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VIKTIG: 

Før du kobler en USB enhet til ReadEasy 

Move (tilleggsutstyr, tastaturet, styrekulen 

eller en USB minnepinne), vær oppmerksom 

på at kontaktene bare vil passe inn i den 

rektangulære USB kontakten en vei. Bare en 

liten mengde kraft er nødvendig for å plugge i 

kontaktene. For mye kraft kan skade 

kontaktene. Slike skader dekkes ikke av 

garantien, så vennligst vær varsom. 

  

 
 

 Pakkens innhold: 

 Din ReadEasy Move pakke inneholder dette: 

 ReadEasy Move Battery lesemaskin 

 ReadEasy Move Battery kamera 

 ReadEasy Move Battery bæreveske 

 Strømforsyning og strømkabel 

 Hvit kontrastmatte 

 Laminert hurtig guide 

 Denne brukermanualen  

 Audio CD brukermanual (Engelsk) 

 Hodetelefoner med integrert volum kontroll 

 Kontrollpanel (Bare «Control» versjon) 

 Kontrollpanel og spesial-mus (Bare «Touch» versjon) 

Tilkoblinger 

Tilkobling av betjeningspanelet (Control) 
For brukere av betjeningspanelet, leveres et ekstra 22 knappers tastatur 

sammen med et tastaturdeksel. For å koble til 

tastaturet, ta tak i enden (USB kontakter) av 

tastaturets kabel. På den finnes det en taktil 

forhøyning. Vend den mot deg og skyv den inn i en av 

de 2 øverste USB porten (4 USB kontakter).  

5) Betjeningspanel 

4) Dokumentasjon og kontrastmatte 

Sett inn 
forsiktig 

4 x USB 
porter 

Kulen mot deg 
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Kontakten ligger på høyre side av ReadEasy Move, 4 cm fra bunnen og ca 6 cm 

fra fronten av ReadEasy Move. 

Spesialmusen har også en taktil forhøyning. Pass på at denne kontakten 

plasseres på raden under slik at ikke forhøyningene kommer i veien for 

hverandre. 

Montering og fjerning av deksel til kontrollpanelet  

Sammen med tastaturet leveres også et tastaturdeksel. Dette reduserer antallet 

tilgjengelige knapper på ReadEasy Move tastaturet til bare 10 knapper. Når du 

pakker ut tastaturet vil dekselet allerede være montert. For å fjerne det, hold på 

undersiden av tastaturet med en hånd og ta tak i dekselet med tommelen og 

pekefingeren. Løft dekselet opp og bort. Hvis du vil sette det på igjen gjør du det 

samme i motsatt rekkefølge.  

Mer om tilkoblinger for betjeningspanelet og spesial 

musen 

Spesial-mus tilkobling 

For brukere med nedsatt syn er en styrekulemus inkludert.  

Slik kobler du til musen. Ta tak i enden av ledningen med den taktile kulen vendt 

mot deg, og skyv den inn i en av de to parallelle USB kontakter. De er plassert på 

høyre sideplate, 5 cm opp fra bunnen og 3 cm fra baksiden av ReadEasy Move. 

Skjerm tilkobling 

Du kan koble til en skjerm til ReadEasy Move med «Touch» versjonen, slik at du 

kan se dokumentene dine med stor skrift på skjermen. Tekst og bilder kan også 

forstørres. Det er to skjermtilkoblingstyper på ReadEasy Move. Det er en VGA 

og DVI kontakt. Avhengig av hva skjermen din har av kontakter bruker du den 

som passer. NB! Om du har begge, bruk alltid DVI kontakten siden det er den 

som gir skarpest bilde. Kablene får du enten når du kjøper skjermen,  eller via 

Tagarno Norge AS. Du kan også kjøpe dem  i nærmeste elektrobutikk. 
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De to stikkontaktene er plassert i en stor rektangulær ramme på høyre side av 

ReadEasy Move, 12 cm fra bunnen og 3,5 cm fra baksiden. VGA kontakten er 

plassert rett over DVI- kontakten. VGA og DVI-kontakten vil bare passe inn i sine 

respektive sokler en vei. Det kreves ikke mye kraft for å sette dem inn så vær 

varsom så ikke kontakten blir skadet. Slike skader vil ikke dekkes av garantien.  

 

De fleste VGA og DVI kontakter har to tommelskruer på hver side som kan 

strammes forsiktig slik at kontakten blir sittende på plass. 

 

Berøringsskjerm 
Det finnes en ekstra USB kabeltilkobling for berøringsskjerm. Denne kobler 

berøringsskjermen til din ReadEasy Move. Dette må kobles slik at 

berøringsskjermens funksjonalitet fungerer. Denne versjonen av ReadEasy 

Move må spesialbestilles og kan ikke etterbestilles, eller utvides på tidligere 

versjoner. Om du har denne spesialversjonen kan du koble berøringsskjermen til 

den siste USB kontakten. Den ligger parallelt med der spesialmusens USB 

kontakt er plassert. 

 

 

 

VGA – blå kontakt, 3 cm 

bred 

DVI – Hvit kontakt 3,5 cm 

bred 

TIPS: 

1)For beste bildekvalitet anbefaler vi bruk av DVI kontakten hvis mulig.  

2)Hvis du ønsker å bruke en HDMI skjerm finnes det overganger fra DVI å få kjøpt. 
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ReadEasy Move’s separate betjeningspanel 

ReadEasy Move sitt kontrollpanel gjør flere funksjoner tilgjengelig. Enkelte 

nøkkelfunksjoner kan i tillegg betjenes både med kontrollpanel, mus og evt. 

også berøringsskjerm.  

