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Zawiera przekaźnik radiowy 

FCC ID: VC2-10025; IC: 8923A-10025  

USA – Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC)  

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 

cyfrowych klasy B w nawiązaniu do części 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). 

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 

w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje fale radiowe o określonej częstotliwości, 

korzysta z nich oraz emituje je. Jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie 

z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Zakłócenia mogą 

jednakże wystąpić również, gdy urządzenie będzie poprawnie zainstalowane. Jeśli urządzenie 

powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można zweryfikować, 

wyłączając je i włączając, zalecane jest podjęcie próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednej 

z poniższych metod:  

 Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.  

 Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym.  

 Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony 

jest odbiornik radiowy lub telewizyjny.  

 Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym lub 

telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.  

 Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega 

następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych 

zakłóceń oraz (2) urządzenie to powinno akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, 

w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.  

 Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. 

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przy wysokim 

poziomie głośności przez dłuższy czas. 

Kanada – Oświadczenie Industry Canada (IC) 

To urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską Normą ICES-003. To urządzenie jest zgodne 

z Normą RSS 210 Industry Canada. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) 

urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to powinno 

akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 

niepożądane działanie. 

UWAGA:  Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej. To urządzenie nie może 

być używane w pobliżu lub w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną ani nadajnikiem. 

UWAGA: Ekspozycja na promieniowanie o częstotliwości radiowej. Instalator tego sprzętu 

radiowego musi zapewnić, że antena jest ustawiona bądź ukierunkowana w taki sposób, że 
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Japonia – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (MIC) 

 

Zasady bezpieczeństwa i konserwacja urządzenia  

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, przestrzegaj 

następujących zaleceń: 

 Zanim rozpoczniesz korzystać z urządzenia, zapoznaj się z tym podręcznikiem 

użytkownika.  

 Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy urządzenia ani prób otwierania jego obudowy. 

Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.   

 Trzymaj urządzenie z dala od miejsc mokrych i o wysokiej wilgotności. Chroń je przed 

deszczem i innymi źródłami cieczy. Nie zalewaj go.  

 Urządzenie może pracować w temperaturze od 10° do 40°C (od 50° do 104°F).  

 Można je przechowywać w temperaturze od -20° do 65°C (od -4° do 149°F).  

 Urządzenie należy używać zawsze na stabilnej, równej, twardej powierzchni, np. biurko lub 

stół. Gdy czyścisz obiektyw kamery, odłączaj przewód zasilający. Na miękką, niestrzępiącą 

się szmatkę nanieś niewielką ilość środka czyszczącego niepowodującego ścierania 

i delikatnie przetrzyj. Można użyć jednego z wymienionych poniżej środków czyszczących:  

- wody, 

- alkoholu izopropylowego, 

- benzenu, 

- octu zmieszanego z wodą o stężeniu nie większym niż 10 procent octu, np. 1,5 łyżki 

stołowej octu na szklankę wody, co odpowiada 100 ml octu na litr wody. 

 

nie emituje pola elektromagnetycznego ponad limit dla ludności wyznaczony przez Helth 

Canada z kodem bezpieczeństwa 6 można zapoznać się na stronie internetowej Helth Canada 

pod adresem www.hc-sc.gc.ca. 

UWAGA: To urządzenie jest dostarczane z przewodami zapewniającymi zgodność 

z przepisami FCC. Jeśli w przyszłości będą potrzebne zamienne przewody, proszę 

skontaktować się z firmą Freedom Scientific w celu uzyskania właściwie ekranowanych 

przewodów. 

UWAGA: Nie stosuj nadmiernego nacisku na kamerę. Nie rozpylaj środka czyszczącego 

bezpośrednio na kamerę. Ponadto nie stosuj żadnego środka czyszczącego, w którego 

składzie znajdują się: aceton, alkohol etylowy, kwas etylowy, amoniak lub chlorek metylu.  Gdy 

czyścisz pozostałe części urządzenia, sprawdzaj, czy jest ono odłączone od źródła zasilania. 

Do czyszczenia używaj miękkiej, czystej szmatki, lekko zwilżonej wodą lub łagodnym 

detergentem. 
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Wprowadzenie 

Gratulujemy wyboru omniReadera®. Ten lekki, przenośny skaner, czytnik i powiększalnik został 

zaprojektowany dla osób słabowidzących i niewidomych.   

