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Introduktion
ClearReader+ är en mycket lättanvänd läsmaskin som kan användas
för att på ett snabbt och enkelt sätt läsa upp texter som finns på
papper, såsom brev, tidningar och böcker. Texten läses upp med en
tydlig talsyntesröst. Tack vare det inbyggda batteriet så kan du läsa
utan att apparaten är ansluten till ett vägguttag.
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Lära känna din ClearReader+

Utvikbar kameraarm

Vik ut armen för att kunna läsa in en text.

Kamera

För att kunna ta en bild av texten, placera
pappret med texten framför ClearReader+. Det
finns två taktila markeringar på framsidan som
visar var dokumentet skall placeras. Storleken
på papper som kan läsas in är ungefär A4.

Belysning

När en bild skall tas tänds belysningen
automatiskt för att ge tillräckligt ljus.

Högtalare

Talsyntesen läser upp texten genom de
inbyggda högtalarna (alternativt hörlurar
anslutna till hörlursuttaget).

Handtag, vikbart

Lyft upp handtaget och bär i det om
ClearReader+ skall flyttas.

Lysdiod

Lyser när apparaten är igång, blinkar om den
är i standby-läge och är släckt när apparaten
är avstängd.

Strömknapp

Tryck på knappen för att starta och stänga av
ClearReader+.
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Knappar och anslutningar
Spela / Paus

Hastighetsinställning

Bakåt

Framåt

Volyminställning

Läs in

Strömknapp

Hörlursuttag
Anslutning för
nätadapter

Komma igång
Förberedelse
När ClearReader+ skall användas för första gången
måste batteriet laddas. Det laddas genom att ansluta
nätadaptern till kontakten på baksidan. Det tar ca tre
timmar att ladda batteriet fullt, men det går att använda
ClearReader+ under tiden laddning sker
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Fälla upp kameran
Fäll upp kameraarmen genom att trycka lätt på den infällda armen tills
du hör ett klick. Armen finns mellan de två högtalarna på apparatens
framsida. Fäll tillbaka den genom att försiktigt trycka tillbaka den tills
du hör ett klick igen.
Placera dokumentet
Placera pappret, tidningen eller boken framför
ClearReader+.
Kameran läser in en yta som motsvarar en stående
A4.
Det finns två taktila markeringar på framkanten av
ClearReader+ som markerar bredden av det område som avläses.
Starta ClearReader +
Tryck på strömknappen på den högra kanten.
Uppstartsprocessen tar ungefär 40 sekunder. Under
startproceduren hörs några pip följt av ett
ljudmeddelande när allt är klart. Nu lyser lysdioden och
ClearReader+ är klar för användning
Standby-läge
Genom att trycka ner och hålla inne knapparna Bakåt och
Framåt i två sekunder så aktiveras standby-läget. Ett
avstängningsljud hörs och lysdioden börjar blinka. För att
starta ClearReader+ från standby trycker du på
Strömknappen. Det tar ca 10 sekunder för ClearReader+
att vakna från standby-läget. Även i standby-läge så
förbrukas energi, även om det är lite. Batteriet räcker till 40 timmars
standby. Om batteriet tar slut i standby-läget så stängs apparaten av.
Stänga av ClearReader+
Tryck ner och håll inne Strömknappen för att stänga av apparaten helt.
Ett avstängningsljud hörs och lysdioden slocknar.
Läsa text
Tryck på knappen Läs-in när texten är korrekt placerad. Belysningen
tänds och efter någon sekund så hörs ett kameraljud. När bilden är
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tagen hörs ett tickande så länge tolkningen pågår och sedan börjar
ClearReader+ att läsa upp texten.
Läsa tabeller
Normalt läser ClearReader+ texten kolumnvis, så att exempelvis text i
en tidning läses korrekt. Om du vill läsa en tabell, eller t ex en räkning
vill du istället läsa tvärs över pappret. För att tvinga ClearReader+ att
göra detta – tryck ner och håll inne knappen Läs-in i två sekunder tills
ett klick-ljud hörs.
Justera volymen
Vrid volymreglaget medurs för att öka volymen och vrid
det moturs för att minska den. Reglaget fjädrar tillbaka,
så för att ändra volymen mycket måste flera vridningar
göras. Ett alternativ är att hålla reglaget i något av
ändlägena för att snabbt höja eller sänka volymen.
Justera läshastigheten
Vrid hastighetsreglaget medurs för att öka hastigheten
och vrid det moturs för att minska den. Reglaget fjädrar
tillbaka, så för att ändra hastigheten mycket måste flera
vridningar göras. Ett alternativ är att hålla reglaget i
något av ändlägena för att snabbt höja eller sänka
hastigheten.
Starta eller pausa uppläsningen
Uppspelningen startar automatiskt efter att du har tryckt på knappen
Läs-in och texten har tolkats. För att göra paus i uppläsningen tryck på
knappen Spela / Paus. Tryck på samma knapp för att återuppta
uppläsningen.
Hoppa bakåt i texten
För att hoppa bakåt i den text som läses upp, tryck på knappen Bakåt.
En kort tryckning hoppar tillbaka ett ord. För att hoppa en mening
tillbaka, håll inne knappen i två sekunder.
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Hoppa framåt i texten
För att hoppa framåt i den text som läses upp, tryck på knappen
Framåt. En kort tryckning hoppar ett ord framåt. För att hoppa en
mening framåt, håll inne knappen i två sekunder.
Hoppa till början av dokumentet
För att hoppa till början av dokumentet, tryck ner knapparna Bakåt och
Spela / Paus samtidigt.
Välja språk och röst
Tryck och håll nere knappen Bakåt och vrid samtidigt på
Hastighetsvredet för att välja nästa röst. För att läsningen skall bli bra
bör talsyntesens språk överensstämma med språket i texten på
pappret som skall läsas.
OBS. Om automatiskt språkbyte har valts så används knappen bara
för att välja mellan de röster som finns för det automatiskt valda
språket. Skall menyspråk ändras måste automatiskt språkbyte stängas
av först.

Batteriet, status och uppladdning
Tryck samtidigt på knapparna Framåt och Bakåt för att kontrollera
batteriets laddningsstatus. 100% betyder att batteriet är fulladdat.
Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern om batterinivån är
låg. Anslut adaptern till nätström och till laddningsuttaget på baksidan
(nedre vänstra hörnet) av ClearReader+.
Att ladda batteriet tar ungefär 3 timmar. Ett fulladdat batteri räcker till
ungefär 5 timmars kontinuerlig användning.
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