ReadEasy Move kontrollpanel og deksel 
 

 

 Det taktile tastaturet har totalt 22 knapper. Disse er igjen ordnet som 4 

knapper per rad, med 4 knapper langs toppen av tastaturet for avanserte meny 

basert funksjoner. Under disse finnes det en blokk med 18 taster, med 4 taster 

per kolonner (se vedlagt oversikt over kontrollpanel knappene). Play / Pause 

knappen er plassert i sentrum av 8 omkringliggende navigasjonsknapper. 

Knappen har en forhøyet taktil rund bit for at du enkelt skal kunne finne tilbake 

til den som referanse punkt.  

ReadEasy Move betjeningspanelet kommer også med et deksel til å legge over 

tastauret. Dette reduserer antall tilgjengelige knapper til 10. Dekslet fjerner 

mange funksjoner og gjør betjeningspanelet enklere å bruke.  
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Ta bilde av dokumenter 

Ta bilde (raskt trykk) 

Denne funksjonen fungerer på akkurat samme måte som den 

innebygdeden ReadEasy Move  “Ta bilde” knappen. Med et dokument 

under ReadEasy Move , trykker du ganske enkelt på den avlange “Ta 

bilde” knappen. Den er plassert i nederste høyre hjørne av tastaturet. 

Dette skaper et nytt enkeltside dokument.  

Ta bilde – enkelt kolonne (trykk og hold) 

For å fotografere dokumenter med tabellinformasjon, (slik som kontoutskrifter), 

trykk og hold “Ta bilde” knappen. Dette skaper et nytt enkeltside dokument 

med fokus på kolonne presentasjon. 

Ta flere bilder 

Hvis du ønsker å ta flere bilder og samtidig legge til et eksisterende 

dokument, (for eksempel en bok), kan du fotografere dokumentet og 

legge det til et eksisterende dokument ved hjelp av “Ta flere bilder” knappen 

(serie). Denne knappen er plassert på den nederste raden på det løse 

betjeningspanelet, en knapp fra høyre, (ved siden av “Ta bilde” knappen). For 

hver ekstra side en ønsker å legge til det eksisterende dokumentet trykker du 

bare på “Ta flere bilder” knappen i stedet for “Ta bilde” knappen. Slik holder du 

på til du er ferdig. Sidene nummererer seg etter hverandre. 

Ta flere bilder i serie (trykk og hold)  

For å fotografere flere sider automatisk ved hjelp ReadEasy Move sin   

bevegelsesvarsling, trykk og hold knappen “Ta flere bilder”  Dette 

aktiverer funksjonen ”Serie bilde fangst”. Denne knappen er plassert 

på nederste rad på det løse betjeningspanelet, en knapp fra høyre, (ved siden av 

“Ta bilde” knappen). Når du har aktivert ReadEasy Move «Serie bilde fangst» vil 

ReayEasy ta første bilde som vanlig, og deretter be deg om å snu eller bla til 

neste side. Systemet oppdager bevegelse og tar bilde etter et par sekunders 

stillhet. Dette fortsetter helt til du er ferdig med serien. Funksjonen stanses ved 

å trykke på knappen nederst til venstre på det løse betjeningspanelet. Du kan få 

tilgang til det flersidige dokumentet ved å trykke på «Dokumentet modus / 
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Fremvisningsmetode» knappen, som er plassert en knapp inn fra venstre, på 

den øverste raden med samling av flere knapper (totalt nest øverste rad). 

Dokument navigering 
ReadEasy Move’s navigasjonsbetjening er plassert i et kvadrat med Play/Pause 

knappen i midten med en kul på toppen som referansepunkt. 

Husk at den beste måten å lære effektiv navigering, er ved å prøve og 

feile. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike knappene. 

Play/pause 

For å starte og stoppe lesingen av et dokument, trykk på «Play / Pause» 

knappen. Dette er knappen på tredje rad opp fra bunnen, med en kul på 

toppen. 

Ord forover / bakover (med staving) 

For å navigere frem og tilbake i et ord, (og deretter få ord 

eller tall stavet), benyttes knappene en ned og en til venstre 

(Forrige ord og staving) og en til høyre (Neste ord og staving), for «Play / Pause» 

knappen. 

Forover / bakover en setning 

For å navigere frem og tilbake en setning, benyttes knappene 

umiddelbart til venstre (Forrige setning), og til høyre (Neste setning) for «Play / 

Pause» knappen. 

Forover / bakover et avsnitt 

For å navigere frem og tilbake et helt avsnitt, benyttes  

knappen plassert over, og en til venestre for «Play / Pause» 

knappen forrige avsnitt), og til høyre (Neste avsnitt) for «Play / Pause» knappen. 

Forrige/neste side 

For å navigere frem og tilbake en hel side,  benyttes  

knappene plassert rett over (Forrige side), og rett under                                   

(Neste side) «Play/ Pause» knappen. 
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Meny navigasjon 
ReadEasy Move har også mer avanserte alternativer. Disse finner du på 

knapperaden helt øverst på betjeningspanelet. Med disse knappene kan du 

åpne dialogbokser og alternative menyer. I denne delen beskriver hvordan du 

kan navigere i disse menyene. 

Bevege seg opp/ ned i menyliste 

Bruk «neste side» og «forrige side» knappene,(over og under 

«play / pause» knappen ), for å flytte opp og ned i den aktuelle menylisten.  

