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KOM IGÅNG 

1. Ta ut basenheten från lådan genom att dra i 
kartonghandtagen och placera den på en plan 
yta. 

 

(Om skärmen är ihop byggd, hoppa till steg 5.) 

2. Ta försiktigt upp skärmen ur lådan och placerade 
med framsidan neråt på en plan yta. Använd de 
4 tumskruvarna för att sätta fast skärmfästet. 
Försäkra dig om att HumanWare-logotypen på 
skärmfästet är vänt mot ovansidan på skärmen 
(1). 

 

  

 

1 
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OBSERVERA: Använd försiktighet när du 
hanterar skärmen för att undvika att repa den.
  

3. Vinkla skärmen framåt och sätt försiktigt in 
skärmfästet i basenheten (1). Använd 
torxnyckeln för att skruva in de 2 skruvarna i 
basenheten (2). Placera sedan täckkåpan över 
de två skruvarna (3). 

 

 

4. Anslut strömkabeln till strömkontakten (1). Sätt 
sedan in DVI-kabeln i DVI-kontakten och dra åt 
de två medföljande skruvarna (2). Använd 
kabelklämman för att sätta fast kablarna bakom 
skärmen (3). 

1 

 

2 

 

3 
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OBSERVERA: DVI-kabeln passar bara åt ett 
håll. Om den inte går in ordentligt, vänd på 
den. 

 
5. Mitten av skärmen ska befinna sig på samma 

nivå som dina ögon samt 40 cm ifrån för optimal 
ergonomi. För att justera positionen, lyft upp eller 
ner, vinkla framåt eller bakåt, vrid vänster eller 
höger. 

 

 

6. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut 
sedan kabeln till strömkontakten och anslut till ett 
strömuttag. 

1 

 

2 

 
3 

 

40 cm/16” 
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7. Tryck på strömknappen för att starta Prodigi. 
Systemet kan ta upp till en minut att starta upp, 
efter detta visas HumanWares logotype och den 
interaktiva guiden startas. Följ den noggrant för 
att lära dig hur du använder Prodigi samt ställer 
in den så att den passar din syn. 
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ANVÄNDA PRODIGI 

PUNKTLÄSNING 

 Efter uppstarten kommer Prodigi att visa en 

placeringsruta för dokument på skärmen. 

Placera ditt dokument i dokumentramen: 

 
 För att snabbt nå en viss del av dokumentet - 

flytta lokatorn, rektangeln nere i mitten av 

skärmen, genom att sakta dra ditt finger på 

styrplattan utan att lyfta det: 

     
 Klicka på styrplattan (tryck ner nedre delen 

av styrplattan tills ett klickljud hörs) eller tryck 

på knappen Öka förstoring för att förstora 

området som markerats av lokatorn. 

 Panorera för att nå andra delar av den 

förstorade bilden. 
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 Tryck på knappen Öka förstoring för att 

förstora och knappen Minska förstoring för 

att försminska. Du kan också trycka ner och 

hålla inne dessa knappar för att succesivt 

justera förstoringsnivån. Släpp när önskad 

nivå är uppnådd. 

 För att växla mellan kontrasterna färg, positiv 

och negativ tryck på Inställningsknappen för 

att komma till inställningsmenyn. Skrolla ner 

genom att panorera uppåt på styrplattan för att 

välja Kontrast och tryck sedan på knappen 

Öka förstoring, Minska förstoring eller klicka 

på styrplattan för att växla mellan olika värden. 

Tryck på Inställningsknappen igen för att 

avsluta menyn och återgå till dokumentet. 

 Som standard kommer Prodigi att läsa upp all 

information i inställningsmenyerna. För att 

inaktivera talet, gå till inställningar, välj Tal och 

ställ in det på Av. Avsluta menyn för att 

återvända till ditt dokument. 

 När bilden är förstorad kan du justera 

ljusstyrkan för ditt dokument genom att gå in i 

inställningsmenyn. Använd knapparna Öka 

och Minska förstoring eller klicka på styrplattan 

för att justera ljusstyrkan i procent. Så snart du 
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har nått önskad nivå, avsluta Inställningar eller 

vänta i några sekunder för att fortsätta 

läsningen. 

 Tryck på knappen Tillbaka för att komma 

tillbaka till lokatorn igen. Detta är ett praktiskt 

sätt för att ta reda på positionen på sidan. 

