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1. Introduktion 

➢ Om din Snow 10 Pro 

Tillykke med købet af dit nye Snow 10 Pro, et videobaseret læseapparat, som viser, 
forstørrer og afspiller. 

Læs denne brugervejledning grundigt inden det tages i brug. Denne vejledning 
hjælper dig til bedre at forstå Snow 10 Pros funktioner, og giver dig mulighed for 
fuldt ud at udnytte dit Snow 10 Pro videobaserede læseapparat. 

➢ VIGTIG BEMÆRKNING: 
Der er to versioner af Snow 10 Pro: enhed UDEN tekst-til-tale-version og 

enhed MED tekst-til-tale-version. Du finder ikonet  i øverste højre 
hjørne af enhedens pakke MED tekst-til-tale-funktion. 
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➢ Om denne brugervejledning 

Vi søger konstant at forbedre vores produkter og deres ydeevne. Derfor er det 
muligt, at denne vejledning ikke er den nyeste version tilgængelig. Du kan 
stadigvæk downloade den seneste udgave af brugervejledningen i supportafsnittet 
på  www.zoomax.com.  

Hvis du har spørgsmål efter at have læst denne vejledning bedes du kontakte din 
forhandler for yderligere hjælp. 
  

http://www.zoomax.com/
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2. Sikkerhed og vedligeholdelse 

For at holde dit Snow 10 Pro læseapparat i optimal stand, skal du læse de følgende 
sikkerhedsretningslinjer omhyggeligt: 

➢ Udsæt ikke dit Snow 10 Pro for overdrevet varme eller direkte sollys for at undgå brandfare.  
➢ For at undgå risiko for elektrisk skade, skal du holde dit Snow 10 Pro væk fra væsker og 

kemikalier. 
➢ For at undgå risiko for elektriske stød må du ikke forsøge at adskille apparatet. 
➢ Overlad venligst al service til et autoriseret reparationsværksted. 
➢ Tag altid strømstikket ud af Snow 10 Pro inden rengøring. Brug rensekluden eller en blød 

fugtig klud til at rengøre ydersiden. Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler, da de 
beskadiger dit læseapparat. 

➢ Bemærk venligst: Brugen af en skærmbeskytter kan påvirke den berøringsfølsomme skærms 
funktion. 

➢ Brug Snow 10 Pro i omgivelser hvor temperaturen er mellem 10  ℃  og 40  ℃  (50 og 
104F). 
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3. Lær Snow 10 Pro at kende 

3.1. Tilbehør 

Du finder følgende tilbehør inde i pakken til Snow 10 Pro: 

 Snow 10 Pro 
 Bæretaske 
 Emballage taske 
 Brugervejledning 
 Hurtigguidekort 
 Strømforsyning 
 USB-kabel 
 HDMI kabel 
 USB Type-C til USB 3.0 konverter 
 Rengøringsklud 

Hvis der mangler dele i din pakke, bedes du kontakte din forhandler. 
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3.2. Generel beskrivelse 

 
  

Selfiekamera 

Strømindikator 

Strømknap 

Billedknap 

Zoom ind knap 

Zoom ud knap 

Tekst-til-tale knap 

Fryseknap 

Tilstandsknap 
(Mode) 
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Stik til hovedtelefon 

Type-C port 

Micro HDMI-port 

Strømindgang 

Strømknap 

LED-lys 

HD kamera 
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3.3. Oplad batteriet 

 

 Batteriet SKAL være fuldt opladet inden første brug af din Snow 10 Pro. 

 For at oplade batteriet, skal du blot sætte den medfølgende strømforsyning i en 
ledig stikkontakt og tilslutte den til enheden. Bemærk at strømindikatoren er 
RØD når enheden er under opladning. 

  

Strømindikator 

Strømindgang 
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 Når batteriet er fuldt opladet, bliver strømindikatoren GRØN. Når batteriet er 
tomt, tager det omkring to timer at oplade det. 

 Du kan bruge Snow 10 Pro i ca. 3,5 timer ved kontinuerlig brug. Når batteriet er 
lavt, vises ikonet lavt batteri  i nederste venstre hjørne. Genoplad batteriet, 
hvis apparatet slukker uventet. 

BEMÆRK: 

1. Snow 10 Pro kan bruges i ca. 10 minutter før den automatiske nedlukning, 
når ikonet med lavt batteri vises. 

2. For at garantere og forlænge batteriets levetid, skal du kun oplade 
batteriet, når ikonet lavt batteri  vises på skærmen. 
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3.4. Strømindikator-status 

 RØD: Når en strømforsyning er tilsluttet enheden, er indikatoren rød, uanset 
om enheden er tændt eller slukket. 

 GRØN:  Når batteriet ikke oplades, fordi  

- apparatet er frakoblet strømforsyningen 
- batteriet er fuldt opladet, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen og 

apparatet ikke er frakoblet, er indikatoren grøn. 
 INDIKATOR FRA:  Når enheden er slukket og ikke tilsluttet nogen strømkilde, 

lyser indikatoren ikke.  
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4. Grundliggende brug 

➢ VIGTIG BEMÆRKNING: 
Alle betjeningsbeskrivelserne i dette kapitel kan kun anvendes ved ikke-tekst 
til talefunktion. Imidlertid har enheden, med eller uden tekst-til-tale-funktion, 
dog altid grundlæggende og avancerede funktioner til rådighed. 

4.1. Tænd/sluk 

 Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i to sekunder, og 
strømindikatoren bliver GRØN. 

 Navnet på Snow 10 Pro vises på skærmen i sekunder efter afbryderknappen er 
sluppet. ZOOMAX logoet vises når navnet forsvinder. Derefter vises billedet i 
realtid på skærmen. 