Dersom du har en mus tilkoblet kan du velge å klikke dirkete på menyvalget. For 

brukere med berøringsskjerm (egen versjon), kan menyene åpnes ved å 

«tappe» med fingeren direkte på skjermen.  

Velge en funksjon i menylisten  

Når du har funnet frem til hva du vil gjøre kan du velge denne 

funksjonen på flere måter. 1. Trykk på «Play/Pause» knappen på 

betjeningspanelet. 2. Klikk med musen på den aktuelle funksjonen.          

3. Om du har berøringsskjerm versjonen av ReadEasy Move kan du dobbelt 

tappe direkte på valgte funksjon direkte på berøringsskjermen. 

Bevege seg tilbake i en menyliste 

Hvis du ønsker kan du bevege deg bakover i menylistene ved å trykke 

på “Forrige setning”knappen (til venstere for «Play/Pause» knappen). 

Bekrefte et valg eller utføre en handling 

I dialoger der flere elementer kan velges, eller der du kan velge en 

mappe hvor du vil utføre en handling, trykk på “Ta bilde” knappen. 

(Den finner du blant annet på betjeningspanelet helt nede til høyere). 

Ja / Nei / Avbryt 

Noen dialoger gir deg muligheten til å velge ja, nei og avbryt. I disse 

tilfellene kan du på betjeningspanelet bruke knappene helt øverst til 

høyre (Dokument håndtering), øverst til venstre (Innstillinger), og nederst til 

venstre (Avbryt) knappene.  
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Gå ut av menyer 

For å gå helt ut av menyene kan du trykke på “Avbryt” 

knappen. Den finner du helt nederst til venstre på 

betjeningspanelet. 

Hjelp 

Lese område hjelp 

ReadEasy Move har en knappebeskrivende hjelpe modus. Hvis du ikke står i en 

meny kan du trykke på «Hjelp»knappen som ligger nest øverst og helt til venstre 

på betjeningspanelet. Trykk på knappen for å aktivere “Hjelp” modus. Når hjelp-

modus er aktivert beskriver den ved første trykk på en vilkårlig knapp på 

betjeningspanelet hva knappen gjør. Om du trykker på samme knapp igjen går 

du automatisk ut av “Hjelp” modus og aktiverer/utfører funksjonen. For å 

avslutte “Hjelp” modus direkte trykker du bare på “Hjelp” knappen igjen. 

Meny / dialog hjelp 

Hvis du er i en meny eller i en dialogboks vil du ved å trykke på “Hjelp” knappen 

få  spesifikk hjelp til valgt emne, slik at du vet nøyaktig hvor du er. Samtidig vil 

ReayEasy  gi deg en kort beskrivelse av funksjonsvalgene der du står i menyen 

eller dialogteksten. 

Dokument behandling 
ReadEasy Move har et brukervennlig og kraftig 

dokumentstyringssystem for lagring og gjenfinning av dokumenter. 

Både i ReadEasy Move sitt innebygde minne, samt fra eksterne USB 

minnepinner og MP3-spillere. ReadEasy Move har en intern lagringsplass som 

kan lagre over 100.000 sider. For å få tilgang ReadEasy Move sin 

dokumenthåndteringsmeny trykker du bare på knappen som er plassert aller 

øverst på venstre side av betjeningspanelet (den separate raden med taster på 

toppen). Dette vil da gi tilgang til følgende 5 menyvalg. 

Åpne 

Her kan du velge å åpne fra en liste med lagrede dokumenter. ReadEasy Move 

husker din siste posisjon og lister disse opp i lagret rekkefølge. Når du har valgt å 
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åpne et dokument åpner det seg automatisk. ReadEasy Move’s brukermanual er 

lagret på alle ReadEasy Move. 

Lagre 

Når du har tatt et bilde eller importert et dokument, vil du kunne lagre det i 

ReadEasy Move’s interne minne. Du kan velge enten å lagre med automatisk 

dokument tittel eller med ditt eget personlige lydopptak på inntil 5 sekunder.  

Importer 

Hvis du har en dokumenttype som støttes av ReadEasy Move lagret på en USB 

minnepinne, og USB minnepinnen settes inn i en av de ledige USB portene, kan 

du hente inn dokumentet som skal leses på ReadEasy Move.  

ReadEasy Move støtter de fleste dokument formater slik som Word, Open Book, 

ren tekst m.fl. I tillegg kan ReadEasy Move også importere for eksempel PDF og 

de fleste bildeformater. 

Eksport 

Hvis du setter inn en USB minnepinne i en av de ledige USB portene kan du 

velge å eksportere det gjeldende dokumentet til et valgbart dokument eller 

lydformat. Bare velg ønsket dokument/lydformat, etterfulgt av det stedet du 

ønsker å lagre dokumentet til. Når du er på ønsket mappenivå trykker du bare 

på “Ta bilde” knappen på betjeningspanelet for å begynne eksporteringen av 

data.  

Slette 

Dette tillater deg å fjerne dokumenter fra ReadEasy Move sitt interne minne, 

samt å fjerne dokumenter og mapper fra en ekstern USB minnepinne. For å 

navigere gjennom mappene på en minnepinne bruker du “Neste setning” 

knappen (plassert til høyre for “Play / Pause” knappen). Når du har funnet 

dokumentet eller mappen du vil slette trykk på “Play / Pause” knappen.  