 Tryck Tillbaka igen för att åter positionera 

lokatorn nere i mitten av skärmen. 

AUTOMATISK LÄSNING 

Så snart som du trycker på Läs kommer Prodigi 

automatisk att fota av, rulla fram samt läsa upp 

texten i dokumentet med kontrastläget Diamond 

Edge inställt efter dina önskemål. 

 Efter uppstart kommer Prodigi att visa en 

placeringsruta på skärmen. Placera 

dokumentet i dokumentzonen: 

 
 Om du vill börja läsa från toppen av 

dokumentet behöver du bara trycka på Läs. 

Du kommer att höra ett klickljud som indikerar 
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att dokumentet har fotats och Prodigi kommer 

att rulla fram dokumentet efter dina 

läsinställningar. 

Notera: För att börja läsa från en specifik plats i 

dokumentet måste du flytta lokatorn genom att 

panorera på styrplattan (dra långsamt ett finger 

efter styrplattan) samt trycka på knappen Öka 

förstoring eller klicka på styrplattan för att förstora 

texten. Tryck sedan knappen Läs när du har nått 

området som du vill läsa med lokatorn. 

 

 Justera volymen med Plus- och 

Minusknapparna på höger sida av 

basenheten. Minusknappen är närmast dig. 

 För att pausa, tryck på Läs. 

 För att återuppta, tryck på Läs igen. 

 När läsningen är pausad, panorera vänster 

eller höger (Radläge), upp eller ner 

(Kolumnläge) eller i valfri riktning (Sidläge) för 

att flytta framåt eller bakåt i texten. 

Notera: Text kan presenteras på 3 olika sätt 

(läslägen): den kan visas som en enda rad i 

Radläge, en kolumn i Kolumnläge eller med sin 

ursprungliga layout i Sidläge (standard). Två större 

än-symboler markerar slutet på ett stycke i Rad- 
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och Kolumnlägena (>>). Prodigi piper och 

meddelar ”Slutet av dokumentet” när du når slutet 

av ditt dokument. Tryck ner Läs för att börja läsa 

från början igen. 

 För att ställa in ett annat Läsläge, aktivera 

Inställningar, välj Läsläge och växla värde. 

Avsluta Inställningsmenyn och återvänd till ditt 

dokument. 

 Du kan öka talhastigheten genom att svepa 

till vänster (dra fingret till vänster och släpp 

upp det) på styrplattan. Minska talhastigheten 

genom att svepa till höger. Notera att en 

förändring av talhastigheten även påverkar 

hastigheten med vilken texten rullar fram på 

skärmen. 

Notera: Du kan också öka eller minska 

talhastigheten via Inställningar. Gå till Inställningar, 

välj Talhastighet och använda knapparna Öka och 

Minska förstoring eller klicka på stryplattan för att 

ändra värdet. Avsluta Inställningar. 

 För att inaktivera talet, aktivera Inställningar, 

välj Tal och ställ in det på Av. När talet är 

inaktiverat kan du ändra läshastigheten 

(textens rullningshastighet) genom att svepa 

vänster eller höger. Det går även att ändra i 
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undermenyn Bild och sedan Text. Förutom att 

inaktivera talet under Inställningar kan du 

växla mellan Tal På och Av när du läser ett 

dokument genom att dubbelklicka (klicka två 

gånger i snabb följd på styrplattan). 

 Prodigi har 2 olika röster som kan användas 

för att läsa textdokument. För att välja en 

annan röst, aktivera Inställningar, välj Röst och 

växla mellan de 2 läsrösterna. Avsluta 

Inställningar och återvänd till ditt dokument. 

Försäkra dig om att språket på den valda 

rösten är det samma som i dokumentet som 

du vill läsa. 

 Du kan justera kontrasten och ljusstyrkan på 

samma sätt vid punktläsning (se avsnittet 

Punktläsning ovan). 

 Tryck Tillbaka för att stoppa läsningen och 

återvända till dokumentplaceringsrutan. 

 

NORMAL LÄSNING 

Prodigis Läsknapp kan ställas in på Normal 

(standardvärdet är Automatisk). Med denna 

inställning förstoras och visas text i kontrastläget 

Diamond Edge efter dina inställningar med en 
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enda tryckning (utan att läsa texten). Ytterligare en 

tryckning på Läsknappen rullar och läser upp 

texten högt med dina inställningar. 

 

Ställ in Läsknappen till Normal: 

 Gå till Inställningar och välj Alla inställningar. 

