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övre högre hörn anger produktversion. 

på förpackningens  JA 

 

Ikonen 

OBS: 
Snow 12 finns i TVÅ versioner: en version UTAN talsyntes 
och en version MED talsyntes. 

1. Introduktion 
 

1.1 Om Snow 12 

Grattis till din nya Snow 12, en läskamera med kraftfulla funktioner som är 
enkel att använda. 

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Bruksanvisningen hjälper 
dig att förstå funktionerna hos Snow 12 bättre och gör att du får mer ut av 
din nya läskamera. 

 

 
1.2 Om bruksanvisningen 

Vi arbetar ständigt med att förbättra Zoomax produkter. Det kan därför 
vara så att den här bruksanvisningen inte är den senaste tillgängliga 
versionen. Du kan ladda ner den senaste bruksanvisningen under Support 
på https://www.zoomax.com 

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

 

 

 

http://www.zoomax.com/
http://www.zoomax.com/
http://www.zoomax.com/
http://www.zoomax.com/
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2. Säkerhet och underhåll 
- För att hålla din Snow 12 Pro i optimalt skick är det viktigt att du läser 
följande säkerhetsregler noggrant: 

- För att undvika brandrisk, låt inte Snow 12 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 12 före rengöring. Rengör utsidan med rengöringsduk 
eller mjuk, fuktig disktrasa. Använd inte rengöringsmedel eller sträva 
material, då dessa kan skada läskameran. 

- Om skärmskydd används kan det påverka pekskärmens funktion.  

- Snow 12 kan användas i temperaturer  mellan 10℃ and 40℃. 
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3. Lär känna din Snow 12 

3.1 Vad finns i förpackningen? 

Följande tillbehör medföljer i  

förpackningen: 

- Snow 12 

- Hopfällbart stativ 

- Fodral 

- Fodralväska 

- Bruksanvisning 

- Instruktionsblad 

- Strömadapter 

- USB-kabel 

- HDMI-kabel 

- Konverterare USB 3.0 till USB-C 

- Rengöringsduk 

Om något tillbehör saknas i förpackningen, kontakta  

återförsäljare. 

 

3.2 Allmän beskrivning 

Hopfällbart stativ är standardtillbehör till Snow 12. Snow 12 kan användas 
ensamt eller med stativ för större skrivutrymme.
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Snow 12                                            Snow 12 med  
                                                                    hopfällbart stativ 
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3.3 Ladda batteriet 

- Batteriet MÅSTE vara fulladdat innan du använder Snow 12 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. 

- När batteriet är fulladdat blir på/av-lampan grön. Det tar cirka 2 timmar att ladda 
ett urladdat batteri helt. 

- Snow 12 går att använda cirka 2,5-3 timmar i sträck. När batterinivån är låg visas 

ikonen för lågt batteri  i det nedre vänstra hörnet. Ladda batteriet om 
produkten stängs av oväntat. 

 

3.4 På/Av-lampan 

RÖTT: Lampan lyser rött när batteriet laddas, oavsett om enheten är på eller av. 

GRÖNT: När batteriet inte laddas, eller är fulladdat med ansluten strömadapter, 
lyser lampan grönt. 

LAMPAN SLÄCKT: Lampan släcks automatiskt när enheten är avstängd utan 
ansluten strömkälla.
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OBS: 

Alla grundläggande funktioner finns för båda versionerna av Snow 12 (med 
och utan talsyntes). För versionen med talsyntes kan dessa funktioner endast 
användas när talsyntesen ej är påslagen. 

4. Grundläggande funktioner 

4.1 Grundläggande introduktion 

 

 

Öppna/stänga stativet till Snow 12 

Tryck ner “TRYCKKNAPPEN” längst ner på bakstycket för att öppna stativet. 

Tryck tillbaka “FÖTTERNA” för att stänga stativet. 

