
Hurtigmanual Eye-Pal Rol 

 
Hjem-tasten: 

En stor, rund tast midt på oversiden av maskinen. Trykk på tasten 
når som helst for å komme til hovedmenyen  
 
Volum-tasten: 

Du finner tasten i øverste høyre hjørne, på oversiden av maskinen.  
Bruk tasten for å øke eller senke lydstyrken.  
 
Navigasjons-taster: 

Du finner tastene på venstre side, på oversiden av maskinen. 
Det er i alt fem navigasjons-taster - 4 piltaster + en tast plassert 

i midten av piltastene. 
 
I Skanne- og lesemodus: 
 –Trykk på den runde tasten midt i piltastene for å stoppe/fortsette 
opplesing. 
--Trykk på Pil venstre for å lese forrige ord 
--Trykk på Pil høyre for å lese neste ord 
--Trykk på Pil opp for å gå til begynnelsen av teksten 
--Trykk på Pil ned for å gå til slutten av teksten  
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Valg-tasten: 

Plassert på høyre side av maskinen, over Høyre rulleknapp. 
Trykk på denne tasten for å velge i menyene. 
I Opplesingsmodus – Tasten brukes for å stoppe/fortsette opplesing.
  
Høyre rulleknapp: 

Plassert på forsiden av maskinen, ytterst til høyre. 
Rull opp og ned med knappen for å bla i menyen.  
I opplesningsmodus – rull opp eller ned for å gå til forrige eller 
neste linje 
 
Venstre rulleknapp: 

Plassert på forsiden av maskinen, ytterst til venstre. 

Rull med tasten for å gjøre bilder og skrift større og mindre på en 
tilkoblet ekstern skjerm  
 
Skanne-tasten: 

En halvsirkelformet tast plassert til høyre, på oversiden av 
maskinen, foran volumtasten.  
 
Tilbake-tasten: 

Plassert over Venstre rulleknapp.  
Trykk på tasten for å gå tilbake til forrige oppføring i menyen. 
  

Tilbake-tasten + Valg-tasten: 

Ved å trykke på Valgtast og Tilbake-tast samtidig når maskinen er i 
Skanne- og lesemodus, slås Lagre-funksjonen på. Når funksjonen er på 
kan du lagre nye bøker og dokumenter eller hente fram og lese lagret 
informasjon på nytt. 
 

 