OmniReader może skanować i czytać drukowane teksty takie jak listy, książki, etykiety na 

opakowaniach produktów żywnościowych, etykiety leków, także te z drobnym drukiem i inne. Po 

zeskanowaniu tekstu omniReader wyświetla ten tekst na 10-calowym ekranie LCD i odczytuje go 

na głos. Po przeczytaniu obecnego dokumentu możesz kontynuować skanowanie następnych 

dokumentów albo zapisać zeskanowane materiały w urządzeniu lub na nośniku USB.   

Cechy:   

 10-calowy ekran LCD  

 profile użytkownika słabowidzącego i niewidomego, 

 skanowany tekst jest wyświetlany powiększoną czcionką i jest odczytywany naturalnie 

brzmiącym głosem, 

 dowolny materiał położony przed omniReaderem zawierający drukowany tekst może być 

odczytywany na ekranie, Przez wbudowane głośniki albo przez podłączone słuchawki, 

 jedna kamera zapewniająca oświetlenie wystarczające do robienia zdjęć. Dodatkowe 

oświetlenie nie będzie potrzebne nawet w ciemnym pomieszczeniu, 

 wbudowane głośniki, mikrofony, ładowalny akumulator i chowana rączka do przenoszenia, 

 duży i łatwy do odnalezienia przycisk skanowania na górze urządzenia na środku panelu 

sterowania, 

 obszar skanowania obejmuje strony formatu Letter i A4. 
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Szybkie skanowanie 

Aby szybko zeskanować stronę, wykonaj następujące czynności: 

1. Upewnij się, że omniReader jest włączony. 

2. Gdy stawiasz omniReadera, by skanować dokument, umieść go na płaskiej powierzchni 

przodem skierowanym do siebie i górnym panelem skierowanym do sufitu. 

3. Aby szybko zeskanować pojedynczą stronę, połóż ją przed przodem urządzenia krótszym 

brzegiem strony przylegającym do jego podstawy (1) jak pokazano poniżej i wciśnij przycisk 

Skanuj (2). 

Zeskanowany tekst pojawia się na ekranie i omniReader czyta go na głos. Aby przerwać 

czytanie, wciśnij przycisk Odtwarzaj . 

 

 

Aby zeskanować wiele stron, najpierw tworzysz plik książki, a potem rozpoczynasz skanowanie 

stron. 
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Zaczynamy 

Ładowanie omniReadera  

Aby naładować baterię omniReadera, używaj wyłącznie zasilacza i przewodu dostarczonego 

z urządzeniem. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3 godziny. Całkowicie naładowana 

bateria wystarcza na około 12 godzin ciągłego używania. OmniReadera możesz używać w trakcie 

ładowania. 

  

 

1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do portu na prostokątnym zasilaczu.   

2. Podłącz przewód (z okrągłą wtyczką) odchodzący od zasilacza do gniazda zasilania 

w omniReaderze.   

3. Podłącz zasilacz do gniazdka z prądem.   

Dioda LED stanu zasilania na przodzie urządzenia miga na zielono, gdy bateria jest ładowana. Gdy 

bateria jest całkowicie naładowana, świeci ciągłym zielonym światłem. 

UWAGA:  Nie wyjmuj baterii omniReadera. Nie jest ona przeznaczona do serwisowania przez 

użytkownika, a takie działania spowodują utratę gwarancji. 
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Włączanie i wyłączanie omniReadera  

Patrząc na omniReadera od przodu, przycisk Zasilania  znajduje się z lewej strony na dole 

urządzenia. Jest to drugi element sterujący od dołu. 

                       

Aby włączyć omniReadera: 

 Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk Zasilania   przez około 3 do 5 sekund.    

 Gdy urządzenie włącza się, zobaczysz ekran uruchamiania, usłyszysz dźwięki 

uruchamiania i zobaczysz zielony pierścień LED, który rozświetla się i gaśnie. Dioda LED 

otacza przycisk Skanuj, znajdujący się na środku panelu sterowania.   

 Gdy omniReader jest gotowy, oznajmia “Pliki” i dioda LED świeci światłem ciągłym na 

niebiesko.     

