
EYE-PAL VISIO 
 

  Beskrivelse af læsemaskinens funktioner 

Apparatet giver dig mulighed for at oplæse trykt tekst, og den kan gemme op til 4 sider ved hjælp af et 

tastatur (ekstraudstyr). Du kan kontrollere læsningen ved hjælp af knapperne på frontpanelet, 

tastaturet eller ved hjælp af din hånd. For at starte oplæsning, anbringes et dokument eller en bog 

under kameraet. Retningen spiller ingen rolle. Du vil nu høre en summende lyd, og derefter nogle få bip, 

og apparatet vil begynde at læse op. 

 Du kan anvende knapperne på frontpanelet til at kontrollere, hvordan Eye-Pal  læser op for dig: 

Den lille runde knap i midten af frontpanelet anvendes til at tænde og slukke for apparatet. 

Den store runde knap til højre for tænd/sluk knappen på frontpanelet benyttes til at indstille lydstyrken.  

For at øge lydstyrken drejes knappen i urets retning.  

Der er 4 skjulte knapper, som findes i det nederste højre hjørne på baseenheden. For at betjene disse, 

åbnes låget ved at trykke på den lille forhøjning i låget. 

Nummer 2 knap fra venstre giver mulighed for at få en pause samt at genoptage læsning. Hvis denne 

knap holdes nede i 5 sekunder, vil den til / frakoble brug af bevægelsescensoren til håndbetjening. 

Den første knap til venstre, mærket med en pil, bruges til at komme til det tidligere afsnit. Denne knap 

kan også aktiveres så mange gange, det er nødvendigt, for at gå tilbage til et bestemt afsnit. Hvis denne 

knap holdes nede i 5 sekunder, vil den nulstille apparatet. 

Der er to knapper over hinanden til højre for Pause / Fortsæt knappen. Den øverste knap giver mulighed 

for at gøre oplæsningen hurtigere, og den nederste giver mulighed for at gøre oplæsningen 

langsommere.  

En anden måde at kontrollere oplæsninger på, er ved blot at bruge din hånd. Tryk på knap nummer 2 fra 

venstre i 5 sekunder for at aktivere bevægelses-censoren.  

For at lave pause eller stoppe oplæsningen, føres hånden over det trykte materiale fra venstre mod 

højre. 

For at genoptage læsningen gentages håndens bevægelse. 

For at læse det tidligere afsnit, bevæges din hånd fra højre mod venstre over det trykte materiale.        

Flyt din hånd så mange gange der skal bruges for at komme til et ønsket tidligere afsnit. 

 



For at lære knappernes funktioner på tastaturet at kende, trykkes og holdes Hjælp knappen og enhver 

anden knap på tastaturet nede. Du vil da høre en beskrivelse af knappen og dens funktion. 

 

Pause / Fortsæt 

Pause/Fortsæt knappen findes i midten af pileknapperne. Pause/Fortsæt knappen er mærket med en 

sort cirkel. I oplæse funktionen vil denne knap skiftevis lave pause og fortsætte læsning. I forstørrelse-

funktionen har denne knap ingen funktion. 

Venstre Pil    

Når den venstre pileknap aktiveres, vil det tidligere ord blive læst. Når både den venstre og højre knap 

trykkes ned samtidig, vil Eye-Pal læse gennem kolonnerne. I Forstørrelse Funktionen benyttes venstre pil 

til at sænke lysstyrken. 

Højre Pil 

Når den højre pil trykkes ned, bliver det næste ord oplæst. Når både den venstre og højre knap trykkes 

ned samtidig, vil Eye-Pal læse gennem kolonnerne. I Forstørrelse Funktionen benyttes højre pil til at øge 

lysstyrken. 

Op Pil 

 Når Op pilen aktiveres, bliver det tidligere afsnit læst. Når Ned og Op pilene aktiveres samtidig, vil Eye-

Pal beskrive side layout’et. I Forstørrelse Funktionen bruges Op og Ned pilene til at justere skarpheden. 

Når Op, Ned pilene og Pause knappen bliver aktiveret, tændes / slukkes lyset. 