 Bemærk venligst, at Snow 10 Pro kører ANDROID-operativsystemet. Derfor vil 
det tage lidt længere tid at tænde for apparatet. Imidlertid kan hyppigheden af 
at strømforsyningen tændes og slukkes reduceres med det specielle design 
kaldet STANDBY TILSTAND (se side 11, introduktion af standbytilstand.) 
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 For at slukke for din Snow 10 Pro, skal du trykke på og holde tænd/sluk-
knappen nedtrykket i to sekunder; strømindikatoren lyser ikke, når enheden er 
slukket. 

4.2. Standby tilstand 

 Standby tilstanden slukker skærmen, men holder alligevel apparatet tændt.   Det er 
designet med et strømbesparende og brugervenligt formål.  
Apparatet går i standby når: 

- Det ikke anvendes i tre minutter 

- Strømknappen kortvarigt nedtrykkes. 
 I Standby tilstand vil apparatet automatisk lukke ned efter 30 minutters inaktivitet. 
 Afslut standbytilstand: Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen igen for at afslutte. 

 

BEMÆRK: 
For at bruge standbytilstand 
skal du sørge for, at din enhed 
er tændt. 

Strømindikator 

Strømknap 
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4.3. Nær-/Afstandsvisnings-funktion 

Åbn eller luk stativet, for at skifte mellem nær- og afstandsvisning. 

 
 Åben stativet for at skifte til nærvisning. Kameraet skifter automatisk til fast 

fokus, og LED-lampen tændes. 
 Luk stativet for at skifte til afstandsvisning. Ved afstandsvisning, brug en finger 

til at tappe på skærmen for at fokusere.  
  

Stativ 
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4.4. Zoomkontrol 

 

 Tryk på knappen "+" for at zoome ind og tryk på knappen "-" for at zoome ud. 
 Når læsestativet er åbent og læsematerialet er fladt placeret under, er 

forstørrelsesområdet 2,0× til 19×. 
 Hvis du tilslutter apparatet til et TV eller en skærm, øges forstørrelsen (se 

kapitel 5.4 på side 26). 
  

Zoom ind knap 

Zoom ud knap 
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4.5. Vælg farvetilstand 

 

➢ Normaltilstand 

Tryk på tilstandsknappen (Mode) i normal tilstand, og du kan vælge mellem 10 
højkontrast farvetilstande samt fuldfarve tilstand. Farvetilstanden er som 
standard fuld farve. Snow 10 HD Plus’ farvemuligheder er oplistet nedenfor: 

  

Tilstandsknap 
(Mode) 
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- Fuld farve 
- Høj kontrast med hvid tekst på sort baggrund 
- Høj kontrast med sort tekst på hvid baggrund 
- Høj kontrast med hvid tekst på blå baggrund 
- Høj kontrast med blå tekst på hvid baggrund 
- Høj kontrast med gul tekst på sort baggrund 
- Høj kontrast med sort tekst på gul baggrund 
- Høj kontrast med grøn tekst på sort baggrund 
- Høj kontrast med sort tekst på grøn baggrund 
- Høj kontrast med gul tekst på blå baggrund 
- Høj kontrast med blå tekst på gul baggrund 
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➢ Foretrukket farvetilstand 

 I enhver kontrastfarve tilstand skal du trykke på tilstandsknappen (Mode) og 
holde den nede i to sekunder, indtil du hører “i favoritfarvetilstand” for at åbne 
foretrukket farvetilstand. Kun tre farvetilstande kan vælges i denne tilstand: 
fuld farve, den foretrukne farve du vælger og dens omvendte farvetilstand (fx 
hvid på blå og blå på hvid). 

 For at forlade favorit farvetilstanden trykkes og nedholdes tilstandsknappen 
(Mode) i to sekunder, indtil du hører “i normal tilstand”. 

BEMÆRK: 
Forsøg på at åbne/afslutte Foretrukket farvetilstand aktiverer altid 
stemmeangivelsen på trods af systemets knaplydsindstilling (se Lyd til/fra-
funktion på side 35). 
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4.6. Frysefunktion 

➢ Autofokus/Tap for at fokusere 
 Kameraet er som standard indstillet til autofokus. 
 Du kan også trykke på skærmen for at fokusere på det objekt, du vil se. Efter at 

have skiftet mellem forskellige tilstande (fx skift mellem nær- og 
fjernvisningstilstand), skal du tappe på skærmen for at fokusere. 

➢ Frys billedet 
 Placer dit Snow 10 Pro over det betragtede materiale. 
 Tryk kortvarigt på fryseknappen for at fryse et billede i realtid. 

➢ Vis frosset billede 
 Før dit Snow 10 Pro tættere på dine øjne for at se billedet. Billedet kan zoomes 

ind/ud, og farvetilstanden kan ændres. 
 Når billedet er blevet zoomet ind, skal du bruge en finger til at trykke og holde 

på skærmen og panorere for at se detaljerede dele af billedet. 
 Tryk på fryseknappen for at vende tilbage til visning i realtid. 
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5. Avanceret anvendelse 

5.1. Gem/vis/slet et frosset billede 

➢ Gem billeder 
 Tryk på fryseknappen for at fryse billedet. 
 Tryk kortvarigt på Billedknappen, og er vises et krydsikon  på skærmen, der angiver, 

at dokumentet er blevet gemt. 
 Snow 10 Pro kan gemme op til 1.000 billeder. 

BEMÆRK: 
Hvis du forsøger at gemme et andet billede, når apparatets hukommelse er fuld, 
viser skærmen "Hukommelse fuld". Du skal slette de(t) gemte billede(r) inden du 
kan gemme nye billeder. 

