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1. Inledning 

➢ Om Snow 10 Pro 

Grattis till din nya Snow 10 Pro, en läskamera för att titta, förstora, och lyssna med. 

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Bruksanvisningen hjälper dig att 
förstå funktionerna hos Snow 10 Pro bättre och gör att du får mer ut av din nya 
läskamera. 

➢ VIKTIG INFORMATION: 
Snow 10 Pro finns i TVÅ versioner: en version UTAN talsyntes och en version 
MED talsyntes. På versionen MED talsyntesfunktion finner du ikonen 

 på förpackningens övre högre hörn. 
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➢ Om bruksanvisningen 

Vårt mål är att hela tiden förbättra våra produkter och deras prestanda. Det kan 
därmed vara så att den här bruksanvisningen inte är den senaste tillgängliga 
versionen. Du kan fortfarande ladda ner den senaste bruksanvisningen under 
Support på www.zoomax.com. 

Om du fortfarande har frågor efter att du läst bruksanvisningen, kontakta 
återförsäljaren för hjälp. 
  

http://www.zoomax.com/
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2. Säkerhet och underhåll 

För att hålla din Snow 10 Pro i optimalt skick är det viktigt att du läser följande 
säkerhetsregler noggrant: 

➢ För att undvika brandrisk, låt inte Snow 10 Pro utsättas för stark hetta eller direkt solljus.  
➢ För att undvika risk för elektrisk skada ska produkten hållas på avstånd från vätskor och 

kemikalier. 
➢ För att undvika elchocker får produkten ej tas isär. 
➢ Service ska utföras av behörig reparatör. 
➢ Koppla alltid ur Snow 10 Pro före rengöring. Rengör utsidan med rengöringsduk eller mjuk, 

fuktig disktrasa. Använd inte rengöringsmedel eller sträva material, då dessa kan skada 
läskameran. 

➢ Obs: Om skärmskydd används kan det påverka pekskärmens funktion. 

➢ Snow 10 Pro kan användas i temperaturer mellan 10℃ and 40℃. 
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3. Lär känna din Snow 10 Pro 

3.1. Tillbehör 

Följande tillbehör medföljer i förpackningen: 

 Snow 10 Pro 
 Fodral 
 Packväska 
 Bruksanvisning 
 Instruktionsblad 
 Strömadapter 
 USB-kabel 
 HDMI-kabel 
 Omvandlare USB Type-C till USB 3.0 
 Rengöringsduk 

Om något tillbehör saknas i förpackningen, kontakta återförsäljare. 
  



Leverantör: LVI Low Vision International          Tillverkare: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

5 

3.2. Allmän beskrivning 

 
  

Självporträttskamera 

På/Av-lampa 

På/Av-knapp 

Bildknapp 

Zooma in-knapp 

Zooma ut-knapp 

Talsyntesknapp 

Frysknapp 

Lägesknapp 
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Port för hörlurar 

Type-C-port 

Micro HDMI-port 

Strömingång 

På/Av-knapp 

LED-lampa 

HD-kamera 
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3.3. Ladda batteriet 

 

 Batteriet MÅSTE vara fulladdat innan du använder Snow 10 Pro för FÖRSTA 
gången. 

 Du laddar batteriet genom att ansluta medföljande strömadapter till ett eluttag 
och koppla den till produkten. Observera att på/av-lampan lyser RÖTT när 
produkten laddas. 

  

På/Av-lampa 

Strömingång 
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 När batteriet är fulladdat blir på/av-lampan GRÖN. När batteriet är urladdat tar 
det ungefär 2 timmar att ladda upp. 

 Snow 10 Pro går att använda i cirka 3,5 timmar i sträck. När batterinivån är låg 
visas ikonen för lågt batteri  längst ner i vänstra hörnet. Ladda upp batteriet 
om produkten stängs av oväntat. 

OBS: 

1. Snow 10 Pro kan användas i cirka 10 minuter före automatisk avstängning 
efter att ikonen för lågt batteri först syns. 

2. För att underhålla och förlänga batteriets livslängd, se till att endast ladda 
produkten när ikonen för låg batterinivå  visas på skärmen. 
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3.4. På/Av-lampan 

 RÖTT: När strömkälla kopplas till enheten lyser lampan rött oavsett om enheten 
är på eller av. 

 GRÖNT: När batteriet inte laddas eftersom 

- enheten inte är kopplad till strömadaptern 
- batteriet är fullt medan enheten är kopplad till strömadaptern och 

påslagen. Lampan lyser grönt. 
 LAMPAN AV: Lampan släcks när enheten är avstängd och inte är kopplad till 

någon strömkälla. 
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4. Grundläggande funktioner 

➢ VIKTIG INFORMATION: 
Samtliga funktioner som beskrivs i det här kapitlet gäller endast när talsyntes 
inte aktiverats. Grundläggande och avancerade funktioner finns dock för 
version både med och utan talsyntes. 

