Inicialização Rápida - Eye-Pal SOLO


Passo 1 - Ligue o Eye-Pal SOLO pressionando o botão quadrado
verde localizado no lado direito do painel frontal.



Passo 2 - Rode o botão preto de volume, no meio do painel frontal,
no sentido dos ponteiros do relógio. Um tom será reproduzido
enquanto o software é carregado.

Nota: Pode utilizar auscultadores com ficha jack de áudio.
Auscultadores com ficha USB não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.


Passo 3 - Assim que o Eye-Pal SOLO terminar de iniciar, vai ouvir
“Por favor coloque o seu documento”. Está agora pronto para ler.

Nota: Mantenha a plataforma livre de qualquer documento até que
ouça "Por favor coloque o seu documento."


Passo 4 - Para iniciar a leitura, coloque o documento na base do
Eye-Pal SOLO. Coloque em qualquer direção, a orientação não
importa. Ouvirá um som de “obturador”. O Eye-Pal SOLO começará
a ler o texto em alguns segundos. Caso remova o documento, irá
ouvir, “Por favor coloque o seu documento”. Pode querer substituir o
documento ou voltar à leitura, pressionando o botão amarelo de
Pausa/Retomar no painel frontal da base ou o botão Pausa/Retomar
no teclado.

Nota: O Eye-Pal SOLO só pode ler um texto que caiba dentro dos
limites da base. Qualquer texto fora dos limites não será lido. Tenha a
certeza que não obstrua a visão da camera com as suas mãos.
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Utilizando os Botões do Painel Frontal

Pausa/Retomar – o botão amarelo, marcado com duas linhas
verticais, localizado do lado esquerdo do botão de volume no painel
frontal. Permite pausar e retomar a leitura. Se pressionar este botão
durante 3 segundos, habilita/desabilita a utilização dos Controlos
Ativados por Movimento.
Leitura Parágrafo Anterior – o botão vermelho, marcado com uma
seta para a esquerda. Este botão está no lado direito do painel frontal
e é utilizado para voltar ao parágrafo anterior. Este botão pode ser
pressionado quantas vezes desejar para retroceder a um parágrafo
específico.
Velocidade de Leitura – existem dois botões brancos, na vertical,
localizados a direita do botão de volume no painel frontal. O botão
superior aumentar a velocidade de leitura enquanto o botão inferior
diminui a velocidade de leitura.
Reiniciar – para reiniciar o Eye-Pal SOLO, pressione o botão vermelho
durante 5 segundos. Irá ouvir “Restarting”.

Utilizando os Controlos por Movimentos
Para habilitar os controlos ativados por movimento, pressione e segure
o botão de pausa no painel frontal por 3 segundos. Irá ouvir
“Comandos por Gestos Activos”. Por favor, note que os movimentos
por gestos a seguir só funcionam quando o documento estiver na
plataforma.
Pausa/Parar Leitura – mova a mão devagar por cima do documento
da esquerda para a direita.
Retornar Leitura – mova a mão devagar por cima do documento da
esquerda para a direita.
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Ler Parágrafo Anterior – mova a mão devagar da direita para
esquerda por cima do documento. Mova a mão as vezes que for
necessário para alcançar o parágrafo que deseja.

Recursos Específicos com o Teclado





Leitura de Colunas
Descrição da Página
Alterar Idiomas
Desligar a Luz

O Seu Distribuidor Local é:
Ataraxia – Estudos e Serviços em Tecnologias de Informação, Lda
Rua José Saramago, nº 5 B
1675-180 – Pontinha
Portugal
Tel: (00351) 21 145 20 50
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