Aby wyłączyć omniReadera,   

 Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk Zasilania  przez 8 do 10 sekund, aż usłyszysz 

dźwięki wyłączania się.   Pierścieniowa dioda LED zmienia się na czerwony i w trakcie 

zamykania obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Urządzenie 

jest wyłączone, gdy przestanie wydawać dźwięki i pierścień LED zgaśnie.   
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Stan baterii  

Są trzy sposoby sprawdzania stanu baterii, które opisano poniżej.  

Dioda stanu zasilania  

Dioda stanu zasilania znajduje się z przodu urządzenia po prawej stronie. Jest wizualnym 

wskaźnikiem stanu baterii. Oznaczenia: 

 Zielony – ciągły: Bateria jest całkowicie naładowana. 

 Zielony – wolne pulsowanie: Bateria jest ładowana. 

 Czerwony – wolne pulsowanie: Niski stan naładowania baterii. 

 Czerwony – ciągły: Błąd baterii. Jeśli wystąpi błąd baterii, odłącz zasilacz od urządzenia 

i podłącz go ponownie. Jeśli nadal nie ustępuje, odłącz zasilacz i skontaktuj się ze 

wsparciem technicznym). 

  Nie świeci: Zasilacz jest niepodłączony, urządzenie jest w trybie uśpienia, albo jest 

wyłączone. 

 

Przycisk stanu baterii  

Przycisk stanu baterii to okrągły przycisk umieszczony w środku 

przycisku kompasu DAISY. w widoku dokumentu wciśnij go, by 

usłyszeć stan baterii, numer wersji oprogramowania i stan 

połączenia z siecią. Przyciski DAISY znajdują się na górze, po lewej 

stronie urządzenia. 
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Menu Stanu  

Menu Stanu wyświetla stan baterii i wersję oprogramowania.   

Aby usłyszeć stan baterii, wykonaj następujące czynności: 

W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, a następnie 

wciśnij przycisk Odtwarzaj . 

Przewiń do Stan i wciśnij przycisk Odtwarzaj . Zostanie oznajmiony stan baterii. “100%” 

oznacza baterię całkowicie naładowaną. Jeśli stan naładowania jest niższy niż 15%, jest to 

odpowiednia pora do jej ponownego naładowania. omniReader może być używany, gdy jego 

bateria jest ładowana.  

Tryb uśpienia  

Gdy urządzenie pracuje na zasilaniu z baterii, po pewnym czasie bezczynności przechodzi w stan 

uśpienia, by zmniejszyć zużycie prądu. Domyślnie czuwanie rozpoczyna się po pięciu minutach 

bezczynności. Krótka seria dźwięków sygnalizuje, kiedy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. 

w trybie uśpienia wszystkie diody są wyłączone.  Poniżej opisano, jak “obudzić” omniReadera, 

ręcznie przejść w tryb uśpienia i zmienić domyślny czas bezczynności.  

Budzenie  

Wciśnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania , by obudzić omniReadera.   

Po serii dźwięków omniReader jest gotowy do użycia. Budzi się w tym samym menu albo 

dokumencie, w którym był przed przejściem w tryb uśpienia.   

Idź spać  

Aby ręcznie przejść w tryb uśpienia, wciśnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania . Możesz 

to robić na zasilaniu bateryjnym albo zasilaniu sieciowym.   

Zmiana czasu bezczynności  

Aby wybrać, jak długo omniReader ma być aktywny przed przejściem w tryb uśpienia, wykonaj 

następujące czynności: 

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

a następnie dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by wejść do ustawień ogólnych. 

2. Przewiń do Czas do uśpienia i wciśnij Odtwarzaj .  
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3. Przewijaj listę, by wyświetlić różne opcje czasu, a następnie wciśnij przycisk 

Odtwarzaj  , by zatwierdzić wybór i powrócić do menu Ustawienia. Domyślnie 

omniReader przechodzi w tryb uśpienia, gdy upłynie pięć minut bezczynności.   