4.1. Ström på/av 

 Håll nere på/av-knappen i 2 sekunder tills på/av-lampan blir GRÖN. 
 Namnet Snow 10 Pro syns på skärmen i några sekunder efter att på/av-knappen 

släpps upp. ZOOMAX logo visas när namnet försvinner. Sedan visas 
realtidsbilden på skärmen. 

 Observera att Snow 10 Pro använder operativsystemet ANDROID. Det tar därför 
en liten stund att starta enheten. Du kan dock stänga av enheten mer sällan 
genom att använda STANDBY-LÄGE (se sidan 11 i inledningen till standby-läge.) 

 Stäng av Snow 10 Pro genom att hålla ner på/av-knappen i 2 sekunder. På/av-
lampan slocknar när enheten är avstängd. 
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4.2. Standby-läge 

 I standby-läget stängs skärmen av medan enheten förblir påslagen. Funktionen är till 
för att spara batteri och underlätta användningen. 
Enheten går in i standby-läge när: 

- den inte har använts på 3 minuter 

- du trycker snabbt på strömknappen. 
 I standby-läge stängs enheten av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet. 
 Avsluta standby-läge: tryck snabbt på på/av-knappen igen för att gå tillbaka 
 
 
 

 

OBS: 
För att standby-läge ska kunna 
användas måste enheten vara 
påslagen. 

På/Av-lampa 

På/Av-knapp 
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4.3. Funktion för närbild/avstånd 

Fäll ut eller in stödet för att byta mellan närbildsläge och avståndsläge. 

 
 Fäll ut stödet för att byta till närbildsläge. Kameran byter automatiskt till fast 

fokus och LED-lampan slås på. 
 Fäll in stödet för att byta till avståndsläge. I avståndsläge fokuserar du genom att 

trycka på skärmen. 
  

Stöd 
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4.4. Zoomning 

 

 Tryck på “+”-knappen för att zooma in och på “-”-knappen för att zooma ut. 
 När stödet fälls ut och textmaterialet placeras platt under är förstoringsgraden 

2,0X till 19X. 
 Om enheten kopplas till TV eller skärm ökas förstoringen (se kapitel 5.4, sidan 

26). 
  

Zooma in-knapp 

Zooma ut-knapp 
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4.5. Välja färgläge 

 

➢ Normalläge 

Tryck ner lägesknappen i normalläget för att välja mellan 10 färglägen med hög 
kontrast plus helfärgsläge. Standardläget är helfärgsläge. Följande 
färgvisningsalternativ finns för Snow 10 Pro: 

  

Lägesknapp 
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- Helfärg 
- Vit text på svart bakgrund 
- Svart text på vit bakgrund 
- Vit text på blå bakgrund 
- Blå text på vit bakgrund 
- Gul text på svart bakgrund 
- Svart text på gul bakgrund 
- Grön text på svart bakgrund 
- Svart text på grön bakgrund 
- Gul text på blå bakgrund 
- Blå text på gul bakgrund 
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➢ Favoritfärgsläge 

 I ett kontrastfärgsläge, håll nere lägesknappen i två sekunder tills du hör “in 
favorite color mode” för att komma till favoritfärgsläge. I det här läget finns 
endast 3 färglägen: helfärg, den favoritfärg du väljer och dess motsats (till 
exempel vitt på blått & blått på vitt). 

 För att gå ur favoritfärgsläget, håll nere lägesknappen i 2 sekunder tills du hör 
“in normal mode”. 

OBS: 
När du öppnar och stänger favoritfärgsläge hörs alltid röstmeddelandet, 
oavsett inställningar för knappljud (se Ljud av/på på sidan 35). 
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4.6. Frysfunktion 

➢ Autofokus/Pekfokus 
 Kamerans standardinställning är autofokus. 
 Du kan även peka på skärmen för att fokusera på den detalj du vill titta på. Efter 

att du bytt mellan lägen (till exempel mellan närbild och avstånd), peka på 
skärmen för att fokusera. 

➢ Frysa bild 
 Placera Snow 10 Pro över materialet som du tittar på. 
 Tryck snabbt på frysknappen för att frysa en realtidsbild. 

➢ Visa frusen bild 
 För Snow 10 Pro närmare ögonen för att titta på bilden. Du kan zooma in och ut 

på bilden och du kan även byta färgläge. 
 När du har zoomat in på bilden flyttar du visningsfönstret i bilden genom att dra 

med fingret över skärmen. 
 Tryck på frysknappen för att återgå till visning i realtid. 
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5. Avancerade funktioner 

5.1. Spara/visa/radera frusen bild 

➢ Spara bilder 
 Tryck på frysknappen för att frysa bilden. 

 Tryck snabbt på bildknappen så visas en förbockad ikon  på skärmen, vilket 
betyder att bilden har sparats. 

 Snow 10 Pro har utrymme för upp till 1000 bilder. 

OBS: 
Om du försöker spara en bild när minnet är fullt, visas meddelandet “Memory full” 
på skärmen. Du måste då radera en eller flera sparade bilder innan du kan spara en 
ny bild. 