➢ Tjek gemte billeder 

 For at åbne billeder skal du trykke kortvarigt på Billedknappen  i realtidsvisning og 
vælge "JPG" -knappen for at se listen over gemte billedeindeks. 

 Brug en finger til at svirpe på skærmen for at gennemse billedindeks displayet. 
 Tryk på billedet for at vælge det. 
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 For at se det forrige eller næste billede kan du svirpe til venstre eller højre med en 
finger, under den laveste forstørrelse af billedet. 

 Tryk på tilstandsknappen (Mode) for at skifte farvetilstanden. 
 Tryk på “+” eller “-” knappen for at zoome ind eller ud i billedet. 
 Når billedet er blevet zoomet ind, skal du bruge en finger til at trykke og holde på 

skærmen og panorere for at se detaljerede dele af billedet. 
 Tryk på fryseknappen for at vende tilbage til billedindekset. 
 Tryk igen på fryseknappen for at vende tilbage til visning i realtid. 

 For at åbne pdf-filer skal du trykke kortvarigt på Billedknappen  i realtidsvisning og 
vælge "PDF"-knappen for at se listen over gemte billedeindeks. 

 For at se den forrige eller næste side skal du bruge en finger til at svirpe op eller ned på 
skærmen 

➢ Slet gemte billeder 
 Når du ser et gemt billede, skal du trykke på Billedknappen to gange, og skærmen viser 

ikonet papirkurv , der viser, at billedet er blevet slettet med succes. Det skifter 
derefter til næste billede. 

 Hvis du sletter det sidste billede, viser skærmen "Intet billede!" og vender tilbage til 
visning i realtid. 
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5.2. Overfør filer med computere 

Billeder gemt i Snow 10 Pro kan overføres til din computer ved hjælp af det 
medfølgende USB-kabel (medfølger). Billeder i computeren kan også overføres fra 
computer til Snow 10 Pro. 

Trinene er som følger: 

1. Sørg for, at din Snow 10 Pro og din computer er tændt. 
2. Tilslut enheden til computeren med USB-kablet: Tilslut USB Type-C (den lille 
ende) til Type C-porten på din Snow 10 Pro, og tilslut USB 3.0 (den store ende) til 
computerens USB-port. 

 
 

USB-port 

Type-C port 

USB-kabel 
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BEMÆRK: 
Snow 10 Pro kan for nærværende kun tilsluttes computeren ved hjælp af 
Microsoft Windows. Brug sammen med en Mac er ved at blive udviklet. Hvis 
du har brug for at oprette forbindelse til en Mac, bedes du kontakte din lokale 
Zoomax-distributør eller Zoomax-hovedkvarter for at få de seneste nyheder. 

2. Når Snow 10 Pro er tilsluttet, 
 bliver strømindikatoren rød, hvilket indikerer tilslutningen. 
 Batteriikonet  vil altid vises i det nederste venstre hjørne på skærmen. 
 Snow 10 Pro vises som en ekstern enhed. 
 Dobbeltklik på harddisken med navnet "Snow 10 Pro" for at åbne disken. 
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3. Overføring af billeder: 
Der findes flere mapper på harddisken "Snow 10 Pro" (vist som figur nedenfor). 
Vælg "DCIM"-mappen, og du vil se P1-mappe og P2-mappe (gælder for apparater 
med tekst-til-tale-funktion), P3-mappe og en PDF-mappe. 
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BEMÆRK: 
Mappe P1 gemmer billeder taget i nærvisning/afstandsvisning/selfievisning. 
Folder P2 gemmer billeder taget i tekst-til-tale tilstand. 
Folder P3 gemmer billeder taget i læse tilstand. 
PDF-filer kan gemmes i mappen "PDF", og du kan se den i din Snow 10 Pro. 
PDF-filet kan også behandles til tale i Snow 10 Pro (med tekst-til-tale-
funktion). 
  

PDF 



Leverandør: LVI Low Vision International        Producent: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

24 

Vælg den tilsvarende mappe, og vælg derefter de billeder, du vil overføre. Du kan 
enten kopiere eller skære de valgte billeder og overføre dem fra læseapparatet til 
din computer eller fra computer til læseapparat. 

BEMÆRK: 
Alle billeder, der er gemt i P1-mappen, kan kun ses i 
nærvisning/afstandsvisning/selfievisning. Alle billeder, der er gemt i P2-mappen, kan 
kun ses/læses i tekst-til-tale tilstand. Kun enheden med tekst-til-tale-funktion har en 
P2-mappe. 
Alle billeder, der er gemt i P3-mappen, kan kun ses i læse tilstand. 
Alle pdf-filer, der er gemt i PDF-mappen, kan ses i 
nærvisning/afstandsvisning/selfievisning og kan læses i tekst-til-tale-tilstand. 
 

BEMÆRK: 
 Alle billeder, der overføres fra P1/P3-mappen, er i JPG-format. 
 Filer gemt i P2-mappen kan være i JPG, TXT eller RTF format. 
 Du må ikke ændre mappens navn for P1, P2 eller P3 eller slette disse tre mapper. 

Ellers kan enheden ikke finde de billeder, der overføres fra computeren og de 
billeder, der tidligere blev lagret. 
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5.3. Vis filer i USB-drevet 

Du kan se billeder på dit USB-flashdrev ved at tilslutte det til Snow 10 Pro. 
 Tilslut først dit USB-flashdrev til USB Type-C til USB 3.0-konverter (medfølger). 
 Tilslut derefter konverteren til type-c porten på din Snow 10 Pro. 