Ned Pil 

Når Ned pilen aktiveres, oplæses det næste afsnit. Når Ned og Op pilene bliver aktiveret samtidig, vil  

Eye-Pal beskrive side layout’et. I Forstørrelse funktionen benyttes Op og Ned pilene til indstilling af 

skarpheden. Når Op, Ned pilene og Pause knappen bliver aktiveret, tændes / slukkes lyset. 

 Gem 

 Gem knappen findes til venstre for Funktions Knappen. Gem knappen er markeret med en lodret linje 

på dens overflade. Du kan gemme en side i et dokument ved at holde Gem knappen nedtrykket og 

trykke samtidig på en af Pile knapperne. Når du gør dette, vil du høre Eye-Pal sige, “The Image Saved.” 

Du kan gemme op til fire sider; en side tilhørende hver af Pile knapperne.  

 

 



Fremkalde 

Fremkald Knappen findes til højre for Zoom Knappen, og er mærket med en vandret  linje på dens 

overflade. Hold Fremkald knappen aktiveret og tryk på en af Pile knapperne for at få oplæst den tidligere 

gemte side. Du vil høre apparatet sige: “Reading Image.” 

Zoom 

Zoom Knappen findes øverst på tastaturet, til venstre for Fremkalde knappen. Zoom knappen er mærket 

med et Plus tegn. I Læse Funktionen vil Zoom knappen øge og Fremkalde knappen vil sænke bogstav 

størrelsen. I Forstørrelse Funktionen vil Zoom knappen øge og Fremkald knappen vil sænke forstørrelsen 

af billedet, der vises på skærmen.  

Farve 

Farve Knappen findes til højre for Funktion knappen.  Farve knappen er en gul firkantet knap. I Læse 

Funktionen vil Farve knappen ændre farven på teksten, der vises på skærmen. I Forstørrelse Funktionen 

vil Farve knappen ændre farven på billedet, der vises på skærmen. 

Funktion 

Funktion knappen findes over Hjælp Knappen i midten af tastaturet. Den er mærket med en sort cirkel. 

Funktion knappen benyttes til at skifte mellem oplæse funktion og forstørrelse funktion. Når du trykker 

på Funktion knappen, vil apparatet skifte funktion og fortælle dig, hvilken funktion du skifter til. For at 

benytte forstørrelse funktionen, skal du tilslutte apparatet til en monitor eller et TV. 

Generelt_Rul_H 

Eye-Pal  giver dig mulighed for at læse trykt tekst og at gemme op til 4 sider. For at starte læsning, 

anbringes et dokument eller en bog under kameraet. Orienteringen er ikke vigtig. Du vil høre en 

summende lyd, nogle bip og den forstørrede tekst vil derefter blive vist på skærmen som en løbende 

linje. 

For at lære knappernes funktioner på tastaturet at kende, holdes Hjælp knappen nede samtidig med 

enhver anden knap på tastaturet. Du vil da høre en beskrivelse af knappen og dens funktion. 

Pause / Fortsæt_Rul_H 

Pause / Fortsæt knappen er markeret med en sort cirkel. Når den aktiveres, vil den stoppe og starte 

tekst linjen. Pile knapperne findes rundt om Pause/Fortsæt knappen. 

Venstre Pil_Rul_H 

Når den venstre pileknap bliver aktiveret, vil linjen vises langsommere. 



Højre Pil_Rul_H 

Når den højre pile knap bliver aktiveret, vil linjen vises hurtigere. 

Op Pil_Rul_H 

Når Op pilen bliver aktiveret, vil linjen flytte til toppen af siden. 

Generelt_Rul_V 

Apparatet giver dig mulighed for at læse trykt tekst og gemme op til 4 sider. For at starte læsning, 

anbringes et dokument eller en bog under kameraet. Orienteringen er ikke vigtig. Du vil høre en 

summende lyd og nogle få bip, og forstørret tekst vil blive vist på skærmen. 

Pause / Fortsæt_Rul_V 

Pause/Fortsæt knappen er mærket med en sort cirkel. Den er deaktiveret. 

Op Pil_Rul_V 

Når Op pilen bliver aktiveret, vil teksten blive rullet en linje op. 