Behandling av sider 
Dette tillater deg å utføre avanserte handlinger med ditt åpne 

dokument. Dette er:  



 

 

VisionAid International 

Side 13 

Sideinformasjon 

Dette gir informasjon om den valgte siden, og inkluderer den opprinnelige 

papirretning, overskrift, antall avsnitt, ord og hvilke innstillinger som ble brukt 

da bilde/dokumentsiden ble gjenkjent.  

Dokument informasjon 

Dette gir informasjon om gjeldende dokument. Dette inkluderer filnavn, tittel, 

antall sider, ord, sist endret og størrelse da det ble opprettet. 

Gå til side 

Dette gir deg mulighet til å navigere direkte til en bestemt side. 

Flytt side 

Dette gir deg mulighet til å redigere sidenummereringen i dokumentet. Velg 

siden du ønsker å flytte ved hjelp av «Play / pause» knappen på 

betjeningspanelet. Bekrefte handlingen ved hjelp av “Ta bilde”-knappen og 

deretter velg om du ønsker å flytte siden opp eller ned i dokumentet. 

Sortere sider 

Dette er svært nyttig hvis du har et stort antall sider i et dokument hvor venstre 

og høyre side til sammen er større enn en A4 side (brev format). Du kan 

fotografere opp alle sidene på én side før du sorterer dem igjen i riktig 

rekkefølge. 

Hensikten med dette er å spare tid ved å slippe å skyve dokumentet rundt under 

kameraet for å få angitt riktig sidenummer (flytte papiret fra venstre til høyre 

side hver gang du tar bilde). 

Slette sider 

Dette gir deg mulighet til å slette sider fra dokumentet. 

Roter side 

Brukere av “Touch” versjonen kan manuelt rotere registrerte dokumenter 90 

grader. Dette er nyttig hvis dokumentet du ønsker å fotografere ikke har tekst 

og derfor ikke roterer automatisk. 

Del bokside 

Dette gir deg mulighet til å instruere ReadEasy Move til å dele boksider som i 

utgangspunket er to sider, men fotograferes som en side. ReadEasy Move deler 
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opp høyre og venstre side, og nummererer disse etter hverandre automatisk slik 

at ReadEasy Move følger bokens sidenummerering så langt det går. Dette 

alternativet kan også velges som fast valg i grunninnstillingsmenyen (Menyvalg 

«Innstillinger», knappen øverst til høyre på betjeningspanelet.) Deretter velges 

«gjenkjenning», og «delt bokside»  

Komprimer til tekst (Deaktivert som standard) 

Når “Komprimer til tekst” er aktivert, prøver ReadEasy Move å fjerne 

overskytende bakgrunnsbilder med mer fra dokumentet. Dette kan være nyttig 

hvis du ønsker å eksportere videre til et Word- eller PDF-filformat. Det kan bidra 

til å forbedre eksport resultatet. Merk deg at dette kun vil fungere hvis 

bakgrunnsfargen er helt hvit. 

Gjenkjenn side 

Dette gjør at de valgte sidene blir gjenkjent igjen. Gjenkjenning av en side for en 

andre gang, (gjelder spesielt etter rotasjon eller når delt bokside funksjon har 

blitt brukt) kan gi ulike tekst resultater. 

Lagre sidebilde 

Dette gir deg mulighet til å lagre bilder du har tatt av valgte sider på en USB- 

minnepenn som du senere for eksempel ønsker å vise på en datamaskin. 

Bokmerker 
Bokmerker lar deg angi markører i dokumentet for å navigere raskt 

mellom kapitler og viktig informasjon i et dokument.  

For å legge til et bokmerke trykk på «Play/pause» knappen. Trykk så på 

«bokmerke» knappen, den andre knappen fra høyre på den aller øverste raden 

på betjeningspanelet. Første valget er “Legg til” bokmerke. For å gjøre det trykk 

på «Play/Pause» knappen. Setningen du står på blir lagt inn som bokmerketekst. 

Bokmerker du legger inn legger seg i kronologisk rekkefølge og nummereres fra 

en og oppover.  

For å få tilgang til et bokmerke, trykk på «Bokmerke» knappen, den andre 

knappen fra høyre på den aller øverste raden på betjeningspanelet. Bruk 

knappen “Neste side” rett under «Play/pause» knappen for å velge funksjonen 

“Gå til bokmerke». Trykk deretter «Play/pause» knappen for å velge funksjonen. 



 

 

VisionAid International 

Side 15 

Avhengig av antall innlagte bokmerker vil du få opp en liste over alle 

bokmerkene dine i dokumentet. Når du blar deg opp og ned i bokmerkene med 

«forrige» og «neste» side knappene, plassert rett over og under «Play/Pause» 

knappen, vil ReadEasy Move lese opp setningen tilhørende dette bokmerke. Ut 

fra setningen velger du det bokmerke du ønsker å aktivere med «Play/pause» 

knappen. 

Når du har lagt til ett eller flere bokmerker i dokumentet har du også 

muligheten til å slette et bestemt bokmerke. Følg da samme prosessene som 

ved å få tilgang til et bokmerke men velg “Slette” i menylisten over funksjoner 

under bokmerkeknappen.  

Innstillinger  
Dette gir deg mulighet til å forandre på innstillinger i ReadEasy Move.  

For å gå inn i innstillingsmenyen, tykk på knappen helt øverst til høyere i den 

separate øverste raden med knapper. Det er seks menygrupper. Disse får du en 

oversikt over på de neste sidene: 

Gjenkjenning 

OCR (satt aktiv som standard) 

Denne funksjonen skrur av eller på «ReadEasy Move sin mulighet til å 

gjenkjenne ord. Dette skal kun benyttes dersom dokumentet ikke inneholder 

ord, eller at det ikke er ønskelig at ReadEasy Move skal konvertere bilde til tekst 

innhold. 