 Välj Gester och Kontroller. 

 Välj Läsknappen och ställ in den på Normal. 

 Avsluta Inställningar. 

MANUELLA UPPGIFTER 

Prodigi är idealisk för att utföra en rad manuella 

uppgifter såsom att undersöka pillerburkar, signera 

dokument med mera. Förstoringen går ända upp 

till 20x. 

 Vid uppstart visar Prodigi en ruta på skärmen. 

Placera ditt dokument inom dokumentzonen: 
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 Flytta lokatorn genom att panorera till en del 

av objektet eller dokumentet som du vill 

förstora: 

 
 

 Tryck på knappen Öka förstoring eller klicka 

på styrplattan för att förstora delen som 

avgränsas av lokatorn och visa den i din 

förvalda förstoringsgrad: 

 
 

 Du kan navigera, ändra förstoringsnivån, 

justera ljusstyrkan samt ändra kontrasten på 

samma sätt som när du läser ett dokument (se 

avsnittet Punktläsning ovan). 

 Tryck på Tillbaka för att se lokatorn igen. 
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 Tryck Tillbaka igen för att återföra lokatorn ner 

till mitten av skärmen. 

Notera: Om bilden är instabil när du utför detta 

kan du låsa autofokus under Inställningar. Aktivera 

inställningar, välj Autofokus och ställ in det på 

Låst. Avsluta Inställningar. 

Notera: Om du inte kan undvika att vidröra 

styrplattan när du utför en manuell uppgift kan du 

inaktivera den under Inställningar. Aktivera 

Inställningar, välj Styrplatta och ställ in den på 

Inaktiverad. Avsluta Inställningar. 

 

ANVÄNDA STANDARDGRÄNSSNITTET 

Prodigi innehåller två olika gränssnitt, Enkelt och 

Standard, som kan väljas beroende på dina 

behov. Som standard är Prodigis gränssnitt inställt 

på Enkel (se föregående avsnitt för mer 

information). Prodigis Standardgränssnitt låter dig 

utföra fler pekgester, spara dokument i minnet 

samt ytterligare skräddarsy systemet. 

Växla gränssnittet till Standard: 
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 Aktivera Inställningar och välj Alla 

inställningar. 

 Välj Allmänt. 

 Välj Användargränssnitt. 

 Välj Ja. 

Notera: Med Standardgränssnittet kan du använda 

utföra en lätt tryckning på styrplattan för att välja 

värden och ändra förstoring. Du kan också välja 

att klicka på stryplattan för att välja värden och 

ändra förstoring. Detta görs under Inställningar 

(Gester och Kontroller). 

När du växlar gränssnitt till Standard kommer 

Prodigi automatiskt att starta Förstoring i Läsläge 

och visa dokumentplaceringsrutan på skärmen. 

 Placera ditt dokument i dokumentramen och ta 

bort dina händer från dokumentzonen: 

 
 Prodigi fotar automatiskt av ditt dokument. 

Uppe i vänstra hörnet på skärmen kommer 



17 

 

lokatorn att visas. Du kan du påbörja 

punktläsning. Flytta lokatorn genom att 

panorera till ett område i dokumentet som du 

vill läsa. 

 Tryck lätt på styrplattan eller tryck på knappen 

Öka förstoring för att förstora området som 

markeras av lokatorn till din förvalda 

förstoringsnivå i kontrastläget Diamond Edge. 

 Du kan navigera i den förstorade texten, 

justera förstoringsnivån, justera ljusstyrka på 

samma sätt som i det Enkla gränssnittet (se 

avsnitt 3, Punktläsning). 

 Du kan också använda nyp-gesten för att 

justera förstoringsnivån. Minska avståndet 

mellan två fingrar för att minska förstoringen 

och öka avståndet för att öka förstoringen: 

 
 

 Förutom att ändra kontrastläge visa 

Inställningar kan du växla mellan färg, positiv, 

negativ och Diamond Edge™ (för 
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textdokument) genom att svepa på högra 

kanten på styrplattan:  

 
 

 För att spara dokumentet som du läser, tryck 

ner och håll inne Läsknappen. Dokumentet 

sparas i Prodigis Galleri för framtida 

användning. 

 Tryck lätt på styrplattan eller tryck på knappen 

Tillbaka för att visa lokatorn igen. Detta är ett 

praktiskt sätt att ta reda på sin position på 

sidan. 

