Göz Pal Okuyucu Hızlı Başlangıç
Birimi Kurma
1. size bakacak şekilde ön panel ve düğmeleri ile düz bir yüzeye Göz Pal
Okuyucu,
2. Kamerayı açın. yerine oturuncaya kadar kamera kolunu yukarı çekin. Sen
kol yerinde olduğunu belirten bir klik sesi duyacaksınız. o da yerine
oturana kadar Sonra döner / kamera kafasını yukarı çekin. Yine kamera
kafası yerinde olduğunu belirten bir klik sesi duyacaksınız.
3. Güç kablosunun güç kaynağına bağlayın. böylece ön paneldeki etrafında
Göz Pal Reader çevirin sizden uzağa karşı karşıya. sol tarafta Base
arkasına güç kaynağını takın. Sonra bir elektrik prizine diğer ucunu.
4. Cihazın sağ tarafında bulunan USB portuna tuş takımını bağlayın.
5. Sizin Göz-Pal Okuyucu şimdi kullanılmak üzere hazır.
Platform herhangi nesnelerden temiz olduğundan emin olun.
Güç Açık ve Okuma
1. Ön panelin ortasında bulunan küçük yuvarlak düğmesini basılı tutarak GözPal Reader 1. açın.
2. ses düğmesi saat yönünde çevirin. Ses düğmesi ön panelin ortasında
bulunan büyük bir yuvarlak düğme. Bir melodi yazılım yüklenirken
oynayacak.
NOT: Bir pin ses jakı ile kulaklık kullanabilirsiniz. USB konektörü ile kulaklık
Göz Pal Reader ile uyumlu değildir. Kulaklık jakı USB bağlantı
noktasının yanındaki sağ tarafında yer alır.
3. Göz-Pal Reader yükleme yapılır 3. sonra, "belgenizi koyun."
Duyacaksınız Artık okumaya hazırız.
NOT: duyana kadar herhangi bir belge açık bir platform tutun "Belgenizi
koyun."
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4. okumaya başlamak için, Eye-Pal Reader baz bir belge yerleştirin. Oryantasyon önemli
değil. En kısa sürede belge hala olduğu gibi, bir "enstantane" sesi duyacaksınız. Göz
Pal Okuyucu sadece birkaç saniye içinde yüksek sesle okumaya başlayacak.
Belgeyi kaldırırsanız, "belgenizi yerleştirin" Lütfen, duyacaksınız. Belgeyi
değiştirmek veya ön paneldeki veya tuş takımındaki Duraklat / Devam
düğmesine basarak, okumaya devam edin,
NOT: Göz-Pal Okuyucu yalnızca temel platformu sınırları içinde metni
okuyabilirsiniz. sınırları dışında herhangi bir metin okuma olmayacaktır.
ellerinizle kameranın vizyonunu engel değil emin olun..
Merkez Ön Panel Kontrolleri

Güç - Ön panelin merkezinde küçük yuvarlak düğme ve kapalı Göz
Pal Reader açmak için kullanılır.
Hacim - Güç düğmesinin sağındaki büyük yuvarlak topuzu, ön
paneldeki ses seviyesini ayarlamak için kullanılır. Ses düzeyini
artırmak düğmeyi saat yönünde çevirin.
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Gizli Ön Panel Kontrolleri
bu kontroller tabanının sağ alt köşesinde çıkıntıyı bulun kullanın. kenar aşağı
parmağınızı basın ile. Kapak açmak ve dört düğme ortaya çıkaracaktır.

Pause Okuma Devam - soldan ikinci düğme. Bu iki yatay çizgi ile
işaretlenmiştir. Bu düğmeye basın duraklatmak ve okuma devam etmek.
Bu düğmeye 3 saniye basılı tutulursa, bu etkinleştirmek veya hareket
aktive kontrollerin kullanımını devre dışı bırakır.
Önceki Cümle Oku - ilk düğmeyi bir ok işaret sol ile işaretlenmiş solda.
Bir önceki cümlede dönmek için kullanılır. Belirli bir cümleye dönmek
için gerektiğinde Bu düğme çok kez preslenebilmektedir.
Hız Okuma - duraklatma düğmesinin sağında bulunan iki üçgen
düğmeleri, biri diğerinin üzerine vardır. alt düğme okuma hızını
azaltacaktır ise üst düğmesi okuma hızını artırır.
Yeniden Başlatma - herhangi bir nedenle Göz Pal Reader yeniden başlatmak
için 5 saniye boyunca sol tarafındaki ilk düğmesine basın. Sen "yeniden
başlatılıyor." Duyacaksınız
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Hareket Aktif Kontroller
Bu özellik kullanmak için, 3 saniye boyunca ön paneldeki Duraklat / Devam
düğmesini basılı tutun. Sen "Etkin Hareket Komutları." Duyacaksınız bir belge
platformu üzerinde olduğunda aşağıdaki el hareketleri sadece iş unutmayın.
Pause Okuma Devam - soldan sağa basılı materyal üzerinde yavaşça
elinizi hareket ettirin.
Önceki Cümle Oku - basılı materyal üzerinde sağdan sola doğru yavaşça
elinizi hareket ettirin. Belirli bir cümle dönmek için gerektiği gibi elden kadar
birçok kez taşıyın.
Gelişmiş özellikler
Sütunlar Okuma - Tuş takımı üzerindeki Sol ve Sağ Ok tuşları aynı
anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu sütunların üzerinden okuyacaktır.
Sayfa Düzeni nitelendiren - Tuş takımı üzerindeki Yukarı Ok ve Aşağı
Ok düğmelerini aynı anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu sayfasının
düzenini anlatacağız.
Diller değiştirilmesi - tuş takımındaki Hatırlama ve kaydet düğmeleri aynı
anda basıldığında, Eye-Pal Okuyucu dil ve / veya sesleri geçecektir.
Işık Kapatma - Yukarı Ok, Aşağı Ok ve tuş takımındaki Pause düğmeleri
aynı anda basıldığında ışık söner.
Kitap Tasarruf Modu - Göz-Pal Okuyucu kılavuzuna başvurun metin ve
MP3 flash sürücü kullanarak onları dönüştürmek, kitap kurtarmak
öğrenmek için.
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