 

TRYCKKNAPP 
FÖTTER 

ÖPPET 

STÄNG
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Att öppna det hopfällbara stativet  
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Att öppna det hopfällbara stativet  
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4.2 Ström på/av 

- Håll nere på/av-knappen i 3 sekunder tills på/av-lampan blir GRÖN. 

- Efter några sekunder visas realtidsbilden på skärmen.  

- Observera att Snow 12 använder operativsystemet ANDROID. Det tar därför 
en liten stund att starta enheten. Använd det särskilda standby-läget för att 
slippa stänga av och slå på enheten hela tiden. 

- Stäng av Snow 12 genom att trycka och hålla nere på/av-knappen i några 
sekunder tills på/av-lampan släcks. 
 

4.3 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: 

A. den inte har använts på 3 minuter 

B. 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. 

 

 

 

På/Av-knapp 
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4.4 Närbildsläge/Avståndsläge 

Veckla ut och fäll ihop stativet för att byta mellan närbildsläge och 
avståndsläge. 

Tryck ner tryckknappen längst ner på bakstycket för att öppna stativet. 

Tryckknapp 

 

Stativ 

 

 

 

- Veckla ut stativet för att byta till närbildsläge. LED-lampan tänds. 

- Fäll ihop stativet för att byta till avståndsläge. I avståndsläge, välj fokus genom  
att trycka på skärmen om du inte får ett bra fokus under de första sekunderna. 

 

4.5 Zoomning 

 

 

 

 
Zooma ut Zooma in 

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

- När stativet är utfällt och läsmaterialet  placeras platt nedanför, är förstoringen  
2,7X till 19X (2,5X till 19X på stativ). 

- Du kan öka förstoringen ännu mer genom att ansluta enheten till en TV eller 
bildskärm. Se kapitel 5.3. 

 
4.6 Flytta bilden med analog spak 

Rör den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att flytta realtidsbilden vid 
hög förstoring. 

Tryck spaken upp/ner/vänster/höger två gånger i snabb följd för att flytta  
bilden till skärmens kant. 

 

4.7 Välja färgläge 

Normalläge 

Tryck på lägesknappen för att växla mellan fyrfärgsläge och 10 kontrastlägen. 
Standardläget är fyrfärgsläge. Snow 12 har följande färgvisningsalternativ: 

- Fyrfärg 

- Vit text på svart bakgrund 

- Svart text på vit bakgrund 

- Vit text på blå bakgrund 

- Blå text på vit bakgrund 
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- 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 

 

Byta snabbt till fyrfärgsläge 

I kontrastläge, håll in lägesknappen i 1 sekund för att snabbt återgå till 
fyrfärgsläge. 

Favoritfärgsläge 

Du kan välja favoritfärg i inställningarna. Se kapitel 5.1.5. 
 

 

4.8 Frysa och spara 
 

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. 
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Frysa bild 

- Placera Snow 12 över materialet som du tittar på. 

Tryck snabbt på frysknappen för att frysa en realtidsbild. I det 

nedre högra hörnet finner du knappen ”  ”. 

Tryck på den för att veckla ut knappmenyn enligt nedan. 

 

 

 

 

               Dölj knappmeny           Spara     Album    Tillbaka 

  

 Dölj knappmeny 

Tryck på ikonen “dölj”     för att dölja  knappmenyn. 
 

Spara frusen bild 

Tryck på ikonen “spara”  för att spara en frusen bild i albumet. En 
förbockad ikon visas på skärmen, vilket betyder att dokumentet har sparats. 
 

Öppna/stäng album 

Tryck på ikonen “album”    för att öppna albumet. Tryck på ikonen  

“tillbaka”  eller på frysknappen för att gå tillbaka. 

Se kapitel 5.1.3 för mer information. 
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Visa frusen bild 

Du kan zooma in och ut på bilden och du kan även byta färgläge. 

- Flytta runt på bilden genom att svepa med fingret över pekskärmen eller flytta 
den analoga spaken för att visa dolda delar av bilden vid inzoomning. 