 Tryck Tillbaka igen eller ta bort dokumentet 

från visningszonen för att återgå till 

dokumentplaceringsrutan. 

 

Så snart du tryckt på knappen Läs kommer Prodigi 

automatiskt att rulla fram texten och läsa i 

dokumentet i kontrastläget Diamond Edge efter 

dina inställningar. 

 Placera ditt dokument i dokumentramen och ta 

bort dina händer från dokumentzonen: 
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 Uppe i vänstra hörnet på skärmen kommer 

lokatorn att visas. Du kan du påbörja 

punktläsning. Flytta lokatorn genom att 

panorera till ett område i dokumentet som du 

vill läsa. 

 Tryck Läsknappen för att direkt läsa upp den 

och rulla fram den på skärmen i kontrastläget 

Diamond Edge efter dina inställningar. 

 Tryck Läsknappen eller Tillbaka för att pausa. 

 Tryck Läsknappen igen för att återuppta 

läsningen. 

 I Standardgränssnittet kan du aktivera och 

inaktivera talet direkt genom att dubbeltrycka 

(tryck lätt två gånger i snabb följd med ett 

finger) eller dubbelklicka på styrplattan. Det 

går även att styra talet via Inställningar. 

 Vid läsning kan du använda nyp-gesten för att 

justera förstoringsgraden. 

 Du kan navigera i texten, ändra läsning, läge, 

talhastighet, läshastighet, justera volymen och 
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välja en annan läsröst på samma sätt som i 

det Enkla gränssnittet (se avsnitt 3, 

Automatisk läsning). 

 För att spara dokumentet som du läster, tryck 

ner och håll inne Läsknappen. Dokumentet 

sparas i Prodigis Galleri för framtida 

användning. 

 Vid paus, tryck lätt på styrplattan eller tryck på 

Tillbaka för att stoppa läsningen och visa 

lokatorn igen. 

 Tryck Tillbaka igen för att gå tillbaka till 

dokumentplaceringsrutan. 

 

Prodigis Läsknapp kan ställas in på Automatisk 

(standardvärdet är Normal i Standardgränssnittet) 

för att automatiskt rulla fram och läsa texten med 

dina inställningar efter att ett dokument har 

placerats i visningszonen. 

 

Ställ in Läsknappen till Automatiskt: 

 Gå till Inställningar och välj Alla inställningar. 

 Välj Gester och Kontroller. 

 Välj Läsknappen och ställ in den på 

Automatisk. 

 Avsluta Inställningar. 
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 I Standardgränssnittet kan du växla mellan 

Läsvy och Live-vy genom att svepa på vänstra 

kanten av styrplattan: 

 

Notera: Du kan också växla till Live-vyn via 

Inställningarna. Aktivera Inställningar och välj Vy 

samt ställ in den på Live. Avsluta Inställningar. 

 Nu kan du också använda förstoringen för att 

utföra manuella uppgifter. Nere i mitten på 

skärmen visas Prodigis lokator. Flytta lokatorn 

till området som du vill förstora och tryck lätt 

på styrplattan eller på Öka förstoring. 

 Du kan navigera i den förstorade bilden, 

justera förstoringsgraden och ljusstyrkan på 

samma sätt som i Läsvyn. Se avsnittet 

Punktläsning (Standardgränssnittet). 

 Tryck på Läsknappen för att frysa bilden (och 

Tillbaka för att få rörlig bild igen) som du tittar 

på. Om dokumentet innehåller text kan du 

använda samma funktioner som i Läsvyn (se 

föregående rubrik i avsnittet). 
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 Tryck ner och håll inne Läsknappen för att 

spara en del av en bild som du tittar på. Den 

kommer att sparas i Prodigis Galleri för 

framtida användning. 

 Tryck lätt på styrplattan eller på knappen 

Tillbaka för att visa lokatorn igen. 

Notera: Som i det Enkla gränssnittet kan du låsa 

kamerans autofokus och inaktivera styrplattan 

under Inställningar. Se avsnitt 3 (Manuella 

uppgifter) för att lära dig hur. 

 

ANVÄNDA MENYN 

Prodigi har 3 huvudapplikationer - Förstoring, 

Galleri och Inställningar. Dessa är uppradade en 

efter en i en cirkulär huvudmeny: 

     

 

För att komma till huvudmenyn från 
Förstoringsläget: 

 Tryck Tillbaka för att avsluta Förstoringsläget 
och gå till huvudmenyn. 
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 Prodigi meddelar ”huvudmeny” följt av den för 
tillfället valda applikationen som visas i mitten 
på skärmen: 

 Svep vänster eller höger i menyn för att välja 
en applikation. 