Ikonet for USB-flashdrevet vises et øjeblik i skærmen, når enheden er tilsluttet 
korrekt. Så vises to ikoner på skærmen som vist på illustration nedenfor. Tap på 
ikonet for venstre for at se billeder i dit USB-flashdrev. Tap på det højre ikon for at 
aktivere lydafspilleren. 
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5.4. Tilslut et TV eller en skærm 

For at få vist læsemateriale på en større skærm, kan du slutte enheden til et TV 
eller en skærm. 

1. Sørg for at tænde for dit TV eller skærm. 

2. Brug HDMI-kabelet (inkluderet) for at tilslutte læseapparatet til et TV eller en 
skærm. Du skal bare slutte den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på din 
Snow 10 Pro og den anden ende i en hvilken som helst ledig HDMI-port på dit TV 
eller skærm. 

 
  

HDMI-port Micro HDMI-port 

HDMI kabel 
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Når apparatet er tilsluttet, vil skærmen på Snow 10 Pro slukke automatisk og gå i 
HDMI-udgangstilstand. Og indholdet af materiale vil vises på skærmen eller på 
TV’et. Skærmen tændes når du berører den. Og skærmen på Snow 10 Pro slukker 
automatisk, hvis du ikke berører den i 10 sekunder. 

BEMÆRK: 
Din Snow 10 Pro kan også sluttes til TV eller skærm, der ikke er udstyret med 
en HDMI-port. Kontakt din lokale Zoomax distributør for at få flere 
oplysninger om tilgængelige adaptere for tilslutning af din Snow 1 Pro til TV og 
monitor uden HDMI-port. 
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5.5. Hovedmenu 

➢ Aktiver hovedmenuen 

I realtidsvisningstilstand trykkes kortvarigt på Fryseknappen og "+" knappen 
samtidig for at aktivere hovedmenuen som vist på figuren nedenfor. 
 

 
  

Læserfunktion 

Lydafspiller 

Indstilling 

Selfievisning 
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Tryk på "+" knappen eller "-" knappen for at bladre gennem de fire ikoner. Tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte valget. 

BEMÆRK: 
Hovedmenuen kan aktiveres i tilstanden realtidsvisning ved nærvisning, 
afstandsvisning, selfievisning, læserfunktion eller tekst-til-tale-funktion. 

➢ Afslut hovedmenuen 

Tryk kortvarigt på fryseknappen for at vende tilbage til visning i realtid. Hvis der 
ikke er nogen handling inden for 10 sekunder, går apparatet automatisk tilbage til 
realtidsvisning. 
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5.6. Indstilling 

➢ Aktiver indstillingen 

Vælg indstillingsikonet , og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at aktivere 
indstillingsmenuen (figur nedenfor). Tryk på fryseknappen for at vende tilbage til 
hovedmenuen. Hvis der ikke er nogen handling inden for 10 sekunder, går 
apparatet automatisk tilbage til realtidsvisning. 

 Tryk på knappen "+" eller "-" 
for at bladre gennem de seks 
ikoner: læserlinje og masker, 
LED-lys, lysstyrke, lyd, 
billedhastighed og 
berøringsfølsom 
skærmfunktion. 

 

  

LED-lys Lysstyrke 

Læselinje 
og masker 

Lyd 

Billedhastighed Berøringsfølsom 
skærmfunktion 
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5.6.1. Læselinje og masker 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at åbne indstillingsgrænsefladen for 
læselinje og masker som nedenfor. Dets baggrund vil være realtime visning af ting fanget af 
kameraet. 

1. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge læselinje og masker. Tryk på tilstandsknappen 
(Mode) for at bekræfte valget. 
2. Placeringen af læselinje og masker kan 
indstilles. Du skal berøre elementet på skærmen 
og flytte det for at foretage din tilpasning. 

- For at justere læselinjen, kan den flyttes til 
den bedste position. 

- For at justere læsemaskerne skal du flytte 
kanterne af de sorte masker til den bedste 
position. Bredden af den afdækkede skærm 
ændres i overensstemmelse hermed. 
3. Tryk kortvarigt på tilstandsknappen (Mode) 
for at bekræfte og gå tilbage til forrige menu. 

 

Vandret 
linje 

Vandrette 
masker Annuller 

Lodrette 
masker 

Lodret linje 
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5.6.2. LED-lys til/fra 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at åbne indstillingsgrænsefladen 
for LED-lys som vist nedenfor. Dets baggrund vil være realtime visning af ting 
fanget af kameraet. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge status for LED-lys. 
Tryk derefter på tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte eller tryk på Fryse-
knappen direkte for at gå til forrige menu. 

 
  

Begge fra 

Venstre til 
højre fra 

Venstre fra 
højre til 

Begge til 
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GODT RÅD: 
- I nærvisning anbefaler vi at bruge det dobbelte LED-lys TIL. 
- I afstandsvisning er det dobbelte LED-lys FRA som standard. Du kan tænde 

dem, hvis det er nødvendigt. 
- I selfievisning er det dobbelte LED-lys FRA som standard. 
- I læsertilstand er det dobbelte LED-lys TIL som standard. 
- Ved tekst-til-tale-funktion anbefaler vi at bruge dobbeltlys TIL på mat papir 

og dobbeltlys FRA på blank papir. 
- Ved brug af håndskriftsfunktionen, når enheden løftes, skal du tænde og 

slukke lyset i henhold til omgivelserne og dine håndskriftsindstillinger. Hvis 
du er venstrehåndet, kan du slukke for venstre LED-lys for at undgå skyggen. 
Hvis du er højrehåndet, kan du slukke for højre LED-lys for at undgå skyggen. 
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5.6.3. Justering af lysstyrke 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at åbne indstillingsgrænsefladen 
for skærmens lysstyrke som vist nedenfor. Baggrunden vil vise realtime billede. 
Tryk på knappen "+" eller "-" for at justere lysstyrken. Tryk derefter på 
tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte eller tryk på Fryse-knappen direkte for at 
gå til forrige menu. 