Stawianie omniReadera i układanie dokumentów we właściwej pozycji 

Gdy stawiasz omniReadera, by skanować dokument, postaw go na płaskiej powierzchni przodem 

do siebie i górnym panelem skierowanym do sufitu. Podczas skanowania dokumentu urządzenie 

musi stać pionowo na płaskiej powierzchni, ale po zakończeniu skanowania, do czytania można 

wygodnie trzymać je na kolanach, dowolnie je przechylać lub ustawiać je według własnych 

upodobań.  

OmniReader może skanować i czytać dokumenty o rozmiarach letter oraz A4. Przy układaniu 

dokumentu wykonaj poniższe czynności:  

                                                     

Ustawianie dokumentu letter albo A4    Ustawianie dokumentu mniejszego niż letter albo A4  

 Użyj podstawy omniReadera (na dole z przodu) jako prowadnicy. 

 Połóż dokument bezpośrednio przed urządzeniem tak, by cała krótsza krawędź kartki 

przylegała do podstawy urządzenia. Upewnij się, że papier jest dosunięty do podstawy 

i styka się z nią. 

 Możesz położyć kartkę górną albo dolną krawędzią do podstawy urządzenia. Nie ma to 

wpływu na rozpoznawanie tekstu. 

 Przy skanowaniu dokumentu, który jest mniejszy niż rozmiar kartki letter albo A4, umieść 

w obszarze skanowania pusty arkusz papieru i połóż na nim swój mniejszy dokument. 

Spróbuj położyć dokument na środku szerokości urządzenia i przy podstawie. Puste tło 
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pomaga wyeliminować zaszumienia, takie jak wzór drewna na biurku, które mogą wpływać 

na rozpoznanie tekstu. 

 Po zeskanowaniu dokumentu niektóre słowa mogą nie zostać przetworzone i poprawnie 

wyświetlone jako tekst. Jeśli tak się zdarzy, możesz wcisnąć przycisk Tryb  , by 

przełączyć się na widok na żywo i zobaczyć oryginalny dokument na ekranie. Możesz teraz 

przejrzeć dokument, by przeczytać te określone słowa.   

 Przycisk Trybu  znajduje się na górze po prawej stronie panelu sterowania. Jest 

to zakrzywiony przycisk umieszczony przed pokrętłem Głośności. 

 

Pomoc panelu sterowania  

Panel sterowania zawiera przyciski, pokrętła i kółka umieszczone na górze i przodzie urządzenia. 

Niektóre elementy sterujące w zależności od tego, co aktualnie robisz, np.: czytasz dokument, 

nawigujesz po menu, albo używasz profili użytkownika słabowidzącego bądź niewidomego, mogą 

mieć więcej niż jedną funkcję. 

Gdy pomoc panelu sterowania jest włączona, możesz wciskać przyciski lub kręcić pokrętłami, 

aby usłyszeć krótki opis tego, co robi dany element sterujący.   

Aby włączyć i używać pomocy panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pomoc, a następnie 

wciśnij przycisk Odtwarzanie  .  

2. Wciśnij dowolny przycisk lub kręć dowolnym pokrętłem bądź kółkiem, a opis danego 

elementu zostanie wypowiedziany.   

Aby wyłączyć pomoc, wciśnij dwukrotnie przycisk Kontrast . 

  



omniReader® 

 

 
15 

 

Panel sterowania i układ diod LED  

Funkcje panelu sterowania  

Panel sterowania omniReadera znajduje się na górze urządzenia. Jego elementy sterujące 

wykonują różne funkcje, zależnie od bieżącego profilu użytkownika, bieżącego widoku (widok na 

żywo albo widok dokumentu), nawigacji po menu i wybranych ustawień.   

Na przykład przycisk Odtwarzanie  przewija w przód w trakcie nawigowania po menu, 

wybiera podświetlone elementy, a w dokumencie uruchamia i zatrzymuje czytanie. 

 

 
 

 

 

(1) Przycisk Skanuj  

 

  

Przycisk Skanuj to duży, okrągły przycisk umieszczony 

na środku górnego panelu.   

Wciśnij go, by zeskanować dokument i rozpocząć 

czytanie.  

(2) Przycisk Kontrast  

 

  

Ten przycisk znajduje się po lewej stronie na przodzie 

urządzenia, między lewym kółkiem przewijania, a diodą 

LED zasilania. 