- Tryck på frysknappen för att återgå till visning i realtid. Du 

kan även trycka på ikonen “tillbaka”  för att gå tillbaka. 
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®  

5. Avancerade funktioner 

5.1 Huvudmeny 

5.1.1 Öppna/stänga huvudmeny 

 
Öppna huvudmenyn 

I realtidsvisning, tryck snabbt på “hemknappen” för att öppna huvudmenyn enligt figur 
nedan. 

 

Tryck den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att växla mellan de sex 
ikonerna: talsyntes, album, avståndskamera, inställningar, systeminformation och 
tillbaka. För att välja en funktion, tryck ner den analoga spaken, och tryck sedan på 
lägesknappen för att aktivera, eller rör vid ikonen om pekskärmsfunktion är på. 

 
Stänga huvudmenyn 

Tryck på hemknappen för att stänga huvudmenyn. 

Eller tryck på ikonen “gå tillbaka” för att stänga huvudmenyn. 
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5.1.2 Talsyntes 

Se kapitel 6. 
 

 

5.1.3 Öppna album 

Välj ikonen Album  , och välj sedan ikonen Foto och PDF för att öppna 

albumet. Notera att en tredje ikon, TXT/RTF, visas om du öppnar albumet i 
talsyntesläge. 

Tryck på frysknappen för att stänga albumet. Eller tryck på ikonen “gå tillbaka”   
för att avsluta. 

 

5.1.4 Avståndskamera (SnowLink) 

Snow 12 kan anslutas till avståndskameran SnowLink genom HDMI-porten på 
enhetens vänstra sida. 

Kontakta din återförsäljare eller Zoomax om du vill prova avståndsvisning 

med SnowLink. 

 

 

 

 

HDMI-in 
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5.1.5 Inställningsmeny 

Välj ikonen “inställningar” och tryck på lägesknappen för att öppna  
inställningsmenyn. 

Tryck den analoga spaken upp/ner/vänster/höger för att växla mellan ikonerna. 

Tryck på lägesknappen för att bekräfta eller ändra en inställning. Du kan även trycka 
direkt på ikonerna. 

 

 

LED-lampa på/av 

Välj ikonen “LED-lampa” och tryck på lägesknappen för att växla mellan fyra 
ljuslägen: vänster-på & höger-på, vänster-på & höger-av, vänster-av & höger-på, 
vänster-av & höger-av. Du kan även trycka direkt på ikonen för att växla mellan 
lägena.  

I standardläget är LED-lamporna på i närbildsläge. LED-lamporna stängs av för 
avståndsläge, maskinläsning och talsyntesläge. 
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Ljudvolym 

Välj ikonen “ljudvolym” och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen för att ställa  
in volym. Tryck den analoga spaken till höger eller vänster för att höja eller sänka 
volymen. 

Du kan även trycka på rektangelrutorna för att ställa in volymen. 
 

 

 

Tryck på “ ”för att bekräfta, eller “ ”för att gå tillbaka om 
pekskärmsfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att 
bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka. 

Det finns 8 volymnivåer. Standardvolymen är medium.  
 

Skärmens ljusstyrka 

Välj först ikonen för ljusstyrka och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen  
för att ställa in ljusstyrka. 

Tryck den analoga spaken till höger eller vänster för att höja eller sänka  
skärmens ljusstyrka. 

Du kan även trycka på rektangelrutorna för att ställa in ljusstyrkan. 
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Tryck på “ ”för att bekräfta, eller “ ”för att gå tillbaka om pekskärms- 
funktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller 
frysknappen för att gå tillbaka. 

Det finns 5 nivåer av ljusstyrka: 5, 4, 3, 2, 1. 

Standardnivån är 3. 