Side utjevning (satt aktiv som standard) 

Med denne funksjonen retter og korrigerer ReadEasy Move automatisk 

ujevnheter og skråstillinger i dokumentet. Dette gjelder for eksempel 

utbrettede bøker, mat bokser osv. Dette skal kun skrus av dersom dokumentet 

som er fotografert ikke inneholder tekst. 

Del bokside (satt deaktivert som standard) 

Dette gir mulighet til å instruere ReadEasy Move til å dele en bokside som i 

utgangspunktet er to sider, men som fotograferes som en side. ReadEasy Move 

deler opp høyre og venstre side, og nummererer disse etter hverandre 



 

 

VisionAid International 

Side 16 

automatisk slik at ReadEasy Move følger bokens sidenummerering så langt det 

går.  

Komprimer til tekst (satt deaktivert som standard) 

Når denne funksjonen er aktivert vil ReadEasy Move forsøke å fjerne overflødig 

bakgrunn fra bildet av dokumentet. Dette kan være nyttig for å eksportere 

dokumentet som en Word eller PDF-fil. Fjerning av bakgrunnsdata kan også 

bidra til å forbedre kvaliteten på det eksporterte dokumentet. Husk at denne 

funksjonen kun fungerer om bakgrunnen er helt hvit. 

Oppsettsanalyse (nøyaktig som standard) 

Dette bestemmer hvordan ReadEasy Move gjenkjenner dokumentet. For de 

fleste tilfeller vil "Nøyaktig" være det beste. Men i visse situasjoner kan det 

være lurt å sette den til "Balansert" fordi det kan gi bedre resultater i enkelte 

tilfeller. Her må en prøve seg fremselv om resultatet med ”Nøyaktig” ikke blir 

bra nok.  

Gjenkjenn språk (satt til aktivert som standard) 

Denne funksjonen lar deg velge hvilket språk du ønsker at ReadEasy Move skal 

se etter i dine fotograferte og importerte dokumenter. Hver ReadEasy Move har 

et språk som standard (Norsk). Flere språk kan kjøpes når som helst. Vennligst 

les mer om språk på side 50. 

Vi anbefaler at en ikke bruker mer enn fem gjenkjenningsspråk samtidig siden 

det kan påvirke gjenkjenningshastighet og nøyaktighet. 

Visningstype (Gjelder bare for “Touch” versjonen) 

Sentrer på ord (deaktivert som standard) 

Som standard følger ReadEasy Move ord på skjermen på en naturlig måte, og 

flytter skjermbildet automatisk når det er nødvendig. Ved å aktivere denne 

funksjonen vil i stedet teksten sentreres midt på skjermen. 

Linjemellomrom (1 som standard) 

Denne funksjonen justerer linje avstanden presentert visuelt mellom tallene 1 

og 2 i trinn på 0,1. Dette kan hjelpe til med lesbarheten til tekst med visse 

øyesykdommer. 
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Ordavstand (1 som standard) 

Denne funksjonen justerer ord avstanden presentert visuelt mellom tallene 1 og 

2 i trinn på 0,1. Dette kan hjelpe til med lesbarheten til tekst med visse 

øyesykdommer. 

Tegnavstand (1 som standard) 

Denne funksjonen justerer avstanden mellom tegnene presentert visuelt 

mellom tallene 1 og 2 i trinn på 0,1. Dette kan hjelpe til med lesbarheten til 

tekst med visse øyesykdommer. 

Tegn avsnitt grenser (Aktivert som standard) 

Dette er horisontale eller vertikale linjer som vises på slutten av avsnitt i visse 

visualiseringer. Det gir brukeren en visuell indikasjon på at de har krysset en 

avsnittsgrense. 

Behold skrifttyper (Aktivert som standard) 

Dette bestemmer om skrifttypen som er bevart i dokumentet (Serif, Sans-serif 

eller Monospace) skal beholdes eller ikke. Når funksjonen er deaktivert vil all 

tekst i dokumentene vises i den valgte "Bruker tilpassede” skrifttype 

innstillingen. Se beskrivelse i neste avsnitt. 

Tilpass skrifttype 

Denne funksjonen lar deg selv manuelt velge skrifttype på teksten. Du kan velge 

mellom Serif, Sans-serif eller Monospace skrift. Valgene vil kun være gyldige når 

funksjonen «behold skrifttype» er deaktivert. Se forrige avsnitt. 

Behold font stilen (Aktivert som standard) 

Denne funksjonen tillater deg å beholde den originale font stilen i dokumentene 

slik som fet, kursiv, understrekning etc. 

Valgbare presentasjonsformer 

Dette gjør at du kan deaktivere Visualiseringsmetoder som du ikke ønsker å 

bruke, når du roterer igjennom dem ved hjelp av Dokument modus / 

Visualiseringsmetode knappen. 
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Utseende (Gjelder kun ”Touch” versjonen) 

Fargekombinasjoner (Svart på hvit er standard) 

Dette gir mulighet til å velge mellom tekst og bakgrunnsfarge i 10 ulike forvalgs 

kombinasjoner. Endring av fargekombinasjon vil også påvirke menyer og 

dokument teksten. 

Egendefinert fargekombinasjon (Deaktivert som standard) 

Dette gir mulighet for å tilpasse et egenpreferert oppsett i forhold til valg av 

tekst og bakgrunnsfarger. Se valg nedenfor i de to neste avsnittene. 