Nawigując po menu, wciśnij go by przejść wstecz o jedno 

menu (lub ekran) na raz.   

W profilu dla słabowidzących: w trakcie czytania 

dokumentu lub książki, wciskaj go, by zmieniać tryby 

kolorów.  
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W profilu dla niewidomych: w trakcie czytania 

dokumentu lub książki wciskaj go, by zmieniać głos 

czytania.  

(3) Przycisk Odtwarzaj  

 

 

Ten przycisk znajduje się po prawej stronie na przodzie 

urządzenia, między prawym kółkiem przewijania, a diodą 

LED Wi-Fi. 

W menu wciskaj go, by przechodzić dalej lub wybierać 

bieżącą pozycję.   

W trakcie czytania dokumentu wciskaj go, by uruchamiać 

albo wstrzymywać czytanie.  

(4) Prawe kółko  Przewijania  

  

Jest to duże kółko znajdujące się na górze po prawej 

stronie urządzenia.   

Kręć nim, by przewijać w górę albo w dół menu bądź 

dokument.  

(5) Lewe kółko przewijania  

  

Jest to duże kółko znajdujące się na górze po lewej 

stronie urządzenia.   

Profil dla słabowidzących: w trakcie czytania 

dokumentu albo w trakcie oglądania obiektu w widoku 

na żywo kręć nim, by zwiększać albo zmniejszać 

powiększenie.  

Profil dla niewidomych: w trakcie czytania dokumentu 

kręć nim, by zmieniać prędkość czytania.  

Uwaga: w trakcie używania profilu dla słabowidzących 

kółko przewijania domyślnie zmniejsza albo zwiększa 

powiększenie. Możesz zmienić to tak, by kręcenie 

kółkiem przewijania zmieniało prędkość czytania, tak jak 

to działa w profilu dla niewidomych. 

(6) Pokrętło głośności i  

przycisk Menu  

 

  

Ten element znajduje się na górze z prawej strony 

panelu sterowania za zakrzywionym przyciskiem Trybu. 

Ma dwie funkcje: steruje głośnością i menu Głównym  

Pokrętło głośności: Kręć nim, by zwiększać albo 

zmniejszać głośność.   

Przycisk Menu: Naciskaj go, by otwierać albo zamykać 

menu Główne.  

(7) Przycisk Trybu  

 

  

Ten przycisk znajduje się na górze po prawej stronie 

panelu sterowania.   

Jest to zakrzywiony przycisk umieszczony przed 

pokrętłem Głośności.    

Profil dla słabowidzących: Naciskaj go, by przełączać 

się między widokiem na żywo, a bieżącą pozycją menu 

albo bieżącym dokumentem.  
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Profil dla niewidomych: Naciskaj go, by włączać albo 

wyłączać tryb tabel. 

(8) Kompas DAISY 

 

  

Kompas DAISY znajduje się po lewej stronie górnego 

panelu. Ma łącznie pięć przycisków: Cztery przyciski 

strzałek i jeden okrągły przycisk na środku między nimi.   

W widoku dokumentu wciskaj przycisk Centralny, by 

słyszeć status baterii.   

W widoku na żywo wciskaj przycisk Centralny, by 

włączać albo wyłączać świecenie LED  

Wciskaj pozostałe przyciski DAISY, by nawigować 

w górę, w dół, w lewo albo w prawo po menu, 

ustawieniach, dokumentach i książkach.  

Uwaga: Domyślnie w widoku dokumentu przycisk 

Centralny oznajmia stan baterii. Możesz to zmienić tak, 

by w dokumencie uruchamiał i zatrzymywał czytanie. 

Jest to taka sama funkcjonalność, jak przycisku 

Odtwarzanie. 

 

Diody LED panelu sterowania  

Stan systemu – Pierścieniowa dioda LED 

Lampka stanu systemu (lub Pierścieniowa dioda LED) otacza przycisk Skanuj.   

  

Jest to wielokolorowa dioda LED, która informuje, że urządzenie jest włączane albo wyłączane, 

że jest gotowe do skanowania strony lub książki, albo że jest zajęte przetwarzaniem strony. 

Pierścień LED może świecić światłem ciągłym, pulsować albo obracać się, jak opisano poniżej.  