 

Läslinje och masker 

Aktivera läslinje och masker genom att samtidigt trycka på knapparna Zooma 
in och Zooma ut, utan att öppna huvudmenyn. För att växla mellan läslinje och 
masker, upprepa kommandot. 

Läslinjens position och bredden mellan maskerna ställer du in på inställningsmenyn. 

Välj ikonen “läslinje och masker” i inställningsmenyn och tryck på lägesknappen 
för att göra inställningar. Tryck den analoga spaken höger eller vänster för att 
ställa in läslinje eller masker. 

Tryck den analoga spaken upp eller ner för att ställa in läslinjens position och 
bredden mellan masker. 

Du kan även trycka direkt på ikonen för att välja läslinje och masker, och flytta linjens 
eller maskernas position genom att trycka på skärmen. 

Tryck på “ ”för att bekräfta, eller “ ”för att gå tillbaka om 
pekskärmsfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, 
eller frysknappen för att gå tillbaka. 
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Välj kontrastnivå 

Lämplig kontrastnivå varierar med läsmaterialet. 

Välj ikonen “kontrastnivå” och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. 
Tryck den analoga spaken upp/ner för att ställa in kontrastnivån. 

Tryck på “ ”för att bekräfta, eller “ ”för att gå tillbaka om 
pekskärmsfunktionen är på. Annars trycker du på lägesknappen för att 
bekräfta, eller frysknappen för att gå tillbaka. 
 

 
Du kan även ändra kontrastnivån utan att öppna inställningarna. Håll ner  
lägesknappen och tryck på Zooma in-knappen “+” eller Zooma ut-knappen  
“-” för att justera kontrastnivån. 
 

Välj favoritfärgsläge 

Välj ikonen “färgläge” och tryck på lägesknappen för att öppna inställningarna.  
Tryck den analoga spaken höger/vänster/upp/ner för att byta färgläge.  
Tryck på lägesknappen för att markera eller avmarkera färgläge. Du kan även  
trycka direkt på ikonerna för att markera eller avmarkera färglägen. 

Tryck på “ ”för att bekräfta, eller “ ”för att gå tillbaka om pekskärmsfunktionen 

är på. Annars trycker du på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att 
gå tillbaka. Det finns totalt 10 kontrastlägen. Samtliga är markerade som standard. 
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OBS: 

1. Språk för röstprompt är detsamma som språket för maskinläsning  
och talsyntes. När språket för röstprompt är auto är röstprompten på engelska, 
och automatisk språkidentifiering i maskinläsning och talsyntes aktiveras. 

2. Automatisk språkidentifiering inaktiveras om språk för röstprompt  
ställs in på ett visst språk. 

 

 
Språk 

Välj ikonen “språk” och tryck på lägesknappen för att göra inställningar. Tryck den 
analoga spaken upp/ner för att ställa in språk. Tryck på lägesknappen för att 
bekräfta. Tryck på ikonen “gå tillbaka” för att gå tillbaka. 

Du kan även svepa upp/ner på skärmen för att ställa in språk. 

Standardspråk är engelska. 

 

 

 

Kvinnoröst/Mansröst 

Välj ikonen “Kvinnoröst/mansröst” och tryck på lägesknappen för att växla 
mellan “kvinnoröst” och “mansröst”. 

 

Du kan även trycka direkt på ikonen för att växla mellan lägena. Standard är 
kvinnoröst. 

OBS: 

Följande språk finns endast med KVINNORÖST: English (IND) /Français (CA) /  
Norsk / Limba română / Türk dili / Svenska. 
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Bildhastighet: 50/60Hz 

Välj “50/60Hz” och tryck på lägesknappen för att växla mellan 50Hz och 60Hz. Du kan 
även trycka direkt på ikonen för att växla mellan lägena. 

 

Pekskärmsfunktion av/på 

Tryck på ikonen för pekskärmsfunktion eller på lägesknappen för att stänga av    
pekskärmsfunktionen. 

    Tryck på lägesknappen för att slå på funktionen. 