Egendefinert forgrunsfarge 

Med egendefinert fargevalg for forgrunnen valgt gir det mulighet for å velge 

mellom 8 populære fargevalg for forgrunnen. 

Egendefinert bakgrunnsfarge 

 Egendefinert fargevalg for bakgrunn gir det mulighet for å velge mellom 8 

populære fargevalg for bakgrunnen. 

Uthevingsfarge (Automatisk som standard) 

Dette gir mulighet til å velge en egendefinert uthevingsfarge. 

Uthevingsform (Rektangel som standard) 

Dette definerer hvordan teksten som blir lest høyt vil bli uthevet på skjermen. 

Du kan velge mellom “Ingen”, “Line” (understreking), “Rektangel” eller 

“Invertert” (omvendt). 

Brukergrensesnitt  

Tekst størrelse (Stor som standard) – Gjelder bare ”Touch” versjonen 

Gir mulighet til å velge tekststørrelse i menyer og dialoger. 

Ikon størrelse (Medium som standard) Gjelder bare ”Touch” versjonen 

Gir mulighet til å velge størrelse på ikoner i menylinjen. (NB! Dette påvirker også 

hvor mange funksjoner som vil være tilgjengelig på menylinjen) 

Musepeker størrelse (Stor som standard) – Gjelder bare ”Touch” 

versjonen 

Gir mulighet til å velge størrelsen på musepeker.  
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Musepeker farge (Automatisk som standard) – Gjelder bare ”Touch” 

versjonen 

Gir  mulighet til å velge farge på musepekeren. 

Informasjonsmengde (Høy som standard) – Gjelder bare ”Touch” 

versjonen 

Dette påvirker hvordan ReadEasy Move leser opp menyer, dialoger og varsler. 

ReadEasy Move kan settes til å lese opp alt, en del, eller ikke noe i det hele tatt. 

Dette påvirker ikke hvordan ReadEasy Move leser opp dokumentet. Nedenfor 

følger en nærmere beskrivelse av de tre alternativene: 

Høy  

Dette nivået leser opp alle menyer, dialoger og navigasjonsgrense elementer.   

Medium 

Dette nivået skrur av opplesning av hovedmenyer og lydvarsler. Dette nivået 

kan brukes om du selv vil lesemenyene. 

Lav  

Dette nivået skrur av all talestøtte bortsett fra navigasjonsgrense elementer. 

Dette er for de som selv kan og vil orientere seg i ReadEasy Move. 

Språk 

Dette gir mulighet til å velge språk i menyer og dialogtekster. 

Programstemme 

Detter gir mulighet til å velge opplesningsstemme i menyene og dialogtekster. 

Tale (i dokument) 

Hastighet (0 som standard) 

Dette gir mulighet til å velge en standard lesehastighet. En kan velge mellom 21 

posisjoner  hvor -10 er det sakteste, til 10 som er det raskeste. 

Standard lesespråk 

Dette gir mulighet for å velge et standard opplesningsspråk for ReadEasy Move 

(Norsk er forhåndsdefinert som standard). 
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“Automatisk lesepråk” (Aktivert som standard) 

Når du leser flerspråklige dokumenter, vil lesestemmen automatisk endre seg 

på basis av faktisk språk i den oppleste setningen. Dette for at ReadEasy Move i 

størst mulig grad skal samsvare med språket i dokumentet. Aktivering av 

funksjonen forutsetter at de nødvendige språkpakkene er aktivert og 

tilgjenngelige. 

Lesestemme 

Gir mulighet til å velge en standard lesestemme (dokument) for et spesifikt 

språk. 

Les når gjenkjenning er fullført. (Aktivert som standard) 

Gir  mulighet til å velge om dokumentene som blir behandlet skal leses opp 

automatisk etter behandling eller ikke. 

Pause på linjeslutt. (Deaktivert som standard) 

Gir  mulighet til å pause tale ved hver linjeslutt. Dette kan være en fordel  for 

eksempel ved opplesning av bankutskrifter eller lister mf. 

System innstilling 

Maskinvare ID 

Dette gir mulighet for å hente ut apparatets unike maskinvare ID. Dette må du 

hente ut når du for eksempel skal kjøpe eller oppgradere stemmepakkene i 

ReadEasy Move. 

Versjon 

Dette gir beskjed om hvilken versjon av programvaren som er installert på din 

ReadEasy Move. 

Ledig plass 

Detter gir beskjed om hvor mye plass som er ledig på din ReadEasy Move. Read 

Easy har plass til ca. 100.000 sider.Om du skulle få liten plass, kan du lagre mer 

på for eksempel en minnepenn.  

Tilbakestill til standard 

Dette gir mulighet til å tilbakestille alle innstillinger til fabrikk standarden. 

Advarsel: Alle tidligere innstillinger vil bli resatt.  
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ReadEasy Move ”Touch” versjon 

ReadEasy Move ”Touch” er en egen versjon av ReadEasy Move. Denne 

versjonen inneholder en del egne funksjoner. Disse er beskrevet i denne delen. 

Spesialmus kontroll 

Trackball/spesialmus 

Den store røde styrekulen øverst brukes til å flytte musepekeren (markøren) 

rundt på skjermen. Markørens størrelse og farge kan tilpasses under "Bruker 

grensesnitt”. (Se på side 34 eller side 22 mer om hvordan du tilpasser 

markøren). For å flytte rundt i dokumentet bare flytt rundt på musepeker 

markøren på skjermen. Når du kommer til kanten av skjermen med 

musepekeren vil dokumentet rulle i valgt retning. 