➢ Visa sparade bilder 

 För att öppna en bild, tryck snabbt på bildknappen  i realtidsvisning och välj 
knappen “JPG” för att visa fotoalbum. 

 Bläddra i fotoalbumet genom att dra fingret över pekskärmen. 



Leverantör: LVI Low Vision International          Tillverkare: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

19 

 Tryck på bilden för att välja den. 
 För att visa föregående eller nästa bild zoomar du ut bilden så mycket det går och 

bläddrar till vänster eller höger med fingret. 
 Tryck på lägesknappen för att byta färgläge. 
 Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att zooma in eller zooma ut på bilden. 
 När du har zoomat in på bilden flyttar du visningsfönstret i bilden genom att dra 

fingret över skärmen. 
 Tryck på frysknappen för att komma tillbaka till fotoalbumet. 
 Tryck på frysknappen igen för att återgå till realtidsvisning. 

 För att öppna en PDF-fil, tryck snabbt på bildknappen  i realtidsvisning och välj 
knappen “PDF” för att visa fotoalbum. 

 För att visa föregående eller nästa sida, dra fingret upp eller ner över skärmen. 
➢ Radera sparade bilder 
 När en sparad bild visas, tryck två gånger på bildknappen, så syns en 

papperskorgsikon  vilket betyder att bilden har raderats. Sedan visas nästa bild. 
 Om du raderar den enda återstående bilden visar skärmen meddelandet “No photo!” 

och återgår till visning i realtid. 
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5.2. Överföra filer med dator 

Filer som sparats på Snow 10 Pro kan föras över till dator med hjälp av medföljande 
USB-kabel (ingår). Filer på datorn kan också föras över från datorn till Snow 10 Pro. 

Gör så här: 

1. Se till att både Snow 10 Pro och datorn är påslagna. 
2. Anslut enheten till datorn med USB-kabeln: anslut USB Type-C (den mindre 
änden) till Type-C-porten på Snow 10 Pro, och anslut USB 3.0 (den större änden) till 
USB-porten på datorn. 
 

 

USB-port 

Type-C-port 

USB-kabel 
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OBS: 
Snow 10 Pro kan för närvarande endast anslutas till datorer med Microsoft 
Windows. Stöd för Mac är under utveckling. Om du behöver koppla 
läskameran till en Mac, kontakta din Zoomax-återförsäljare eller Zoomax 
huvudkontor för senaste nytt. 
 

2. När du anslutit Snow 10 Pro, 
 Lyser på/av-lampan röd, vilket anger att enheten anslutits. 
 Visas hela tiden batteriikonen  i skärmens nedre vänstra hörn. 
 Snow 10 Pro visas som extern enhet. 
 Dubbelklicka på hårddisken som heter “Snow 10 Pro” för att komma in på 

disken. 
 
 
 
 



Leverantör: LVI Low Vision International          Tillverkare: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

22 

3. Att föra över filer: 
Hårddisken “Snow 10 Pro” innehåller ett flertal mappar (se figur nedan). Gå in på 
mappen “DCIM” så ser du mapparna P1, P2 (för enheter med talsyntesfunktion), P3 
och PDF. 
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OBS: 
Mappen P1 innehåller bilder som tas i närbild/avstånd/självporträtt. 
Mappen P2 innehåller bilder som tas i talsyntesläge. 
Mappen P3 innehåller bilder som tas i läsningsläge. 
PDF-filer kan sparas i mappen “PDF” för att sedan visas i Snow 10 Pro. PDF-
filer kan även konverteras till tal genom Snow 10 Pro (med talsyntesfunktion). 
  

PDF 
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Välj motsvarande mapp och välj sedan de bilder som du vill föra över. Du kan 
antingen kopiera eller klippa ut bilderna och föra över dem från läskameran till 
datorn eller från datorn till läskameran. 

OBS: 
Bilderna i mappen P1 kan endast visas i 
närbildsläge/avståndsläge/självporträttsläge. Bilderna i mappen P2 kan endast 
visas/läsas i talsyntesläge. Mappen P2 finns endast på enheter med 
talsyntesfunktion. 
Bilderna i mappen P3 kan endast visas i läsningsläge. 
PDF-filerna i mappen PDF kan visas i närbildsläge/avståndsläge/självporträttsläge 
och läsas i talsyntesläge. 
 

OBS: 
 Alla bilder som förs över från mapparna P1/P3 är i JPG-format. 
 Filer som sparas i mappen P2 kan vara i JPG-, TXT-, eller RTF-format. 
 Byt inte namn på mapparna P1, P2, P3, eller radera någon av dessa. 

Om du gör det kan enheten inte hitta de bilder som förts över från datorn 
eller de bilder som sparats tidigare. 
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5.3. Visa filer i USB-minne 

Du kan visa filer på USB-minne genom att ansluta minnet till Snow 10 Pro. 
 Anslut USB-minnet till omvandlaren mellan USB Type-C och USB 3.0 (ingår). 
 Anslut sedan omvandlaren till Type-C-porten på Snow 10 Pro. 