Pekskärmsfunktion är påslagen som standard. 

 

Demoläge 

Tryck på ikonen “Demo”, så demonstrerar Snow 12 huvudfunktionerna automatiskt. 

 
5.1.6 Systeminformation 

Välj ikonen “Systeminformation” och tryck på lägesknappen för att göra 
inställningar. Du kan även trycka direkt på ikonen för att öppna sidan. 
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Programversion 

Välj ikonen Programversion och tryck på lägesknappen eller direkt på ikonen 
för att visa programversion. Tryck på tillbaka-ikonen eller på frysknappen för 
att gå tillbaka. 

 

Aktivera maskinläsning och talsyntesfunktion 

Om du har köpt Snow 12 utan maskinläsning och talsyntes och vill uppgradera 
till maskinläsningsversionen, kontakta återförsäljare eller Zoomax. 

 

För återförsäljare: 
För att aktivera maskinläsning krävs en QR-kod för aktivering på hemsidan: 
http://zoomaxupgrade.com. Välj ikonen “Aktivera maskinläsning” på Snow 12 för att 
skanna mottagen QR-kod. 

 

3 minuter automatisk standby på/av 

Tryck på den här ikonen  för att aktivera automatisk standby efter 3 minuter. I det 
här läget går enheten inte in i standby före avstängning. Om demoläge är avstängt går 
enheten in i standby om den inte används på 3 minuter. 

Automatisk standby efter 3 minuter är aktiverat som standard. Markera ikonen och 
tryck på lägesknappen för att stänga av automatisk standby. Du kan även trycka direkt 
på ikonen för att aktivera och inaktivera inställningen. 

 

 

 

 

 

 

http://zoomaxupgrade.com/
http://zoomaxupgrade.com/
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Programuppdatering med USB-minne 

För att uppgradera programvaran, förbered ett USB-minne med den senaste 
programvaran från Zoomax. Se till att programmet har lagrats i USB-minnets rotkatalog. 

Anslut först USB-minnet till “USB-C”-porten med hjälp av konverteraren USB 3.0 till USB-C 
(medföljer). 

Välj sedan ikonen “Programuppdatering” och tryck på lägesknappen för att bekräfta. Du 
kan även trycka direkt på ikonen för att bekräfta. Uppgraderingen tar ett antal 
sekunder. 

Enheten startas om automatiskt efter slutförd uppdatering. 

 

Återställ fabriksinställningar 

Välj ikonen “Återställ fabriksinställningar” och tryck på lägesknappen för att bekräfta. 
Du får välja om du vill radera alla bilder eller ej. Om du väljer ja kommer alla bilder 
raderas automatiskt när fabriksinställningarna återställs. Enheten startas sedan om. 
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5.2 Överföra filer med dator 

Filer som sparats på Snow 12 kan föras över till dator med hjälp av 
medföljande USB-kabel. Filer på datorn kan också föras över från datorn 
till Snow 12. 

Gör så här: 

1. Se till att både Snow 12 och datorn är påslagna. 

2. Anslut enheten till datorn med USB-kabeln: anslut USB-C (den mindre 
änden) till USB-C-porten på Snow 12, och anslut USB 3.0 (den större 
änden) till USB-porten på datorn. 

USB-
 

USB-C-port 

USB-kabel 
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OBS: 

Snow 12 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. 

 

 

1. När du har anslutit Snow 12 händer följande: 

- Strömlampan blir röd. 

- Snow 12 går att hitta som extern enhet. 

- Öppna mappen “Snow 12” genom att dubbelklicka på den. 

2. Att föra över filer: 

I mappen “Snow 12” finns ett flertal delmappar (se figur nedan). Öppna 
mappen “DCIM.” Du ser nu mapparna Photo, PDF, TXT/RTF och Photo 
(OCR). 
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Välj en mapp och markera sedan den fil som du vill föra över. Du kan kopiera 
eller klippa ut filen och föra över den från läskameran till datorn eller från datorn 
till läskameran. 