 

Der er i alt fem intensitetsniveauer: 5, 4, 3, 2, 1. 
Som standard er intensitetsniveauet indstillet til 3. 
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5.6.4. Lyd til/fra 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at slå lyden TIL eller FRA. Lyden 
er som standard TIL. 

5.6.5. Billedhastighed 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at vælge mellem 50 Hz og 60 Hz. 
Som standard er billedhastigheden sat til 60 Hz. 

5.6.6. Berøringsfølsom skærmfunktion 

Vælg  og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at tænde eller slukke for den 
berøringsfølsomme skærmfunktion. Som standard er denne funktion slået FRA. 

BEMÆRK: 
Når den berøringsfølsomme skærmfunktion er aktiveret, kan ikonet på 
hovedmenuen og indstillingsmenuen betjenes både ved berøring og ved hjælp 
af knapper. 
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5.7. Læserfunktion 

➢ Aktiver læsertilstand 

Vælg læsertilstandsikonet  (øverst til højre i hovedmenuen), og tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at åbne læserfunktionen. Læsertilstandsikonet vises 
på skærmen. Du kan se flere detaljer under læsertilstand. 
 I realtime visning er forstørrelsen 1,3×, og forstørrelsen kan ikke ændres. 
 Tryk kortvarigt på fryseknappen for at fryse et billede i realtid. Efter frysning af 

billedet vises den vandrette læselinje på billedet. Kort trykvarigt på 
Fryseknappen og "+" knappen samtidig for at bladre gennem de to indstillinger: 
vandret linje eller lodret linje. 

 Tryk på knappen "+" for at zoome ind og tryk på knappen "-" for at zoome ud. 
 Når billedet er blevet zoomet ind, skal du bruge en finger til at trykke og holde på 

skærmen og panorere for at se detaljerede dele af billedet. Tap på ikonet  (i 
øverste venstre hjørne) for at gå tilbage til venstre start af linjen. Tap på ikonet 

 for at rotere billedet. 
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 Tryk på Billede-knappen for at gemme det frosne billede, og billedet fra læsertilstand 
gemmes i P3-mappen.  

 Tryk på tilstandsknappen (Mode) for at skifte farvetilstanden for det frosne billede. 
Farvemulighederne er oplistet nedenfor: 

- Høj kontrast med hvid tekst på sort baggrund 

- Høj kontrast med sort tekst på hvid baggrund 

- Høj kontrast med gul tekst på sort baggrund 

- Høj kontrast med sort tekst på gul baggrund 
 For at åbne et billede skal du trykke kortvarigt på Billedknappen, og vælge "JPG" -

knappen for at se listen over gemte billeder. Vælg “PDF”-knappen for at åbne og vise 
en PDF-fil. 

BEMÆRK: 
 I læsertilstand kan det frosne billede kun panoreres vandret eller lodret. 
 I realtidsvisning i Reader-tilstand kan farvetilstanden ikke ændres. 
➢ Afslut læsertilstanden 
Tryk og hold på fryseknappen i tre sekunder for at afslutte læserfunktionen til nærvisning 
eller afstandsvisning. 
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5.8. Selfievisning 

➢ Aktiver selfievisningen 

Vælg ikonet for selfievisning  (nederste venstre hjørne i hovedmenuen), og 
tryk på tilstandsknappen (Mode) for at åbne selfievisningen. Ikonet selfievisning vil 
vises på apparatets skærm, når det åbner selfievisningen. Dit ansigt vil vises på 
skærmen. 

 LED-lysene slukkes automatisk ved selfievisning. 
 Tryk på “+” eller “-” knappen for at zoome ind eller ud. 
 Tryk på fryseknappen for at fryse et billede. 
 Tryk på Billede-knappen for at gemme et billede, og billedet gemmes i P1-

mappen. 
 Farvetilstanden kan ikke ændres ved selfievisning. 

➢ Afslut selfievisningen 

Tryk og hold på fryseknappen i tre sekunder for at afslutte selfievisningen til 
nærvisning eller afstandsvisning. 
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5.9. Lydafspiller 

➢ Aktiver lydafspilleren 

Vælg ikonet for lydafspiller  (nederste højre hjørne i hovedmenuen), og tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at åbne lydafspilleren. 
➢ OVERSIGTSSIDE 

 
(A) OVERSIGTSSIDE 
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 Stryg gennem skærmen for at gennemse lydlisten. Vælg den lyd, du vil lytte til, 

og tap på  for at afspille den. Det skifter derefter til AFSPILNINGSSIDEN. 

 Tap  for at slette (delete) for at slette filen. 

 Tap  for at gå tilbage til AFSPILNINGSSIDEN. 

➢ AFSPILNINGSSIDE 

 
(B) AFSPILNINGSSIDE 
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 For at indstille afspilningsrækkefølgen skal du tappe på ikonet for venstre for at 
bladre gennem "bestil afspilning", "tilfældig udsendelse" og "enkelt cirkulation". 

 Tap  for at afspille seneste lyd. Tap  for at afspille næste lyd. 

 Tap  eller  for at afspille eller pause lyden. 
 Tap  for at justere lydstyrken. 

 Tap  for at gå til OVERSIGTSSIDE. 