Ikonen för USB-minne visas på skärmen en stund när minnet anslutits. Två ikoner 
visas sedan på skärmen enligt illustrationen nedan. Tryck på ikonen till vänster för 
att visa bilder i ditt USB-minne. Tryck på ikonen till höger för att starta ljudspelare. 
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5.4. Anslutning till TV eller skärm 

Du kan ansluta enheten till en TV eller datorskärm för att visa läsmaterial på en 
större skärm. 

1. Se till att TV:n eller skärmen är påslagen. 

2. Anslut läskameran till TV:n eller skärmen med medföljande HDMI-kabel. Anslut 
ena änden av HDMI-kabeln till Micro HDMI-porten på din Snow 10 Pro och den 
andra änden till en ledig HDMI-port på TV:n eller skärmen. 

 
  

HDMI-port Micro HDMI-port 

HDMI-kabel 
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När enheten anslutits stängs skärmen på Snow 10 Pro av automatiskt och går in i 
HDMI-läge. Kamerans material visas istället på datorskärmen eller TV:n. Skärmen 
slås på när du rör vid skärmen. Skärmen på Snow 10 Pro stängs av automatiskt om 
du inte rör vid den under 10 sekunder. 

OBS: 
Snow 10 Pro kan även anslutas till TV eller skärm som saknar HDMI-portar. 
Kontakta din återförsäljare för mer information om adaptrar för att koppla 
Snow 10 Pro till TV och datorskärm utan HDMI-port. 
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5.5. Huvudmeny 

➢ Öppna huvudmenyn 

I realtidsvisning, tryck snabbt på frysknappen och “+”-knappen samtidigt för att 
öppna huvudmenyn enligt figur nedan. 
 

 
  

Läsningsläge 

Ljudspelare 

Inställningar 

Självporträtt 
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Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra mellan de fyra ikonerna. 
Tryck på lägesknappen för att välja. 

OBS: 
Huvudmenyn kan aktiveras i realtidsvisning för närbildsläge, avståndsläge, 
självporträtt, läsningsläge eller talsyntesfunktion. 

➢ Stänga huvudmenyn 

Tryck snabbt på frysknappen för att återgå till realtidsvisning. Om du inte gör något 
under 10 sekunder återgår enheten till visning i realtid automatiskt. 
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5.6. Inställningar 

➢ Öppna inställningar 

Välj ikonen för inställningar  och tryck på lägesknappen för att öppna menyn 
för inställningar (figur nedan). Tryck på frysknappen för att komma tillbaka till 
huvudmenyn. Om du inte gör något under 10 sekunder återgår enheten till 
realtidsvisning automatiskt. 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-
knappen för att bläddra mellan 
de sex ikonerna: läslinje och 
masker, LED-lampor, ljusstyrka, 
ljud, bildhastighet och 
pekskärm. 

 

  

LED-lampa Ljusstyrka 

Läslinje och 
masker 

Ljud 

Bildhastighet Pekskärm 
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5.6.1. Läslinje och masker 

Välj och tryck på lägesknappen för att öppna menyn för läslinje och masker enligt 
nedan. Bakgrunden är realtidsvisning från kameran. 
1. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja läslinje och masker. Tryck sedan 
lägesknappen för att bekräfta. 
2. Position för läslinje och masker går att 
justera. Justera genom att röra vid föremålet 
på skärmen och flytta det. 

- Justera läslinjen genom att flytta den till 
önskad position. 

- Justera läsmasker genom att flytta den 
svarta maskens kanter till önskad position. 
Fönstrets bredd ändras därefter. 
3. Tryck snabbt på lägesknappen för att 
bekräfta och återgå till föregående meny. 

 

  

Horisontell 
linje 

Horisontella 
masker Avbryt 

Vertikala 
masker 

Vertikal 
linje 
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5.6.2. LED-lampa på/av 

Välj  och tryck på lägesknappen för att öppna menyn för LED-lampa enligt 
nedan. Bakgrunden är realtidsvisning från kameran. Tryck på “+”-knappen eller “-”-
knappen för att ställa in LED-lampa. Tryck sedan lägesknappen för att bekräfta eller 
tryck frysknappen direkt för att återgå till föregående meny. 

 
  

Båda av 

Vänster på 
Höger av 

Vänster av 
Höger på 

Båda på 
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TIPS: 
- I närbildsläge rekommenderar vi att båda lamporna är PÅ. 
- I avståndsläge är båda LED-lamporna AV som standard. Du kan tända dem 

vid behov. 
- I självporträttsläge är båda LED-lamporna AV som standard. 
- I läsningsläge är båda LED-lamporna PÅ som standard. 
- I talsyntesfunktionen rekommenderar vi att båda lamporna är PÅ för matt 

papper och AV för blankt papper. 
- I handskriftsläge med kameran höjd kan du ha lamporna på eller av i 

enlighet med omgivningen och dina preferenser för handskrift. Om du är 
vänsterhänt kan du stänga av vänster LED-lampa för att undvika skuggan. 
Om du är högerhänt, eller tvärtom, kan du stänga av höger LED-lampa för att 
undvika skuggan. 
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5.6.3. Ljusstyrka 

Välj  och tryck på lägesknappen för att öppna menyn för ljusstyrka enligt 
nedan. Bakgrunden är realtidsvisningen. Tryck “+”-knappen eller “-”-knappen för 
att justera ljusstyrka. Tryck sedan lägesknappen för att bekräfta eller tryck 
frysknappen direkt för att återgå till föregående meny. 