 För att starta en vald applikation, tryck lätt på 
styrplattan. 

 För att avbryta, tryck Tillbaka. 
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VISA SPARADE DOKUMENT 

Galleriet innehåller alla dokument som du har 

sparat. Så här kommer du åt Galleriet: 

 Välj och tryck på Galleriet i huvudmenyn: 

 
 Svep vänster eller höger i Galleriet för bläddra 

bland dina sparade dokument.  

 Det för tillfället valda dokumentet är det som 

visas i mitten på skärmen. Prodigi visar första 

ordet i dokumentet som text nedanför samt 

meddelar det. Om dokumentet inte innehåller 

taggas det som en bild. 

 För att öppna ett valt dokument, tryck lätt på 

styrplattan. 

 Flytta lokatorn för att snabbt gå till ett område i 

dokumentet som du vill förstora. 

 Du kan navigera i dokumentet med lokatorn, 

justera förstoringsgraden och ljusstyrkan samt 

ändra din kontrast på samma sätt som i 

Förstoringsläget. Se Punktläsning 

(Standardgränssnittet) för mer information. 
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 Tryck Tillbaka igen för att stänga dokumentet 

och återvända till Galleriet. Efter att du har 

stängt ett dokument kommer Prodigi ihåg din 

position och återvänder automatiskt till den 

nästa gång du öppnar dokumentet. 

Notera: Prodigi meddelar ”Galleri tomt” om det ej 

innehåller några dokument. Galleriet kan inte 

innehålla fler än 100 dokument. Så snart du 

passerar detta antal kommer du att bli uppmanad 

att radera några dokument i Galleriet innan du 

sparar nya. 

Så här raderar du ett dokument: 

 I Galleriet trycker du ner och håller ditt finger 

på styrplattan på en bild som du vill radera. Du 

kommer att få frågan 'Radera?' och ett rött X 

visas. Tryck på styrplattan för att bekräfta eller 

knappen Tillbaka för att avbryta. 
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Notera: Du kan också radera alla filer i Galleriet 
under Inställningar. Se avsnitt 6 (Allmänt) för mer 
information.



 
 

VÄLJA KONTRAST 

Prodigi låter dig visa dokument, bilder och objekt i 3 

olika typer av kontraster: färg, positiv eller negativ. För 

dokument som innehåller text kan en fjärde typ av 

kontrast användas: Diamond Edge™. Positiv, negativ 

och Diamond Edge™ är förstärkta. De är tänkta att 

förstärka färgen på ett dokument för att underlätta din 

läsning. 

Kontrasten Färg är användbart om du vill visa 

dokument, fotografier och objekt i sina ursprungsfärger:  

 

Kontrasten Positiv visar text och bilder i de två färger 

du valt som färgkombination i Prodigi, standard är svart 

på vitt. Detta är ett praktiskt sätt att visa text i den 

färgkombination som passar dig bäst. 

 

Kontrasten Negativ visar text och bilder i omvänd 

kontrast till den färgkombination om du har valt som 

färgschema. Till exempel om din kombination är svart på 

vitt så kommer negativ kontrast att visa text och bilder 

som vitt på svart. Detta är användbart för text som 

innehåller udda kontraster. 

 

Diamond Edge™ kombinerar det bästa av båda 

världarna, den visar bilder i sina ursprungsfärger och 

högupplöst text i din valda färgkombination. Detta låter 



 

 

dig förstora text i din valda färgkombination obegränsat 

utan att försämra kvalitén samtidigt som bilder visas i 

sina ursprungsfärger. 

 

För att växla mellan de olika kontrasterna, aktivera 

Inställningar, välj Kontrast och växla värde. Avsluta 

Inställningar för att återgå till ditt dokument eller objekt. 

När Prodigis Standardgränssnitt är aktivt kan man växla 

mellan olika kontraster genom att svepa på högra 

kanten av styrplattan: 

 

Notera: Kontrasten kan inte ändras i Rad- eller 

Kolumnläget eller när du tittar på en sida i 1x förstoring i 

Läsvyn eller i Galleriet. 

  



 

 

  



 
 

 