➢ Afslut lydafspilleren 

Tryk og hold på fryseknappen i tre sekunder for at afslutte lydafspilleren til 
nærvisning eller afstandsvisning. 
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6. Tekst til Tale-funktion 

Hvis den enhed, du køber, har tekst-til-tale-funktion, skal du følge instruktionerne 
nedenfor for at anvende tekst-til-tale-funktionen. 

BEMÆRK: 

Der er et trykt ikon  i det øverste højre hjørne af pakken, der 
symboliserer om Snow 10 Pro inde i pakken har tekst-til-tale-funktion. 

Når du har købt apparatet uden tekst-til-tale-funktion, får du en gratis 
prøveversion, som giver dig mulighed for at bruge funktionen 30 gange i alt. 
Du kan kontakte din lokale leverandør for opdatering af din version, hvis du vil 
bruge tekst-til-tale-funktionen permanent. Bemærk venligst at du bliver opkrævet 
betaling for at få denne ekstra funktion. 
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6.1. Aktiver/Deaktiver tekst-til-tale funktion 

➢ Aktiver tekst-til-tale funktion 
I realtidsvisning (ikke ved frosset billede eller gemt billede), tryk på tekst-til-tale 

knappen  hvorefter du ser tekst-til-tale ikonet  dukke op på skærmen for at 
åbne tekst-til-tale funktionen. 

➢ Deaktiver tekst-til-tale funktion 

For at afslutte tekst-til-tale-funktion ved realtidsvisning, tryk og hold fryseknappen 
nedtrykket i tre sekunder for at afslutte. Hvis dit apparat fortsætter med 
tekstlæsningsopgave, skal du kortvarigt trykke på Fryseknappen for at forlade 
tekstsiden. 
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6.2. Zoomkontrol ved tekst-til-tale-funktion 

BEMÆRK: 
Standardforstørrelsen ved tekst-til-tale funktionen er den laveste forstørrelse. 
Inden scanning af dokumentet, kan du forstørre det efter behov. 
Forstørrelsesområdet er 1,3× ~ 8×. 

 

 Tryk på knappen "+" for at zoome ind og tryk på knappen "-" for at zoome ud. 
 Hvis du løfter din Snow 10 Pro fra læsematerialet, mindskes forstørrelsen. 

BEMÆRK: 
Inden scanning af dokumentet, kan der kun zoomes ind eller ud på dokumentet, og 
farvetilstanden kan ikke ændres. 

Zoom ud knap 

Zoom ind knap 
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6.3. Kom i gang 

 

BEMÆRK: 

Inden du bruger tekst-til-tale-funktionen, skal du først åbne indstillingsmenuen for 
at indstille sprog (se kapitel 6.4). Standardsproget er engelsk (US). Indstil sproget til 
samme sprog som dokumentets. Ellers kan funktionen ikke fungere korrekt, og 
resultatet kan være uforståelig tekst eller meddelelsen “Ikke fundet”. 

  

Fryseknap 



Leverandør: LVI Low Vision International        Producent: ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

46 

1. Sørg for, at du har aktiveret tekst-til-tale-funktionen (se side 43, hvordan du 

aktiverer tekst-til-tale funktion). Taleikonet  vises på skærmen og vises altid 
nederst til venstre, der angiver, at denne funktion er blevet aktiveret. 

2. Placer dokumentet fladt under Snow 10 Pro. 

3. Tap på skærmen der, hvor der fokuseres. 

4. Tryk kort på fryseknappen for at affotografere dokumentet. 

5. Et par sekunder senere begynder enheden at læse det scannede dokument. 
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6.3.1. Billed brugergrænseflade 

 
  

10″ håndholdt 
læseapparat 

Tekst-til-tale 
funktion 

Zoom ind på 
din vision. 
Maksimer dit 
liv. 

Snow 10 Pro 
fra Zoomax 

Snow 10 Pro 
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➢ Knapbjælken 
    Følgende billede viser Snow 10 Pro knapbjælken. Brug knapbjælken til at starte 
eller pause talen, justere læsehastigheden, justere lydstyrken, spring til tekstside, 
folde/udfolde knapbjælken. 

 
 

 Tap  for at justere læsehastigheden. 

 Tap  for at justere talens lydstyrke. 

 Tap  for at pause tale. Tap  for at afspille tale. 
 Tap  for at sammenfolde knapbjælken og dette ikon skifter til  . Tap  for 

at udfolde knapbjælken. 

 Tap  for at skifte til tekstside (se til næste side). 

Lydstyrke ned Hastighed ned Hastighed op Lydstyrke op 

Hop til næste side pause/afspil Sammenfold knapbjælken 
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6.3.2. Tekst brugergrænseflade 

 
  

Snow 10 Pro er et nyt produkt 
fra ZOOMAX som har TEKST-
TIL-TALE funktion 
(ekstraudstyr). 

Snow 10 Pro 
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➢ Tap på ordet for at læse fra det 
Du kan tappe på et ord og Snow 10 Pro begynder at læse fra det pågældende ord 
under talen. 
➢ Knapbjælken 
Taleknapbjælken på tekstsiden er den samme som på billedsiden, undtagen ikonet 

længst til højre . Tap på dette ikon for at gå tilbage til billedsiden. 
➢ Zoomkontrol tekstside 
Under læsningen kan du trykke på "+" knappen eller "-" knappen for at ændre 
forstørrelsen af teksten. 
- Tryk på knappen "+" for at øge forstørrelsen af teksten. 
- Tryk på knappen "-" for at mindske forstørrelsen af teksten. 
Der er i alt syv niveauer af forstørrelse fra laveste til højeste. Standardforstørrelsen 
er det laveste niveau. 
➢ Tekstfarve 
Under læsning kan du trykke på tilstandsknappen (Mode) for at ændre 
kontrastfarvetilstand. Der findes følgende fire farvetilstande. 
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- Høj kontrast med hvid tekst på sort baggrund 
- Høj kontrast med sort tekst på hvid baggrund 
- Høj kontrast med gul tekst på sort baggrund 
- Høj kontrast med sort tekst på gul baggrund 

 

Som standard er kontrastfarvetilstanden hvid tekst på sort baggrund. 