 

5.3 Anslutning till TV eller bildskärm 

Du kan ansluta enheten till en TV eller bildskärm om du vill visa läsmaterialet på en 
ännu större skärm. 

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

2. Anslut läskameran till TV:n eller bildskärmen med medföljande HDMI-kabel. Anslut  
ena änden av HDMI-kabeln till Micro HDMI-porten på Snow 12, och den andra änden  
till en ledig HDMI-port på TV:n eller bildskärmen

 

OBS: 

Bilderna i mappen Photo kan endast visas när maskinläsning och talsyntes är 
avstängda. 

Bilderna i mapparna Photo (OCR) och TXT/RTF kan endast visas när 
maskinläsning och talsyntes är aktiverade. 

   

  OBS: 

Byt inte namn på mapparna. Om du gör det kan enheten inte hitta sparade 
bilder eller bilder som förts över från datorn. 
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Micro HDMI-port                                           HDMI-port 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

När enheten har anslutits stängs skärmen på Snow 12 av automatiskt och 
går in i HDMI-läge. Kamerabilden visas istället på bildskärmen eller TV:n. 
Skärmen slås på igen om du rör vid den. Om du inte rör skärmen igen på 30 
sekunder stängs den av automatiskt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBS: 

Du kan även ansluta Snow 12 till TV eller bildskärm som saknar HDMI-port. 

Kontakta din återförsäljare för mer information om konverterare för att 

ansluta Snow 12 till TV eller bildskärm utan HDMI-port. 



ZOOMAX®
 Snow 12 

 

 

29 

6. Maskinläsning och talsyntes 

 

 

Om du köper versionen utan talsyntes får du prova på att använda funktionen 
gratis totalt 30 gånger. 

Kontakta din återförsäljare för versionsuppgradering om du vill ha permanent 
talsyntesfunktion. Notera att uppgraderingen medför extra kostnad. 

 

6.1 Aktivera/Avsluta talsyntes 
 

Aktivera maskinläsning och talsyntes 

I realtidsvisning (inte frusen bild eller sparad bild), håll nere frysknappen i 3 
sekunder för att aktivera talsyntes.  

Talsyntesikonen  visas nu på skärmen. 

Du kan även aktivera talsyntes genom huvudmenyn. 

 

 

 

 

anger huruvida produkten i förpackningen har talsyntesfunktion. 

 

på förpackningens övre högra hörn 
JA 

NE

OB  

En ikon 
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Avsluta talsyntes 

För att avsluta talsyntes i realtidsvisning, håll nere frysknappen i 3 sekunder. 

Du kan även trycka på ikonen i skärmens nedre högra  hörn för att avsluta 

funktionen. 
 

Zoomning med talsyntes 

 

6.2 Komma igång 

1. Se till att du har aktiverat talsyntes (se sidan 6.1 om hur talsyntes aktiveras). 

Ikonen för talsyntes  syns på skärmen och visas alltid i det nedre vänstra 

hörnet när funktionen är aktiverad. 

2. Placera dokumentet platt under Snow 12. 

3. Tryck på skärmen för att fokusera. 

4. Tryck snabbt på frysknappen för att skanna dokumentet. 

 

 

Frysknapp 

 

 

 

OBS: 

I talsyntesläge går standardinställningen för förstoring och färg inte att ändra. 
Snow 12 kan skanna en helsida på det hopfällbara stativet.  
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5. Efter några sekunder börjar enheten läsa upp det skannade 
dokumentet. 
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6.2.1  Textgränssnitt 

E  

Zoomning i textvy 

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. 

 

Trycka på ett ord för att läsa från det 

Tryck på ett ord för att starta uppläsning från och med det. 