 Zielony – pulsujący: Urządzenie jest włączane albo budzone z trybu uśpienia. 

 Niebieski – ciągły: Gotowe do skanowania strony lub książki. 

 Niebieski – obracający się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Zajęte 

przetwarzaniem dokumentu. 

 Czerwony – obracający się zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Urządzenie wyłącza 

się. 
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Dioda stanu zasilania  

Dioda stanu zasilania sygnalizuje, czy urządzenie jest włączone, wyłączone, czy w trybie uśpienia. 

Znajduje się na przodzie urządzenia w górnym lewym rogu panelu sterowania na prawo od 

przycisku Kontrast.     

 

Dioda stanu zasilania może świecić światłem ciągłym albo pulsującym, jak to opisano poniżej.   

 Zielony – ciągły: Bateria jest całkowicie naładowana  

 Zielony – powolne pulsowanie: Bateria jest ładowana  

 Czerwony – powolne pulsowanie: Niski poziom naładowania baterii 

 Czerwony – ciągły: Błąd baterii (jeśli wystąpi błąd baterii, odłącz zasilacz od urządzenia 

i podłącz go ponownie. Jeśli to nie naprawi problemu, odłącz zasilacz i skontaktuj się ze 

wsparciem technicznym).  

 Nie świeci: Zasilacz nie jest podłączony, urządzenie jest w trybie uśpienia, albo jest 

wyłączone  
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Dioda Wi-Fi (tylko urządzenie z Wi-Fi)  

Dioda Wi-Fi pokazuje bieżący stan Wi-Fi. Znajduje się na przodzie urządzenia, w górnym prawym 

rogu panelu sterowania na lewo od przycisku Odtwarzanie. 

 

Dioda Wi-Fi działa, jak opisano poniżej.  

 Niebieski – powolne pulsowanie: Podłączone do sieci bezprzewodowej  

 Nie świeci: Nie podłączone do sieci bezprzewodowej, albo opcja Wi-Fi na urządzeniu 

jest niedostępna  

  

UWAGA: Jeśli na twoim urządzeniu opcja Wi-Fi nie jest dostępna, ta dioda nigdy nie świeci. 
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Skanowanie, czytanie i zapisywanie dokumentów jednostronicowych  

Skanowanie i czytanie dokumentu jednostronicowego  

1. Aby szybko zeskanować dokument jednostronicowy, wykonaj następujące czynności:   

2. Połóż dokument przed omniReaderem. Upewnij się, że krawędź strony dotyka przodu 

podstawy urządzenia. 

3. Wciśnij duży przycisk Skanuj  znajdujący się na górze urządzenia na środku 

panelu sterowania. 

4. Dokument pojawia się na ekranie (widok na żywo), a omniReader robi zdjęcie obrazu. 

5. Po zeskanowaniu dokumentu pojawia się on na ekranie jako tekst. Jest to Widok 

dokumentu. Domyślnie omniReader zaczyna odczytywać tekst na głos.   

Gdy dokument jest odczytywany na głos, możesz wykonać następujące czynności:  

 Wcisnąć przycisk Odtwarzaj  , by wstrzymać czytanie. Wciśnij go ponownie, by 

kontynuować czytanie.   

 Wciskać przycisk Kontrast  , by zmieniać tryby kolorów, i by w trakcie oglądania 

tekstu na ekranie wybrać dla siebie najlepszą kombinację kolorów  

 Wcisnąć przycisk Menu  , by zapisać dokument albo go zamknąć i usunąć. Po 

wykonaniu wybranej czynności powrócisz do menu Głównego.   

 Wciskać przycisk Trybu  , by przełączać się między Widokiem dokumentu 

a Widokiem na żywo. 

 Wcisnąć przycisk Skanuj  , by usunąć dokument i skanować inną stronę. 

 

Zapisywanie jednostronicowego dokumentu po zeskanowaniu  

Aby zapisać jednostronicowy dokument po jego zeskanowaniu, wykonaj następujące czynności:   

Wciśnij przycisk Menu . Na ekranie pojawią się opcje zapisania lub zamknięcia bieżącego 

dokumentu. 

Przy podświetlonej opcji Zapisz bieżący dokument, wciśnij przycisk Odtwarzanie  . 