BEMÆRK: 
Farvetilstanden for billedbrugergrænsefladen kan ikke ændres. 
➢ Gem dokumentet 

For at gemme dokumentet på sidegrænsefladen skal du trykke på Billedknappen 
, hvorefter der vises et ikon på skærmen, som angiver, at dokumenterne er blevet 
gemt. Dokumentet gemmes i JPG-format. 

Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro 
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For at gemme dokumentet på tekstgrænsefladen, tryk på Billedknappen , og 
der vil være to valgknapper: “TXT” eller “RTF”. Du kan tappe på knappen for at 
vælge det format du vil gemme dokumentet i. 
Det gemte dokument vil blive opbevaret i P2-mappen. 

➢ Find og læs gemte dokumenter 

For at åbne billeder skal du trykke kortvarigt på Billedknappen  i realtidsvisning 
af tekst-til-tale funktionen, og vælge "JPG" -knappen for at se listen over gemte 
billeder. 
- Brug en finger til at svirpe på skærmen for at gennemse dokumentindekset. 
- Tap dokumentet for at vælge det. 

- Der er et afspille ikon  i midten af dokumentet. Tap på dette ikon for at starte 
dokumentet læsning. 

For at åbne PDF-filer skal du vælge "PDF"-knappen for at se listen over PDF-filer. 
For at åbne txt- eller rtf-filer skal du vælge "TXT/RTF"-knappen for at se listen over 
gemte filer. 
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➢ Slet gemte dokumenter 
- Hvis du vil slette et gemt dokument, skal du vælge det dokument, du vil slette, og 

tryk to gange på Billedknappen . På skærmen vises et papirkurvikon , der 
angiver, at dokumentet er slettet korrekt. Den skifter derefter til næste dokument. 
- Bemærk at et slettet dokument ikke kan genskabes. 

BEMÆRK: 
Du kan kun slette ét dokument ad gangen. Det betyder at du ikke kan slette de fire 
dokumenter på skærmen eller slette hele dokumentmappen på én gang. 

➢ Overfør dokumenter med computer 

Se kapitel 5.2 på side 20. 
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➢ BEMÆRK: 
 Bemærk at diagrammer og tabeller ikke kan konverteres til tekst præcist. Brug 

ikke denne funktion til at læse diagrammer og tabeller. 

 
➢ BEMÆRK: 
Efter scanningen af dokumentet lyder der et bip før læsning, og efter dette bip 
begynder apparatet at læse teksten højt. Biplyden vil altid være slået til, uanset om 
knaplyden er tændt eller slukket. Hvis du ikke vil forstyrre på et offentligt eller 
andet stille sted, anbefales en øretelefon/hovedtelefon. 
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Løft Snow 10 Pro i højden, og det kan affotografere mere indhold af 
læsematerialet. Den maksimale højde, du kan løfte enheden, er den højde, hvorfra 
Snow 10 Pro kan tage billedet af et helt A4-ark. 

BEMÆRK: 
Hvis skriftstørrelsen ikke er almindelig, når der scannes et helt A4-ark, kan tekst-til-
taleprocessen fejle, og "Ikke fundet" vises på skærmen. 

Når du løfter enheden for at tage et billede af et dokument: 

- Skal du sikre et godt lys 
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6.4. Aktiver/Afslut tekst-til-tale indstillingsmenu 

➢ Aktiver tekst-til-tale indstillingsmenu 
1. I realtidsvisningstilstand trykkes kortvarigt på Fryseknappen og "+" knappen 
samtidig for at aktivere hovedmenuen. Tryk på “+” eller “-” knappen for at vælge 
indstillingsikonet , og tryk på tilstandsknappen (Mode) for at aktivere 
indstillingsmenuen (figur nedenfor). 

 

BEMÆRK: 
Hvis du vil ændre indstillingen under 
læsning, skal du trykke kortvarigt på 
Fryseknappen for at afslutte til realtime 
visning, og derefter aktivere 
indstillingsmenuen. 

2. Tryk på "+" knappen eller "-" knappen for at bladre gennem de seks ikoner. 
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6.4.1. Sprog 

1. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge "sprogikon" , tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at åbne sprogindstillingssiden. Standardsproget er 
engelsk (US). 

2. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge det sprog, du har brug for, og tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte. Apparatet vil vende tilbage til 
indstillingsmenuen. Tryk kortvarigt på fryseknappen for at afslutte 
indstillingsmenuen. 
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6.4.2. Stemme 

1. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge "Stemme ikon" , tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at åbne indstillingssiden for stemme (kvinde/mand) 
som vist nedenfor. Standardstemmen er Kvinde. 

 

BEMÆRK: 
De eksisterende sprog som vises 
nedenfor har kun KVINDELIG stemme: 
 
English(IND) / Français (CA) / Norsk / 
Limba română / Türk dili / Svenska 

  

Mand Kvinde 
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2. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge den stemme du foretrækker, og tryk 
på tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte. Apparatet vil vende tilbage til 
indstillingsmenuen. Tryk kortvarigt på fryseknappen for at afslutte 
indstillingsmenuen. 

