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Om Reporter
Så fort du starter å bruke Reporter, vil du legge merke til den enkle bruken, den gode
tekstgjenkjenningen, kvaliteten og den behagelige og tydelige stemmen gjør Reporter til den beste
lesemaskin på markedet.
Reporter er bygd for å dekke dine behov til lesing av dokumenter på en behagelig og enkel måte.
Resultatet av skanningen kommer er avhengig av hvor godt trykk det er mann skanner. Reporter klarer
også f. eks drosje kvitteringer. Håndskrift, bilder, grafiske illustrasjoner, logoer etc kan ikke
gjenkjennes. Aviser og store ark kan leses men det kan være vanskelig å brette avisen eller arket slik
at man får med den teksten man ønsker.
Vedlikehold
Tørk av skanner glasset med f.eks. isopropyl alcohol eller rødsprit. Ingen andre vaske eller
rensemidler skal brukes.
Prøv alltid å transportere Reporter i orginal esken. Ikke kast esken!
Plasser alltid Reporter på et egnet sted som er flatt og rett f.eks på bordet. Påse at det alltid er minst
10cm rundt Reporter slik at den får nok kjøling.
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Sensotec Reporter: Hvordan ser den ut?
Oversikt
•
•
•
•
•
•

Skanner lokk: på toppen av Reporter.
Strømforsyning: på baksiden av Reporter.
Ventilasjons riller: på høyre og venstre side av Reporter.
Betjeningspanel: på skrådelen i front av Reporter.
Front panel: vertikale delen i front av Reporter.
Hovedstrømsbryter: bak på Reporter, rett over strømforsyningen.

Betjenings panel
Øk lese
hastighet
Stave knapp

Skanne og lese
knapp

Kolonne av og på

•
•
•
•

Forrige ord

Reduser lese
hastighet

Neste ord

Øverst til venstre: kolonne av og på.
Lengst til høyre: skanne og lese knappen.
Nest ytterst til høyre: pause og play knappen.
De 5 knappene i midten er:
• OPP: knappen som peker oppover.
• NED: knappen som peker nedover.
• BAKOVER: knappen som peker mot venstre
• FORROVER: knappen som peker mot høyre.
• STAVE: knappen i midten.

ProVista AS Tromøyveien 24, 4841 ARENDAL, NORWAY
tel +47 37 05 86 86 – fax +47 37 05 86 87
web: www.provista.no – e-mail: mail@provista.no

Pause og play knapp

Sensotec Reporter Basic
ENKEL bruker funksjoner.

bruker manual Oktober 2008

Front panel

•
•
•
•
•
•

Knappen helt til høyre: av og på knappen.
Nest ytterst til høyre: volum hjul.
I midten: hode tlf utgang.
Hullet helt til venstre: USB port.
Nederst til venstre: diskett stasjon. Denne er beregnet for service personell.
Nederst til høyre: CD-ROM stasjon. IKKE PÅ BASIC maskinene.
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Komme i gang
Koble til Reporter
Sett i strømkontakten bak og plugg den inn i strømkontakt i veggen.
Skru av og på Reporter
Trykk kort på av og på knappen.
Du vil nå høre maskinen starte, vent til du hører “velkommen til Sensotec Reporter”.
Trykk på av og på knappen igjen og maskinen skrur seg av, du vil da høre: “Sensotec Reporter skrur
seg av”.
Hvordan legge tekst på skanner
Løft opp lokket til Reporter. Legg arket med teksten ned mot glassplaten til skanneren og lukk lokket.
Trykk på skanne knappen.
Vent en stund og maskinen vil begynne å lese automatisk når den har gjenkjent siden.
Tips:
• Hvis du har lagt på en side feil vei vil maskinen si: “siden er tom” da åpner du lokket og snur
siden og trykker skanne knappen igjen.
• Hvis du skanner tykke bøker trenger du ikke legge på lokket, du kan bare trykk boken ned mot
skanneren og vente til den har skannet siden..
• Dette er alt du trenger å gjøre, maskinen vil fortelle deg hvilken vei arket/boken ligger.
• Hvis du skanner 2 sider av en bok vil den lese fra riktig side uansett, det vil si at du kan skanne
2 sider av en bok samtidig.
Pause og fortsette lesingen
Trykk pause knappen for å stoppe lesingen, trykk pause knappen for å fortsette lesingen.
Opp og stave knappen under lesing
Trykk opp og stave knappen for å øke lesehastigheten. Hver gang du trykker opp knappen øker du
lesehastigheten med ca 10 ord i minuttet.
Ned og stave knappen under lesing
Trykk ned og stave knappen for å senke lesehastigheten.Hver gang du trykker på ned knappen
minsker du lesehastigheten med ca 10 ord i minuttet.
Forrige ord: trykk bakover knappen
Trykk på bakover knappen og maskinen leser forrige ord i teksten Trykk pause så vil lesingen
fortsette.
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Neste ord: Trykk forrover knappen
Trykk på forrover knappen så vil maskinen lese neste ord. Trykk på pause knappen så vil maskinen
fortsette lesingen.
Stave: Trykk på stave knappen
Trykk på stave knappen så vil maskinen stave ordet eller tallet. Trykk på pause knappen så vil
maskinen fortsette lesingen.
Kolonne gjenkjenning av og på knappen
Reporter gjenkjenner kolonner automatisk. Det vil si at 2 sider i en bok vil bli gjenkjent. Kolonner på
et ark vil bli riktig. Tekst som ikke står i kolonne vil bli gjenkjent riktig uansett.
Du kan skru av kolonne gjenkjenning hvis du skal lese et dokument som er skrevet i kolonner men
kun gir mening hvis det leses linje for linje. F.eks addresse lister, regninger, kontoutdrag etc.
Trykk kolonne gjenkjenning av og på knappen for å slå av kolonne gjenkjenning. Trykk samme
knappen igjen for å slå på kolonne gjenkjenning.

Trenger du flere funksjoner?
Denne maskinen har kun de nødvendige funksjonene for å kunne lese trykt tekst.
Trenger du mer avanserte funksjoner kan dette låses opp med en hemmelig taste kombinasjon. Disse
er ikke tilgjengelig som standard i denne utgaven da dette er en ENKEL utgave.
Hvis man holder nede fremover knappen og bakover knappen samtidig i over 20 sekunder vil
maskinen si “standard funksjoner aktivert”. Da kan man blandt annet lagre på USB stick og lese fra
USB stick og man får endel andre tilleggsfunksjoner. Ønsker man å gå tilbake til ENKEL innstilling
holder man nede fremover og bakover knappen igjen i over 20 sekunder.
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