Użyj prawego kółka przewijania, by przejść do jednej z poniższych opcji, a następnie wciśnij 

przycisk Odtwarzanie . 
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 Zapisz ze znacznikiem głosowym. 

 Zapisz bez znacznika głosowego. 

Jeśli wybierzesz Zapisz plik ze znacznikiem głosowym, otrzymasz polecenie wykonania 

krótkiego nagrania dźwiękowego, które zostanie powiązane z plikiem. 

1. Gdy będziesz gotowy do nagrywania, wciśnij przycisk Odtwarzania   i zacznij mówić 

do mikrofonów znajdujących się na przedniej krawędzi panelu sterowania. 

2. Ponownie wciśnij przycisk Odtwarzanie  , by zatrzymać nagrywanie. Twój komunikat 

będzie odtworzony.   

3. Jeśli jesteś zadowolony z nagrania, wciśnij przycisk Odtwarzanie  , by 

zapisać znacznik głosowy i plik.    

Jeśli chcesz nagrać znacznik głosowy jeszcze raz, wciśnij przycisk Kontrast  i powtórz 

proces nagrywania, jak to opisano powyżej. 

Jeśli wybierzesz Zapisz bez znacznika głosowego, plik będzie zapisany z domyślną nazwą, taką 

jak Document_1, ale żaden komunikat dźwiękowy nie będzie tworzony. 

 

UWAGA: Znacznik głosowy to krótkie nagranie audio, które wykonujesz, by pomóc 

zidentyfikować dokument lub książkę. Na przykład “To jest pokwitowanie za moje podręczniki na 

semestr wiosenny”. Gdy będziesz przewijać listę zapisanych plików, zamiast nazw 

pokazywanych na liście plików będą wypowiadane ich znaczniki głosowe.  

UWAGA: Gdy do urządzenia jest podłączony nośnik USB flash, plik jest zawsze zapisywany 

w katalogu głównym nośnika. Jeśli nośnik USB flash nie jest podłączony, plik jest zawsze 

zapisywany na omniReaderze.   
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4. Po zapisaniu dokumentu pojawia się on ponownie na ekranie w widoku dokumentu 

i omniReader automatycznie odczytuje tekst. 

5. Aby go zamknąć, wciśnij przycisk Menu  , a następnie przycisk Odtwarzaj  , by 

potwierdzić, że chcesz zamknąć dokument. Po zamknięciu na ekranie wyświetlana jest lista 

zapisanych plików w widoku Listy plików. 

 

  

UWAGA: Opcja “Zapisz nową książkę” jest zawsze pierwszym elementem wyświetlanym na 

Liście plików. Zapisane pliki i dokumenty (na przykład, Book_1 i Document_1) pojawiają się po 

opcji Zapisz nową książkę.   
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Skanowanie książki (dokumentu wielostronicowego)  

Co to jest książka?  

Gdy skanujesz dokument, który zawiera dwie strony lub więcej, omniReader traktuje go jak książkę. 

Skanując dokument wielostronicowy, musisz najpierw utworzyć plik książki z użyciem znacznika 

głosowego i dopiero wtedy skanować strony.   

Znacznik głosowy to krótkie nagranie audio, które wykonujesz, by pomóc zidentyfikować dokument 

lub książkę. Na przykład “To jest pokwitowanie za moje podręczniki na semestr wiosenny”. Gdy 

przewijasz listę zapisanych plików, zamiast nazwy pliku wypowiadany jest znacznik głosowy tego 

pliku.   

Domyślnie po zeskanowaniu książki omniReader nadaje jej standardową nazwę pliku, taką jak 

Book_1. Gdy przewijasz menu Pliki do pliku książki, omniReader będzie wypowiadał znacznik 

głosowy zamiast standardowej nazwy pliku, by pomóc Ci znaleźć plik książki.  

Tworzenie pliku książki  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pliki, a następnie 

wciśnij przycisk Odtwarzaj . 

2. Przewiń do Zapisz nową książkę i wciśnij przycisk Odtwarzaj . Otrzymasz polecenie 

wykonania krótkiego nagrania dźwiękowego, które zostanie powiązane z plikiem. Jest to 

znane jako znacznik głosowy. 