 

Knappmenyn 

Knappmenyn i textvisning är densamma som för bildvisning förutom . Tryck 
på den här ikonen för att gå tillbaka till bildvisning. 
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Spara dokument 

Om du vill spara ett dokument i bildvisning, tryck på ikonen “spara” på 
knappmenyn. Du får sedan välja om du vill spara i formatet “txt” eller “rtf”. 

Tryck på ikonen “txt” eller “rtf” för att bekräfta om pekskärmsfunktionen  
är på. Rör annars den analoga spaken vänster/höger för att välja “txt”  
eller “rtf”. Tryck sedan på lägesknappen för att bekräfta, eller frysknappen för att gå 
tillbaka. 

 

Textfärg 

Tryck på lägesknappen medan du läser för att byta  

kontrastfärg. Det finns 4 färglägen: 

- 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: 

Färgläge kan inte ändras i bildvisning. 
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6.2.2 Bildgränssnitt 

                                             

 
Knappmenyn 

Figuren nedan visar knappmenyn för talsyntes. Du kan använda knappmenyn för att 
starta eller pausa uppläsning, justera läshastigheten, ändra volymen, byta till textvisning 
och visa/dölja knappmenyn.  
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 Läsa sparade dokument i album 

Med talsyntes aktiverad, tryck på hemknappen, markera albumikonen och tryck 
på lägesknappen för att öppna albumet. Du kan även trycka direkt på ikonen. Välj 
ikonen “JPG” för att visa sparade bilder i listform. 

- Svep på skärmen för att bläddra i dokumentregistret om pekskärmsfunktionen 
är påslagen. Annars bläddrar du genom att röra den analoga spaken 
höger/vänster. 

- Tryck på ett dokument för att markera det. Eller tryck på lägesknappen för att 
bekräfta. 

- Det finns en uppspelningsikon  mitt på dokumentet. Tryck på den ikonen 

för att starta uppläsningen. 

För att öppna PDF-filer, välj knappen “PDF” för att visa en lista på PDF-filer. 

För att öppna TXT- eller RTF-filer, välj knappen “TXT/RTF” för att se listan på 
sparade filer. 

 

Radera sparade dokument 

 

 

 

Ställ Snow 12 i det hopfällbara stativet för att registrera en större del av 
läsmaterialet med maskinläsning och talsyntes. Snow 12 kan avbilda helsidor 
med hjälp av stativet. 

 
OBS: 

Diagram och tabeller kan inte konverteras till exakt text. 

Använd inte den här funktionen för att läsa diagram och tabeller. 
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När du lyfter upp kameran för att fota ett dokument, se till att belysningen är god 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: 

Om teckenstorleken är för liten för hela A4-sidor kan det hända att 
talsyntesen misslyckas. “  ” visas då på skärmen. 
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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. 

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 på samma språk som 
textmaterialet är på. 
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Annat problem som inte nämns 
i bruksanvisningen. 

- Håll nere 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. Tekniska specifikationer 
- Förstoringsgrad: 

2,7X - 19X (närbildsvisning) 

25X - 19X (på hopfällbart stativ) 

- Färglägen: Fyrfärg och 10 kontrastlägen 

- Skärm: 12-tums pekskärm; skärmupplösning: 1920*1080p 

- Kamera: Autofokus/Pekfokus; 13 megapixlar 

- Mått: 

29*22*2,4 cm — Snow 12 

35*23*4 cm — hopfällt stativ 

- Vikt: 

Snow 12: 960 g Hopfällbart stativ: 
1230 g 

- Kontinuerlig användning: cirka 2,5 till 3 timmar (beroende på LED- 

belysning, ljusstyrka och hur ofta inskanning sker) 

- Uppladdningstid: 2 timmar 

- Strömadapter: Input: 100-240V; Output: 15V/4A 

- Minne: cirka 1,5 G. Till exempel, om bilder sparas enbart utan talsyntes, rymmer 
enheten upp till 1000 bilder. Om du endast sparar bilder med talsyntes ryms upp till 
200 bilde
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