6.4.3. Funktionen filtrer ufuldstændigt afsnit 

Denne funktion har to indstillinger: aktiveret eller deaktiveret. 

1. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge "Filter ikon" , tryk på 
tilstandsknappen (Mode) for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Denne 
funktion er som standard deaktiveret. 
2. Tryk kortvarigt på fryseknappen for at afslutte indstillingsmenuen. 

Når "Funktionen filtrer ufuldstændigt afsnit" er aktiveret, vil Snow 10 Pro forsøge at 
opdage, om tekstkolonner skæres af i venstre eller højre side af dokumentet. Hvis du vil 
deaktivere filtret, vil scanningsområdet inkludere delvise kolonner, og enheden vil læse 
alt detekterede tekst på siden. Apparatet vil registrerer al tekst på siden, men kan 
resultere i ufuldstændig tekst i begyndelsen eller slutningen af dokumentet. 
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6.4.4. Om 

"Om" viser firmware og hardware versionerne. 

1. Tryk på "+" knappen eller "-" knappen for at vælge “Om ikonet” , tryk på 
tilstandsknappen (Mode). 
2. Tryk kortvarigt på fryseknappen for at afslutte. 

6.4.5. Indstilling for LED-lys/Skærmens lysstyrke  

Se kapitel 5.6.2 og kapitel 5.6.3 

6.5. Overfør dokumenter 

Se kapitel 5.2 på side 20. 

6.6. Hukommelsesfunktion (tekst-til-tale-funktion) 

Følgende indstilling af tekst-til-tale-funktionen gemmes automatisk, når enheden slås fra for 
at lette den næste brug: Sprog, stemme, Funktionen filtrer ufuldstændigt afsnit, LED-lys, 
lysstyrke, stemme hastighed, lydstyrke, forstørrelse af tekst og tekstfarve. 
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7. Fejlfinding 

Problemer Løsninger 

Sort skærm 

- Sørg for at der er strøm på og at standby ikke er 
aktiveret. 
- Oplad batteriet. 
- Reducer forstørrelsesniveauet. 

Enheden er slukket - Oplad batteriet. 

Billedet på skærmen er 
mørkt eller forvrænget. 

- Sørg for, at enheden er placeret fladt på det betragtede 
materiale. 

Klatter eller pletter på 
skærmen. 

- Rengør kamera og skærm med en blød klud. 

Enheden er tilsluttet et TV, 
men der vises intet billede 
på TV-skærmen. 

- Kontroller at TV’et er tændt. 
- Sørg for at HDMI-kablet er korrekt tilsluttet til TV’et 
- Tryk på tænd/sluk-knappen i to sekunder for at 
gennemtvinge en nedlukning. Genstart derefter enheden. 
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Problemer Løsninger 

Mangler tekst-til-tale eller 
"Ikke fundet" vises på 
skærmen 

- Flyt ikke læseapparatet eller læsematerialet mens 
dokumentet scannes. 

Forkert sprogindstilling 
- Sørg for, at sprogindstillingen for tekst-til-tale (se 
side 42) er den samme som sproget på 
læsematerialet. 

Der opstår et andet 
problem, som ikke er nævnt 
i denne vejledning. 

- Tryk på strømknappen og “+” knappen samtidigt for 
at gennemtvinge en nedlukning. Genstart derefter 
enheden. 
Hvis ovennævnte metode ikke fungerer, bedes du 
kontakte din lokale Zoomax-distributør eller Zoomax-
hovedkvarter for at få hjælp. 
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8. Tekniske data 

 Forstørrelse: 

2,0× ~ 19× (nærvisning/afstandsvisning) 
1,3× ~ 8× (realtidsvisning ved tekst-til-tale funktion) 
Syv niveauer for forstørrelse af teksten fra den laveste til den største (tekstsiden 
under tekst-til-tale funktionen) 
Fast 1,3× (realtime visning i læsetilstand) 

 Farvetilstande: Fuld farve og 10 højkontrast farvetilstande, tre favorittilstande, 
herunder fuld farve 

 Skærm: 10” berøringsfølsom skærm, skærmopløsning: 1.280×720p 

 Kamera: Autofokus/Tap for at fokusere, 13 megapixel 

 Afstandsvisning: Under gode lysforhold kan ord med en skriftstørrelse på 72pt 
ses tydeligt i maksimal forstørrelse på en afstand af fem meter. 

 Størrelse: 280mm × 191mm × 22mm (11”×7.5”×0.87”) 
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 Vægt: 937 gr 

 Lagringskapacitet for billeder eller dokumenter: Den samlede hukommelse er 
ca. 1,5 GB. Hvis du fx kun gemmer billederne under ikke-tekst-til-tale, kan der 
gemmes op til 1.000 billeder. Hvis der gemmes dokumenter under tekst-til-tale-
funktion, kan der gemmes op til 200 billeder. Hvis der både gemmes billeder 
under ikke-tekst-til-tale og dokumenter under tekst-til-tale-funktion, kan der 
gemmes 200 til 1.000 billeder og dokumenter (afhængig af pixelantallet) 

 Kontinuerlig brug: (fuldt opladet batteri) ca. 3 timer (relevant for LED-lys 
tændt/slukket og lysstyrke samt hyppigheden af fotoscanning) 

 Opladningstid: 2 timer 

 Strømforsyning: Indgang: 100~240V, udgang: 15V/4A 
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ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED 
 
Adresse: 9F, Building D, Paradise Software Park, 
No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, 310012, Kina. 
Tlf: +86-571-87006308 
Fax: +86-571-87397220 
Email: sales@zoomax.com 
Besøg os på: www.zoomax.com 

 

Zoom dit syn, maksimer dit liv 

http://www/