 

Det finns totalt 5 nivåer för ljusstyrka: 5, 4, 3, 2, 1. 
Standardnivån för ljusstyrka är 3. 
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5.6.4. Ljud på/av 

Välj  och tryck på lägesknappen för att slå PÅ eller AV ljudet. I 
standardinställningen är ljudet PÅ. 

5.6.5. Bildhastighet 

Välj  och tryck på lägesknappen för att välja mellan 50 Hz och 60 Hz. 
Standardinställningen är 60 Hz. 

5.6.6. Pekskärm 

Välj och tryck på lägesknappen för att slå PÅ eller AV pekskärmen. Funktionen 
är AV som standard. 

OBS: 
När pekskärm aktiverats kan ikonerna på huvudmenyn och i inställningarna 
användas både med pekskärm och med knapparna. 
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5.7. Läsningsläge 

➢ Aktivera läsningsläge 

Välj ikonen för läsningsläge  (i huvudmenyns övre högra hörn) och tryck på 
lägesknappen för att öppna läsningsläge. Ikonen för läsningsläge syns på skärmen. I 
läsningsläge kan du se fler detaljer. 
 I realtidsvisning är förstoringen 1,3X och kan inte ändras. 
 Tryck på frysknappen för att frysa en realtidsbild. När du frusit bilden syns den 

horisontella läslinjen på skärmen. Tryck snabbt på frysknappen och “+”-knappen 
samtidigt för att bläddra mellan de två inställningarna: horisontell linje, vertikal 
linje. 

 Tryck på “+”-knappen för att zooma in bilden och på “-”-knappen för att zooma 
ut. 

 När du har zoomat in på bilden flyttar du visningsfönstret i bilden vågrätt och 
lodrätt genom att dra fingret över skärmen. Tryck på ikonen  (i övre vänstra 
hörnet) för att återgå till början av raden till vänster. Tryck på ikonen  för att 
rotera bilden. 
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 Tryck på bildknappen för att spara den frusna bilden och bild från läsningsläge 
sparas i mappen P3.  

 Tryck på lägesknappen för att byta färgläge för den frusna bilden. Följande 
färgvisningsalternativ finns: 
- vit text på svart bakgrund; 
- svart text på vit bakgrund; 
- gul text på svart bakgrund; 
- svart text på gul bakgrund; 

 För att öppna en bild, tryck snabbt på bildknappen och välj knappen “JPG” för att 
visa fotoalbum. För att öppna och visa en PDF-fil, välj knappen “PDF”. 

OBS: 
 I läsningsläge kan frusen bild endast flyttas horisontellt eller vertikalt. 
 I läsningslägets realtidsvisning går det inte att byta färgläge. 

➢ Avsluta läsningsläge 
Håll nere frysknappen i 3 sekunder för att avsluta läsningsläge och återgå till 
närbildsläge eller avståndsläge. 
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5.8. Självporträtt 

➢ Aktivera självporträtt 

Välj ikonen självporträtt  (i lägre vänstra hörnet på huvudmenyn) och tryck 
lägesknappen för att öppna självporträttsläge. Självporträttsikonen visas på 
skärmen när enheten går in i självporträttsläge. Du kan nu se dig själv på skärmen. 

 LED-lamporna släcks automatiskt i självporträttsläge. 
 Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att zooma in eller zooma ut. 
 Tryck på frysknappen för att frysa bilden. 
 Tryck på bildknappen för att spara en bild så lagras bilden i mappen P1. 
 I självporträttsläge kan färgläget inte ändras. 

➢ Gå ur självporträttsläge 

Håll nere frysknappen i 3 sekunder för att stänga självporträttsläge och återgå till 
närbildsläge eller avståndsläge. 
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5.9. Ljudspelare 

➢ Aktivera ljudspelare 

Välj ikonen ljudspelare  (i lägre högra hörnet på huvudmenyn) och tryck 
lägesknappen för att öppna ljudspelaren. 
➢ LISTVY 

 
(A) LISTVY 
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 Svep över skärmen för att bläddra i ljudlistan. Välj den ljudfil du vill lyssna på och 

tryck på  för att spela upp den. UPPSPELNINGSVYN visas nu istället. 

 Tryck  för att radera audiofilen. 

 Tryck  för att gå tillbaka till UPPSPELNINGSVYN. 

➢ UPPSPELNINGSVY 

 
(B) UPPSPELNINGSVY 
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 För att ställa in spellista, tryck på den vänstra ikonen för att bläddra genom 
“order playback”, “random broadcast” och “single circulation”. 

 Tryck  för att spela upp den senaste ljudfilen. Tryck  för att spela upp nästa 
ljudfil. 

