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Reporter Smart. 

Kom igang. 

Så snart du begynner å bruke Reporter Smart vil du oppdage at denne maskinen har noen helt 
spesielle fordeler: Reporter Smart er lett å bruke, den inneholder spesielt god teknologi for å 
gjenkjenne tekst og utrolig god kvalitet på opplesing av teksten. 

Kontrollpanelet.  

 

• A : Første fra venstre: KOLONNEGJENKJENNING. 

• B : Andre fra venstre: HJELP. 
• En grOPPpe med fem taster midt på panelet:. 

� C : OPP. Dette er øverste tast i grOPPpen. 
� D : TILBAKE. Dette er venstre tast i grOPPpen. 
� F : FRAM. Dette er høyre tast i grOPPpen. 
� G : NED. Dette er nederste tast i grOPPpen. 
� E : STAVE. Dette er midterste tast i grOPPpen. 

• H : Andre fra høyre: PAUSE. 
• I : Første fra høyre: SKANN OG LES. 

Reporter har to brukergrensesnitt: Enkel modus og avansert modus. Så lenge du bruker 
Reporter bare til å skanne og lese enkle dokumenter og så bla I dem, anbefaler vi at Reporter 
står i Enkel Modus. I enkel modus er alle avanserte funksjoner utilgjengelige. 

Bytt til Enkel Modus ved å holde tastene Fram og Tilbake nede i ca 10 sekunder. Hold til du 
hører en kort pipetone. Deretter forteller Reporter at den nå er satt I Enkel Modus. Bytt tilbake 
til avansert modus på same mate – hold need Fram og Tilbake I ca 10 sekunder. Når Reporter 
slås av, lagres den modus Reporter er stilt inn i. Reporter vil følgelig starte i samme modus 
som den er slått av i. 

 



Reporter Smart – Quick start 
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Grunnleggende Funksjoner. 

Funksjon. Tastekombinasjon. 

Slå på. Trykk kort på AV/PÅ-tasten. 

Skann og les opp. Trykk kort på SKANN OG LES. 

Pause eller fortsett opplesing. Trykk kort på PAUSE. 

Bla i teksten. 

Funksjon. Tastekombinasjon. 

Les forrige ord. Trykk kort på TILBAKE. 

Les Neste ord. Trykk kort på FRAM. 

Les forrige setning. Trykk kort på OPP. 

Les Neste setning. Trykk kort på NED. 

Flere Funksjoner. 

Funksjon. Tastekombinasjon. 

Les raskere. Trykk kort på STAVE + OPP. 

Les langsommere. Trykk kort på STAVE + NED. 

Stave dette ordet eller tallet. Trykk kort på STAVE. 

Slå gjenkjenning av kolonner på 
eller av. 

Trykk kort på KOLONNEGJENKJENNING. 

Slå tastehjelp på eller av. Trykk kort på HJELP. 

Bytt mellom Reporter Enkel og 
Avansert modus. 

Trykk på og hold inne TILBAKE + FRAM i ca 10 
sekunder. 

Reporter Smart er den mest allsidige lesemaskinen som fines i sitt slag. Benytt 
brukerveiledningen dersom du også ønsker å lære mer om Reporters mer avanserte 
funksjoner.  

 


