MiniVision
Release note – Software version n° MV_6312
Software opdateringsprocess
En internetforbindelse er nødvendig for at kunne downloade og installere opdateringer til din
MiniVision.
For at opdatere din enhed skal du navigere til “Indstillinger”, vælge "Om telefonen" og
herefter "Systemopdateringer".
Naviger til elementet "Hent og installer" og tryk på "OK" tasten for at påbegynde hentningen.
Alt efter din internet forbindelse kan hentningen af opdatering tage et stykke tid. Når din
MiniVision er færdig med at downloade skal du vælge "Installer" for Systemopdateringer
skærmbilledet. Hav tålmodighed - det tager tid at færdiggøre hele processen og du kan først
bruge din MiniVision igen når den begynder at tale.
System forbedringer:
-

Generelt:
o Tilføjelse af nye funktioner og nye applikationer.
o Fejlrettelser og stabilitets forbedringer.
o Oversættelses- og vokaliseringsforbedringer.
o Forbedring af den visuelle præsentation ved at have én linje på skærmen i
stedet for to linjer i enkelte tilfælde.

-

System:
o Løste et problem med blokering af tastatur.
o Løste et problem med detektering af sprog ved brug af diktering på Dansk.
o Løste et problem med lang forsinkelse under genstart, efter en
fabriksgendannelse.
o Løste et problem ved installering af Premium talesynteser for Tjekkisk og for
Dansk.
o Bluetooth: Forbindelses status for tilkoblede enheder vil nu blive annonceret
(Se under Indstillinger / Bluetooth / Forbundne enheder).
o Løste et problem med baggrundsbelysningen af tastaturet - nu vil der være
belysning ligegyldigt hvilken tast du trykker på.
o Løste et problem med klokkeslæt og dato ved opdatering af
Hjemmeskærmen.

Nye applikationer og funktioner:
Stemmekommandoer
Ny funktion med Stemmekommandoer er nu tilgængelig direkte fra Hjemmeskærmen,
tryk og hold blot på “OK” tasten og funktionen sættes i gang.
Der kræves en internet forbindelse (WiFi, 3G eller 4G) for at kunne aktivere følgende
funktioner:

o Indtal “Nøgleord” for at få annonceret en liste over alle de nøgleord der er
tilgængelige.
o Indtal “Navnet” på en applikation for at starte den.
Eksempelvis kan du sige “Telefon” for automatisk at starte Telefon applikationen.
o Indtal "Ring til" efterfulgt af navnet på kontaktpersonen som du ønsker at
kontakte: Du bliver bedt om at bekræfte kontaktpersonen ved brug af OK tasten.
Eksempelvis: "Ring til Hans Erik".
Bemærk venligst: Du har rig mulighed for at indtale både "Thomas Paul", men
også bare "Paul" eller "Thomas".
o Indtal "Send besked til" efterfulgt af navnet på pågældende kontaktperson: Efter
godkendelse af kontaktpersonen vil du blive placeret i et redigeringsfelt for en ny
besked.
Eksempelvis: "Send besked til Paul Johnson".
Bemærk venligst: Du har rig mulighed for at indtale både "Thomas Paul", men
også bare "Paul" eller "Thomas".
o Indtal “Opret note” efterfulgt af det ønskede indhold af selve noten: En ny note
oprettes automatisk.
Eksempelvis, “Opret note, husk at ønske et stort tillykke med fødselsdagen til
Susan”.
o Indtal “Ny alarm” for at springe direkte til oprettelsen af en ny alarm.
o Indtal “Ny begivenhed” for at påbegynde oprettelsen af en ny begivenhed eller
kalenderaftale under applikationen Planlægning.
o Indtal “Ny kontaktperson” for at påbegynde tilføjelsen af en ny kontaktperson.
Noter
Noter applikationen tilbyder muligheden for at oprette, læse, redigere og slette egne
noter i tekstformat.
Opret en note
Tryk på “Menu” tasten og naviger til og vælge elementet "Opret ny note". Indskriv din
tekst og gem din note ved at trykke på "OK" tasten.
Den gemte note er nu tilgængelig ude i oversigten og kan læses fra hovedskærmen i
applikationen.
Dine noter sorteres i kronologisk rækkefølge - nyeste note placeres øverst.
Læs og Rediger en note
Fra hovedskærmen i applikationen “Noter”, naviger til den note du ønsker at læse. Tryk
på "OK" tasten og naviger til elementet Rediger.
Yderligere muligheder der er tilgængelige:
·

Kopier alt: Giver dig mulighed for at kopiere indholdet af noten.

·

Slet: Sletter den pågældende note.