 Tryck  eller  för att spela upp eller pausa ljudfil. 
 Tryck  för att justera volymen. 

 Tryck  för att gå till LISTVYN. 

➢ Stäng ljudspelare 

Håll nere frysknappen i 3 sekunder för att stänga ljudspelaren och återgå till 
närbildsläge eller avståndsläge. 
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6. Talsyntesfunktion 

Om din enhet har talsyntesfunktion, följ instruktionerna nedan för att använda den 
funktionen. 

OBS: 

Den tryckta ikonen  i övre högra hörnet på förpackningen visar att 
produkten inuti har talsyntesfunktion. 

Om du köper versionen utan talsyntesfunktion får du prova på att använda 
funktionen gratis totalt 30 gånger. 
Kontakta din återförsäljare för versionsuppdatering om du vill ha permanent 
talsyntesfunktion. Notera att separat avgift då tillkommer för den funktionen. 
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6.1. Aktivera/Avaktivera talsyntesfunktion 

➢ Aktivera talsyntesfunktionen 

I realtidsvisning (inte frusen bild eller sparad bild), tryck på talsyntesknappen . 

Du ser då att talsyntesikonen  visas på skärmen för att öppna 
talsyntesfunktionen. 

➢ Avaktivera talsyntesfunktionen 

För att stänga talsyntesfunktionen i realtidsvisning, håll nere frysknappen i 3 
sekunder för att gå tillbaka. Vid pågående uppläsning måste du trycka snabbt på 
frysknappen för att stänga textsidan. 
  



Leverantör: LVI Low Vision International          Tillverkare: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

44 

6.2. Zoomning i talsyntesfunktionen 

OBS: 
Standardförstoring för talsyntesfunktionen är den lägsta. Innan du skannar 
dokumentet kan du förstora det efter behov. Förstoring finns från 1,3X - 8X. 

 

 Tryck på “+”-knappen för att zooma in och på “-”-knappen för att zooma ut. 
 Om du lyfter läskameran från det du läser gör det att förstoringen minskas. 

 

OBS: 
Innan du skannar kan dokumentet endast zoomas. Du kan inte ändra färgläge. 

Zooma ut-knapp 

Zooma in-knapp 
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6.3. Komma igång 

 

OBS: 

Innan du använder talsyntesfunktionen, gå in på inställningar och ställ in språk (se 
kapitel 6.4). Standardspråk är engelska (US). Ställ in språk på samma språk som 
dokumentet är skrivet på. Annars fungerar inte funktionen ordentligt, och då kan 
resultatet bli förvanskad text eller “Not found”. 

  

Frysknapp 
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1. Se till att du har aktiverat talsyntesfunktionen (se sidan 43 för hur 

talsyntesfunktionen aktiveras). Ikonen för tal  syns på skärmen och visas alltid i 
det nedre vänstra hörnet när funktionen har aktiverats. 

2. Placera dokumentet platt under Snow 10 Pro. 

3. Tryck på skärmen för att fokusera. 

4. Tryck snabbt på frysknappen för att skanna dokumentet. 

5. Efter några sekunder börjar enheten läsa upp det skannade dokumentet. 
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6.3.1. Bildvisningsgränssnitt 

 
  

10” Handhållen 
läskamera 

Talsyntesfunkt
ion 

Zoom your 
vision. Max 
your life. 

Snow 10 Pro 
från Zoomax 

Snow 10 Pro 
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➢ Knappmenyn 
Figuren nedan visar knappmenyn på Snow 10 Pro. Du kan använda knappmenyn för 
att starta eller pausa uppläsningen, justera läshastigheten, justera volymen, hoppa 
till textsidan, visa/dölja knappmenyn. 

 
 

 Tryck  för att justera läshastigheten. 

 Tryck  för att justera volymen. 

 Tryck  för att pausa uppläsningen. Tryck  för att fortsätta uppläsningen. 
 Tryck  för att dölja knappmenyn så byts ikonen till  . Tryck  för att visa 

knappmenyn igen. 

 Tryck  för att byta till textsidan (se nästa sida). 

sänka volym sänka hastighet höja hastighet höja volym 

hoppa till textsida pausa/spela dölja knappmenyn 
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6.3.2. Textgränssnitt 

 
  

Snow 10 Pro är en ny produkt 
från ZOOMAX med 
TALSYNTESFUNKTION 
(valbar). 

Snow 10 Pro 
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➢ Trycka på ett ord för att läsa från det 
Du kan trycka på ett ord för att Snow 10 Pro ska börja läsa från det ordet under 
uppläsningen. 
➢ Knappmenyn 
Knappmenyn på textsidan är densamma som på bildsidan förutom ikonen längst till 

höger  . Tryck på den här ikonen för att gå tillbaka till bildsidan. 
➢ Zooma på textsidan 
Medan du läser kan du trycka på “+” eller “-”-knappen för att ändra textens 
förstoringsgrad. 
- Tryck på “+”-knappen för att öka textens förstoring. 
- Tryck på “-”-knappen för att minska textens förstoring. 
Det finns totalt 7 förstoringsgrader, från lägsta till högsta. Standardförstoringen är 
den lägsta nivån. 
➢ Textfärg 
Tryck på lägesknappen medan du läser för att byta färgkontrastläge. Det finns 
följande 4 färglägen. 
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- Vit text på svart bakgrund 
- Svart text på vit bakgrund 
- Gul text på svart bakgrund 
- Svart text på gul bakgrund 

 

Standardinställningen är vit text på svart bakgrund. 

