Betjeningspanel (bilde)

Betjeningspanel funksjoner
Dokument

Side

håndtering

editering

Help
Forrige

Bokmerke

Innstillinger

Zoom inn

metode

Virtuelt X/Y
Mode &
Roter virtuelt
X/Y

Forrige

Neste

Dokument
mode/
Fremvisnings

side

avsnitt

Play /
pause

Neste

avsnitt
Forrige
setning
Forrige
ord og
staving

Neste
side

setning

Zoom ut

Neste
skjerm med
tekst

Neste ord
og staving

Ta bilde
Ta flere

Avbryt

bilder

Tilkobling av betjeningspanel
og “Touch” versjon
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). 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
DVI
at denne kontakten plasseres på raden under slik at
ikke forhøyningene kommer i veien for hverandre.
Om du har mulighet bruk alltid DVI kontakten når du
skal koble ReadEasy Move til en skjerm. Dette gir best
bildekvalitet.

VGA

Trackball / mus kontroll
for “Touch” versjon
Trackball/mus

4 x USB
ports

Brukes sammen med skjerm for å bevege seg rundt i
dokumenter.
Venstre knapp
Enkelt klikk – brukes for å stoppe lesing og for
å aktivere nedtrekks menyvalg
Double klikk – brukes for å starte lesing fra et
spesifikt sted og for å velge menyvalg.
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Venstre
knapp

Høyre
knapp

Høyre knapp
Reservert for fremtidig bruk.
Tilbake en
Frem og tilbake en skjermside
skjermside
De to knappene tillatter deg å bevege deg
frem eller tilbake en side skjermtekst om
gangen.

Frem en
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“Touch” versjon
Start opplesing / meny aktivering
Trykk 2 ganger: på skjermen for å aktivere les
fra ord i dokument eller velge funksjon i
verktøy meny.

Stopp opplesing / verktøylinje bruk
Trykk 1 gang: på skjermen for å stoppe lesing
fra dokument eller aktivere meny (ikon)
funksjon på skjermen.

Naviger rundt i dokument
Dra fingeren over skjermen: for å flytte deg
rundt i dokumentet. Hold fingeren på
skjermen i hele bevegelsen.

Zoom inn / ut
Bruke tommel og pekefinger samtidig på
skjermen. Beveger du tommel og pekefinger
fra hverandre forstørrer du og beveger du
dem mot hverandre forminsker du.
Husk at du i hele bevegelsen er nær skjermen.
Bruk gjerne en finger på hver hand om du
synes det er lettere.