·

Eksport: Kopierer indholdet af noten til den indbyggede hukommelse i din
MiniVision.

Vejr

Denne applikation giver dig mulighed for at få annonceret vejrsituationen, både nu og
fem dage frem, baseret på din lokalitet. Du har også mulighed for at få en detaljeret
prognose for hver dag. Denne applikation kræver en internet forbindelse (WiFi, 3G eller
4G).
Lommelygte
Denne applikation benytter LED belysningen som er placeret på bagsiden af MiniVision
som en lommelygte. Når du påbegynder applikationen vil LED belysningen automatisk
blive tændt. Tryk på “OK” tasten eller forlad applikationen for at slukke for lommelygten.
Hurtig Start
Denne nye funktion er en udbygning af den velkendte Hurtig Opkalds funktion. Nu,
direkte fra Hjemmeskærmen, kan du associere og starte applikationer blot ved at trykke
og holde på en af de numeriske taster (Se gerne under Indstillinger / Tastaturet / Hurtig
Start).
Forbedringer for applikationer:
-

Tilgængelighed:
•

Ny indstilling til at ændre på skrifttypen (Se under Indstillinger / Visuelle skærm /
Skrifttype).

•

Ny indstilling til at indstille tekst som fed (Se under Indstillinger / Visuelle skærm /
Fed).

•

Ny indstilling som muliggør visning og læsning af adgangskode (Se under
Indstillinger / Sikkerhed / Vis adgangskoder). Som standard er denne indstilling
deaktiveret.

•

Nyt: Når skærmlæser er deaktiveret for svagtseende brugere vil pil op og pil ned
tasterne fungere som tekstrul i en redigeringsboks.

•

Nyt: Et lydsignal afspilles nu i toppen og i bunden af lister.

•

Nyt: Du bliver nu bedt om at “Tal efter lydsignalet” med et designet visuelt
piktogram når du påbegynder talefunktionen (Stemmekommando samt diktering).

•

Løste et problem ved tryk på “OK” tasten når en titel for en pop-up var i fokus. En
annullerings mulighed er blevet oprettet.

•

Løse et problem med en ikke-systematisk afspilning af et bekræftelses lydsignal,
når et tegn angives i en redigeringsboks.

•

Løste et problem med symboler det ikke var tilgængelige ved angivelse af
adgangskode til WiFi.

-

Telefon:
•

Nyt: Lydniveauet for højttaleren er blevet justeret og forbedret for opkald.

•

Nyt: Tryk på “Besvar opkald” tasten for at aktivere eller deaktivere hådfri tilstand
(skifter automatisk over til på højttaler) under et igangværende opkald.

•

Forbedringer af håndteringen af indstillinger for Telefon, eksempelvis
Viderestilling, Opkald venter samt Opkalds ID.

•

Løste et problem med skærmlæseren ved indgående opkald - Kontaktperson eller
telefonnummer annonceres nu ikke, når opkaldet er besvaret.

•

Løste et problem med skærmlæseren under igangværende opkald, hvor enkelte
menu elementer ikke blev læst.

•

Løste et problem under igangværende opkald hvor MiniVision ikke vibrerede,
selvom funktionen er aktiveret.

-

Kontaktpersoner:
•

Nyt: Nu er det muligt at importere VCF filer fra micro SD kort

•

Løste et problem med forkert læsning af navnet på en kontaktperson når der
ringes op ved brug af “Besvar opkald” tasten.

•

Løste et problem med Kontaktpersoner applikationen, når et kort telefonnummer
ville forhindre udgående opkald.

-

Beskeder:
•

Nyt: Mulighed for at sende en besked eller ringe til en kontaktperson direkte fra en
samtale, uden behov for at åbne en besked først.

•

Nyt: Forhindres nu at sende en tom besked.

•

Nyt: En bekræftelse på at en samtale er slettet vil nu blive annonceret.

•

Nye humørikoner er tilføjet.

•

Løste et problem hvor MiniVision ikke ville modtage besked fra udbyder når en
SMS besked ikke er afsendt, hvilket betød af de følgende SMS beskeder blev
blokeret.

•

Løste et problem med videresendelse af beskeder.

•

Løste et problem med ukendte humørikoner ved læsning af beskeder, nu vil der
blive læst “humørikon” i stedet for ingenting.

-

Alarm:
•

-

Løste et problem med at MiniVision ikke ville gå i dvaletilstand efter en
igangværende alarm.
SOS / Nødopkald:

•

Løste et problem når der ikke var angivet et telefonnummer til brug ved
nødopkald.

•

Navnet på applikationen er ændret til “Emergency” på engelske udgaver, for at
forhindre udfordringer med stemmegenkendelse.