OBS: 
Bildgränssnittets färgläge kan inte ändras. 
➢ Spara dokument 

För att spara ett dokument i sidogränssnittet, tryck bildknappen  , så syns en 
förbockad ikon på skärmen som visar att dokumentet har sparats. Dokumentet 
sparas i JPG-format. 

Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro 
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För att spara ett dokument i textgränssnittet, tryck på bildknappen  för att välja 
mellan två knappar: “TXT” eller “RTF”. Tryck på den knapp du väljer för att spara 
dokumentet i rätt format. 
Det skannade dokumentet sparas i mappen P2. 

➢ Hitta och läsa sparade dokument 

För att öppna en bild, tryck snabbt på bildknappen  i realtidsvisning för 
talsyntesfunktionen, och välj knappen “JPG” för att visa fotoalbum. 
- Bläddra genom dokumentlistan genom att dra fingret över pekskärmen. 
- Tryck på det dokument som du väljer. 

- Det finns en play-ikon  mitt på dokumentet. Tryck på den ikonen för att börja 
uppläsningen. 

För att öppna PDF-filer, välj knappen “PDF” för att se listan på PDF-filer. 
För att öppna TXT- eller RTF-filer, välj knappen “TXT/RTF” för att se listan på 
sparade filer. 
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➢ Radera sparade dokument 
- För att radera ett sparat dokument, välj det dokument som du vill radera och 

tryck sedan på bildknappen  två gånger. På skärmen visas en papperskorgsikon 

 som visar att dokumentet har raderats. Sedan visas nästa dokument. 
- Notera att det inte går att få tillbaka raderade dokument. 

OBS: 
Du kan endast radera ett dokument i taget. Du kan alltså inte radera alla fyra 
dokument på skärmen eller radera hela dokumentmappen på en gång. 

➢ Föra över dokument med dator 

Se kapitel 5.2 på sidan 20. 
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➢ OBS: 
 Notera att diagram och tabeller inte kan konverteras till precis text. Använd 

inte den här funktionen för att läsa diagram och tabeller. 

 
➢ OBS: 
När du har skannat dokumentet hörs ett pip innan uppläsning. Uppläsningen 
börjar efter det pipet. Pipljudet hörs alltid oavsett om knappljud är på eller av. Om 
du inte vill störa på offentlig plats eller på tyst plats rekommenderas hörlurar. 
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Lyft upp Snow 10 Pro till högre höjd för att få med mer av textmaterialet. Du kan 
maximalt lyfta enheten till den höjd där Snow 10 Pro kan fotografera ett helt A4-
ark. 

OBS: 
Om textstorleken varierar på samma A4-sida kan det göra att talsyntesen 
misslyckas. “Not found” visas då på skärmen. 

När du lyfter upp kameran för att fota ett dokument: 

- Se till att belysningen är god. 
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6.4. Aktivera/Gå tillbaka till menyn för talsyntesinställningar 

➢ Öppna menyn för talsyntesinställningar 
1. I realtidsvisning, tryck snabbt på frysknappen och “+”-knappen samtidigt för att 
öppna huvudmenyn. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ikonen för 
inställningar  och tryck på lägesknappen för att öppna menyn för inställningar 
(figur nedan). 

 

OBS: 
Om du vill byta inställning medan du 
läser, tryck snabbt på frysknappen för 
att gå tillbaka till realtidsvisning när 
menyn för inställningar öppnas. 

2. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra mellan de sex ikonerna. 
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6.4.1. Språk 

1. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ikonen “språk”  , och 
tryck sedan lägesknappen för att öppna språkinställningarna. Standardspråk är 
engelska (US). 

2. Tryck “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ditt språk, och tryck sedan på 
lägesknappen för att bekräfta. Du återgår då till menyn för inställningar. Tryck 
snabbt på frysknappen för att stänga inställningarna. 
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6.4.2. Röst 

1. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ikonen “röst”  , och 
tryck sedan lägesknappen för att öppna inställningarna för röst (kvinna/man) enligt 
nedan. Standardröst är Kvinna. 

 

OBS: 
Följande språk finns endast med rösten 
KVINNA: 
 
English(IND) /Français (CA) / Norsk / 
Limba română / Türk dili / Svenska 

  

Man Kvinna 
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2. Tryck “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja röst, och tryck sedan på 
lägesknappen för att bekräfta. Du återgår då till menyn för inställningar. Tryck 
snabbt på frysknappen för att stänga inställningarna. 

6.4.3. Filtrering av ofullständiga stycken 

Funktionen består av två inställningar: aktivera eller avaktivera. 

1. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ikonen “filtrera” , och 
tryck sedan lägesknappen för att slå på eller av funktionen. Funktionen är avstängd 
som standard. 
2. Tryck snabbt på frysknappen för att stänga inställningarna. 

När funktionen “Filtrera ofullständiga stycken” aktiveras försöker Snow 10 Pro 
avgöra om det finns avbrutna textspalter i dokumentets vänstra eller högra 
marginal. Om filtreringen stängs av inkluderar skanningen även ofullständiga 
spalter, och kameran läser all text som identifierats på sidan. Enheten läser då all 
test på sidan, men detta kan resultera i bristfällig text i början eller slutet av 
dokumentet. 
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6.4.4. Om 

Under “Om” visas versionen för firmware och hårdvara. 

1. Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att välja ikonen “Om” , och tryck 
sedan lägesknappen. 
2. Tryck snabbt på frysknappen för att stänga. 

6.4.5. LED-lampor/Skärmens ljusstyrka 

Se kapitel 5.6.2 och kapitel 5.6.3. 

6.5. Överföra dokument 

Se kapitel 5.2 på sidan 20. 

6.6. Minnesfunktion (talsyntesfunktionen) 

Följande inställningar på talsyntesfunktionen sparas automatiskt när enheten stängs av, för 
att underlätta nästa gång enheten används: Språk, röst, filtrering av ofullständiga stycken, 
LED-lampor, ljusstyrka, rösthastighet, volym, textens förstoringsgrad och textfärg. 
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7. Felsökning 

Problem Lösning 

Svart skärm 

- Se till att enheten är påslagen och inte befinner sig i 
standby-läge. 
- Ladda batteriet. 
- Sänk förstoringsgraden. 

Enheten är avstängd - Ladda batteriet. 

Bilden är mörk eller 
förvrängd. 

- Se till att enheten placeras platt på det material som ska 
visas. 

Smuts eller fläckar på 
skärmen. 

- Rengör kameran och skärmen med en mjuk trasa. 

Enheten är ansluten till en 
TV, men ingen bild syns på 
TV-skärmen. 

- Se till att TV:n är påslagen. 
- Se till att HDMI-kabeln är korrekt ansluten till TV:n 
- Håll ner på/av-knappen i 2 sekunder för att 
tvångsavsluta. Starta sedan om enheten. 
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Problem Lösning 

Talsyntes misslyckas eller 
“Not found” visas på 
skärmen 

- Flytta inte läskameran eller textmaterialet medan 
dokumentet skannas. 

Fel språk inställt 
- Se till att talsyntesen är inställd (se sidan 42) på 
samma språk som textmaterialet är på. 

Annat problem som inte 
nämns i bruksanvisningen. 

- Håll ner på/av-knappen och “+”-knappen 
tillsammans för att tvångsavsluta. Starta sedan om 
enheten. 
Om metoden inte fungerar, kontakta din Zoomax-
återförsäljare eller Zoomax huvudkontor för att få 
hjälp. 
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8. Teknisk specifikation 

 Förstoring: 

2,0X ~ 19X (närbild/avstånd) 
1,3 - 8X (realtidsvisning med talsyntesfunktion) 
7 förstoringsnivåer för text från lägsta till högsta (textsida när talsyntes 
används) 
Fixerad 1,3X (realtidsvisning i läsningsläge) 

 Färglägen: Helfärg och 10 färglägen med hög kontrast; 3 favoritlägen, inklusive 
helfärg 

 Skärm: 10-tums pekskärm; skärmupplösning: 1280*720p 

 Kamera: Autofokus/Pekfokus; 13 megapixlar 

 Distansläge: i bra belysning syns ord med fontstorlek 72 tydligt med maximal 
förstoring på 5 meters håll. 

 Mått: 280mm × 191mm × 22mm (11”×7.5”×0.87”) 
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 Vikt: 937g 

 Förvaringsutrymme för bilder eller dokument: totalt minne är cirka 1,5 GB. Till 
exempel, om du bara sparar bilder utan talsyntes ryms upp till 1000 bilder. Om 
du endast sparar dokument med talsyntesfunktionen ryms upp till 200 bilder. 
Om du både sparar bilder utan talsyntes och dokument med 
talsyntesfunktionen, ryms mellan 200 och 1000 bilder och dokument (beroende 
på pixelantal). 

 Användningstid: cirka 3 timmar (beroende på om LED-lampor är på/av, 
ljusstyrka och antal bilder som skannas) 

 Uppladdningstid: 2 timmar 

 Strömadapter: Spänning: 100-240 V; Effekt: 15V/4A 

  



Leverantör: LVI Low Vision International          Tillverkare: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

65 

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED 
 
Adress: 9F, Building D, Paradise Software Park, 
No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, 310012, China. 
Tel: +86-571-87006308 
Fax: +86-571-87397220 
E-post: sales@zoomax.com 
Besök oss på: www.zoomax.com 

 

Zoom Your Vision, Max Your Life 

http://www/

