkendelse af sprog er aktiveret i Funktioner menuen.  

 

Bemærk venligst: I tilfælde af at din ONYX OCR ikke har mulighed for at genkende sproget vil det 
aktiverede sprog for menuen blive benyttet. Såfremt engelsk er en af de valgte sprog vil ONYX OCR 
gøre brug af en engelsk talesyntese og ignorere menu sproget. 
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Kolonne filter 

Denne funktion indeholder to indstillingsmuligheder:  

• Ignorer ufuldstændige kolonner  

• Medtag ufuldstændige kolonner  

Når “Ignorer ufuldstændige kolonner” er aktiveret vil OCR algoritmen i din ONYX OCR enhed forsøge 
automatisk at opdage om tekstkolonner skæres af i venstre eller højre side af billedet.  Deaktivering af filteret 

vil inkludere delvise kolonner og vil læse al registreret tekst fra dokumentet. “Ignorer ufuldstændige kolonner” 

er den anbefalede indstilling og også den som er aktiveret fra standard, da den tilbyder den mest omfattende 
tekstgenkendelse. “Inkluder ufuldstændige kolonner” vil forsøge at opdage alt tekst i et dokument men kan 
resultere i ufuldstændig tekst i begyndelsen eller i slutningen af dokumentet.  

Gendan standard indstillingerne 

Såfremt du ønsker at gendanne alle indstillingerne tilbage til standard skal du aktivere denne knap. Du vil 
blive bedt om at bekræfte valget om du er sikker på at gendanne indstillingerne. For at udføre handlingen 
skal du blot vælge Ja. For at annullere kan du altid trykke på Nej i stedet for.  

Standard indstillingerne er: 

• Visning - Høj kontrast aktiv 

• Farve - Sort på Hvid 

• Fremhæv - Ord 

Om 

Om knappen vil returnere et skærmbillede med versionsnummer for applikationen, kameraet, OCR 
softwaren samt netfrekvensen. 
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Service og Support 

Du kan kontakte Freedom Scientifics Tekniske Support for teknisk assistance.  

For at kontakte Teknisk Support via web, besøg www.FreedomScientific.com, find Support og udfyld 
formularen til at fremsætte spørgsmålet. Du kan også kontakte Instrulog A/S.  

For at kontakte via e-mail, send dine spørgsmål til Support@FreedomScientific.com eller 
support@instrulog.dk. 

Kunder i USA kan kontakte Freedom Scientifics Tekniske Support via telefon (727) 803-8600, mandag til 

fredag fra 8:30 AM til 7:00 PM (Eastern Time).  

Når du ringer, vær forberedt med dit spørgsmål og hav følgende oplysninger klar: 

• Produkt navn • Produkt serienummer 

• Hvad du var i gang med, 
da problemet opstod 

• Hvordan du har forsøgt at løse problemet 

Reklamations information og produktregistrering 

ONYX OCR og dets tilbehør leveres med to års reklamation overfor produktionsdefekter. 

Note: Denne enhed indeholder ingen udskiftelige dele. Alle uautoriseret forsøg på at servicere eller 
reparere interne komponenter vil resultere i et bortfald af al reklamation og eventuel garanti.  

Kontakt venligst Instrulog A/S tekniske support på telefonnummer 44 97 94 77 for assistance i forhold til 
fejlfinding og andre problemer. Hvis nødvendigt kan en løsning være at enheden skal returneres til 
leverandøren - du vil få information herom i dette tilfælde. Enheden og dets tilbehør kan blive udskiftet eller 
repareret som nødvendigt. 

Ønsker du at registere dit produkt kan du besøge 
www.FreedomScientific.com/Forms/ProductRegistration. 
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