Venstre knapp Høyre knapp 

Trackball/mus 

Tilbake en side Frem en side 
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Venstre knapp 

Venstre knapp på styrekulen kan brukes til å velge elementer fra verktøylinjen 

og menyer, samt start og stopp lesing av dokumentet. 

Start / stopp lesing 

For å starte lesing fra et bestemt ord i dokumentet sørg for at tuppen av 

markøren er over ordet du ønsker å begynne å lese fra. 

Deretter klikker du på den venstre knappen to ganger i rask rekkefølge. Dette 

kalles "dobbelt venstre klikk".  Lesingen vil deretter starte. 

En slutter å lese ved å trykke på den samme venstre knappen én gang til (det 

spiller ingen rolle hvor markøren er, så lenge det ikke er på en knapp på 

verktøylinjen). 

Meny valg 

Dobbelt venstre klikk på en av meny ikonene vil aktivere valgt meny. 

Verktøylinje kontroll 

Et klikk på venstre knapp og pek på valgt verktøylinje ikoner vil aktivere dem. 

Før markør til et av ikonene på verktøylinjen. Trykk deretter på venstre knapp 

for å aktivere valgt meny. 

Høyre knapp 

Den høyere knappen på trackballen/musen er reservert for fremtidige 

funksjoner. 

Tilbake og frem en side knapper 

På innsiden av venstre og høyre knappene finner du noen mindre knapper. Når 

ReadEasy Move er i dokumentmodus kan du klikke på disse. Da beveger du deg 

en side forover eller bakover ved hvert klikk. Med venstre knapp en side tilbake 

og med høyre knapp en side frem. 
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Flere funksjoner på det separate betjeningspanelet 

Zoom Inn / Ut 

NB! Husk at det er to tasteblokker på det store 

betjeningspanelet. For å øke størrelsen på dokumentet på skjermen bruke den 

øverste knappen til høyre. For å redusere størrelsen benyttes knappen rett 

under denne på den største tasteblokken.  Når knappene holdes inne vil dette 

kontinuerlig øke/redusere størrelsen på dokumentet 

Virtuelt X/Y modus 

Virtuelt X/Y modus innebærer at skjermen viser objektet som er lagt 

under kameraet uten at dette er fotografert. Dette kalles også sanntid. 

Dette gjør at du kan vise og forstørre noe under ReadEasy Move kamera. Du kan 

deretter flytte rundt i dokumentet ved å bruke styrekulen. Dette er fin måte å 

forstørre på, og å vise små bilder og elementer av informasjon slik som 

telefonnumre eller det å lese av informasjon på en medisinflaske. 

Du finner knappen for å endre til Virtuelt X/Y-modus på den største 

tasteblokken, øverste knapperad, en knapp inn fra høyer. 

Rotere Virtuelt X/Y modus på skjermen (Få bildet riktig vei) 

Du kan rotere Virtuelt X/Y-modus med 90 grader. Da trykker du bare på 

knappen «Virtuelt X / Y» flere ganger. Dette gjør at hele bilde roterer slik at 

dokument og brev kan leses riktig vei på skjermen. 
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Dokument modus / Visualisering og presentasjonsform 

Dette gjør at du kan endre til Dokument modus, og deretter bla 

gjennom opptil 6 forskjellige visualiseringer, (måter å se 

dokumentet på). Dokument modus / visualiseringsknappen finner du plassert til 

høyre for hjelp knappen (knapp med kul) på den største tasteblokken, en fra 

venstre. ReadEasy Move har disse 6 forskjellige visualiseringene / 

presentasjonsformene: 

1. Bilde         

Dette viser det originale bildet til dokumentet. Egner seg fint til å se 

på håndskrift eller bilder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Overlagt  

Denne visualiseringen bevarer formatering, utseende og bilder til 

dokumentet, men erstatter gjenkjente ord med elektronisk skrift fra det 

forvalgte skriftoppsettet. Dette gjør det ideelt å se på dokumenter med 

kombinasjon av bilder, tekst, tabeller og diagrammer. 
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3. Kolonne  

Denne fremstillingen viser kun teksten over hele skjermen. Uansett 

hvilken størrelse du forstørrer dokumentet til vil teksten automatisk 

flyte fra en linje til den neste. Tekst kan rulles vertikalt igjennom hele 

dokumentet. Markering av side og avsnitt vil fremkomme mens du ruller eller 

leser teksten ned eller opp. 
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4. Horisontal 

Denne presentasjonsformen viser hele dokumentet på en linje 

horisontalt. Den markerer avsnitt og sideskift slik som 

kolonnevisning.  

 

5. Vertikal 

Presentasjonsform slik som horisontal visning men vertikalt. Denne 

visningsformen er ideell for brukere med “Retinitis Pigmentosa” (tunnel syn), og 

presenterer et ord pr. linje.  
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6. Ord 

 

Denne presentasjonsformen viser kun et ord på skjermen av gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste skjerm 

Hvis du ønsker å flytte fremover ett skjermbilde av tekst i dokumentet 

i alle visualiseringsformer da trykker du på «neste skjermbilde» knappen. Denne 

er plassert like ovenfor ”Ta bilde” knappen, (andre knappen opp på høyre side). 

For mange brukere som ønsker å lese dokumenter selv, reduserer ”skjerm etter 

skjerm” lesing sterkt belastningen på øynene og lar enn lese raskere. Dette er 

fordi teksten som leses da alltid er likt presentert.   
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    1      2       3       4        5      6       7        8      9      10     11     12    13   14  

Verktøylinjen på skjermen 
For rask og enkel tilgang til mange av ReadEasy Move sine “Low Vision” 

funksjoner er det plassert en stor høykontrastverktøylinje med symboler øverst 

på skjermen. Størrelsen på verktøylinjen kan justeres under “Innstillinger” på 

hovedbetjeningspanelet “Brukergrensesnitt” og “Ikonstørrelse". Vennligst se 

side 18 for mer informasjon. Vi anbefaler en å sette ikonstørrelsen så stor som 

mulig men slik at alle 14 ikoner fortsatt er synlige på skjermen. 

 

 

1 Ta bilde 
Tar bilde og legger det i et nytt dokument før det leser dokumentet for deg (hvis 

du har valgt Les opp etter ....) 

2 Ta flere bilder 

Tar bilde og legger det til ditt eksisterende tilgjengelige dokument. 

3 Dokument modus / Virtuelt X / Y 

Veksler mellom Dokumentmodus (for visning av dokumenter) og Virtuelt X / Y 
modus. Dette kan brukes for å se små elementer av informasjon i sanntid, uten 
først å fotografere elementet (Ta bilde). 

4-5 Zoom inn / ut 

Du kan øke og reduserer forstørrelse av dokumentet på verktøylinjen. Ved å 

trykke og holde nede venstre museknapp over ikon nr. 4 og 5 endrer du 

forstørrelsen helt til du slipper museknappen. 

6 Endre farge modus 

Denne funksjonen lar deg bytte mellom farge, avanserte gråtoner og binært 
visningsmodus. Fargemodus er for å se på dokumenter i sitt opprinnelige fulle 
fargeformat. 
 
Avanserte gråtoner viser dokumentet i den valgte to-farge kombinasjonen 
(normalt sort/hvit).  
 



 

 

VisionAid International 

Side 29 

Binært setter dokumentet inn i den valgte to fargekombinasjoner, men med en 
forbedret tekst / bakgrunnskontrast som fungerer godt på farget tekst og 
bakgrunn. 

7 Inverterte farger 

Når du er i gråtone modus eller binært modus kan du invertere fargene i bilder. 
Vær oppmerksom på at dette ikke inverterer fargen på gjenkjent tekst, bare 
fargen på bildet. 

8-9 Metning / lysstyrke ned /opp 

Justerer metningen i bildet når du er i farge modus og lysstyrke når du er i vanlig 

svart/hvit (gråtoner) eller rent sort /hvit (binær) modus. 

10 Virtuelt X/Y rotasjon 
Dette gir deg mulighet til å rotere bildet i 90 graders steg (virtuelt X / Y modus). 

11  Visualisering 
Dette gir deg mulighet til å velge mellom opp til 6 forskjellige visualiserings 
modus. 

12 Forrige skjerm 
Med denne kan du navigere tilbake en skjermtekst av gangen. 

13 Play / Pause 

Starts og stopp lesing av dokumenter. 

14 Neste skjerm 
Med denne kan du navigere frem en skjermtekst av gangen.  

ReadEasy Move “Touch” versjon 

Hvis du har mottatt en “Low Vision” berøringsskjermspakke (spesiell versjon) til 

ReadEasy Move, og en kompatibel berøringsskjerm er det flere funksjoner som 

bare gjelder for deg! Disse er beskrevet her: 

Finger kontroller 
Svaksynte berøringsskjermbrukere kan bruke fingrene på skjermen for å 

behandle sine dokumenter og ReadEasy Move kontrollene. De spesifikke 

berøringsskjermskontrollene er beskrevet nedenfor. 
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Start lesing / meny aktivering 

Ved å trykke to ganger på et spesifikt ord (dobbel tapping), kan 

du starte lesing av dokumentet fra det stedet. 

Med et enkelt trykk på “Play /Pause” (13) i verktøylinjen gir 

samme resultat. 

 

Stopp lesing / meny aktivering 

Med et enkelt trykk på skjermen kan du stoppe ReadEasy 

Move fra å lese.  

Med et enkelt trykk på “Play /Pause” (13) i verktøylinjen gir 

samme resultat. 

Navigere rundt i dokumentet 

Du kan enkelt navigere rundt i dokumentet. 

Du flytter rundt i dokumentet ved å plassere en finger på 

skjermen og samtidig opprettholde kontakten med 

skjermflaten når du beveger fingeren rundt. 

Zoom inn / ut 
Du kan enkelt redusere forstørrelsen på ReadEasy Move ved å 

bruke pekefingeren og tommelen for å lage en klype bevegelse 

på skjermen. Husk at fingrene må berøre skjermen under hele 

bevegelsen. 

For å øke forstørrelsen, flytter lukket finger og tommel fra 

hverandre (motsatt bevegelse). 

 

Du kan også gjøre dette med to hender. Noen synes det er 

lettere. 

Å ta vare på sin berøringsskjerm 
Berøringsskjermen vil tiltrekke seg fingeravtrykk over tid. Følg berørings 

skjermens brukerveiledning for rengjøring nøye.  

  



 

 

VisionAid International 

Side 31 

 

  



 

 

VisionAid International 

Side 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagarno Norge AS 

Pilestredet 75 C (Inngang Sporveisgata)  

0354 Oslo  

Tlf: 23 21 55 88 

Mail: beskjed@tagarno.no  

 

 

mailto:beskjed@tagarno.no