3. Gdy będziesz gotowy do nagrywania, wciśnij przycisk  Odtwarzaj  i zacznij mówić do 

mikrofonów znajdujących się na przedniej krawędzi panelu sterowania.  Ponownie wciśnij  

4. Odtwarzaj, aby zatrzymać nagrywanie. Twój komunikat będzie odtworzony. 

5. Jeśli jesteś zadowolony z nagrania, wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by zapisać znacznik 

głosowy i utworzyć nowy plik książki. 

6. Jeśli chcesz nagrać znacznik głosowy jeszcze raz, wciśnij przycisk Kontrast  

i powtórz proces nagrywania, jak opisano powyżej. 

7. Po potwierdzeniu, że chcesz zapisać znacznik głosowy, omniReader oznajmi “wciśnij 

przycisk Skanuj, by dodać stronę”. 

8. Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia skanowania, jak to opisano w następnej sekcji. 

UWAGA:  Gdy do urządzenia jest podłączony nośnik USB flash, plik jest zawsze zapisywany 

w katalogu głównym nośnika. Jeśli nośnik USB flash nie jest podłączony, plik jest zawsze 

zapisywany na omniReaderze.   



omniReader® 

 

 
24 

 

Skanowanie i czytanie dokumentu wielostronicowego  

1. Połóż pierwszą stronę wielostronicowego dokumentu przed omniReaderem. 

2. Wciśnij duży okrągły przycisk Skanuj . Strona zostanie przetworzona 

i omniReader poprosi o następną stronę. Na przykład wypowie: “Strona została zapisana. 

By dodać stronę, wciśnij przycisk Skanuj. Na zakończenie wciśnij przycisk Odtwarzaj. 

3. Połóż następną stronę przed omniReaderem i wciśnij przycisk Skanuj, by kontynuować 

skanowanie strony. 

4. Po zeskanowaniu wszystkich stron wciśnij przycisk Odtwarzanie  , by zakończyć 

proces skanowania, zapisać książkę i powrócić do menu Głównego.   

Aby otworzyć książkę i ją czytać, wykonaj następujące czynności:   

1. Przy wybranej opcji Pliki w menu Głównym wciśnij przycisk Odtwarzaj .   

2. Przewiń do pliku książki, którą chcesz przeczytać, i wciśnij przycisk Odtwarzaj . 

3. Przy wybranej opcji Otwórz, wciśnij przycisk Odtwarzaj .  

4. Gdy książka otworzy się, omniReader wypowie liczbę stron w książce, przetworzy pierwszą 

stronę (w czasie tej czynności będzie słychać dźwięki), a następnie rozpocznie czytanie 

tekstu od początku do końca strony. omniReader zatrzyma czytanie, gdy osiągnie koniec 

strony.   

5. Wciśnij Przycisk DAISY w Dół, by przejść do następnej strony. OmniReader przetworzy 

stronę i rozpocznie czytanie tekstu.   

6. Aby kontynuować czytanie książki, wciśnij przycisk DAISY w dół, by przejść do następnej 

strony, albo wciśnij przycisk DAISY w górę, by przejść do poprzedniej strony.   

Gdy zakończysz czytanie i chcesz zamknąć książkę, wykonaj następujące czynności:   

1. Wciśnij przycisk Menu , by powrócić do menu Pliki.   

2. Przewiń do Zamknij książkę i wciśnij przycisk Odtwarzanie . Wrócisz do menu Pliki. 

3. Wciśnij przycisk Menu  , by powrócić do menu Głównego. 

UWAGA: Domyślnie omniReader przypisuje standardowe nazwy plików, takie jak Book_1. Taką 

nazwę będziesz widział na ekranie na liście plików. Aby ułatwić sobie znalezienie książki, którą 

chcesz czytać, słuchaj znaczników głosowych, gdy przewijasz listę plików.    
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Ustawianie preferencji czytania  

Zmienianie prędkości czytania  

Wszystkie zmiany prędkości czytania wpływają zarówno na głos czytania jak i na głos menu. Aby 

zmienić domyślną prędkość czytania, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

i dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.    

2. Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by wybrać Prędkość czytania. Zakres wartości 

prędkości czytania wynosi od 1 do 10, z wartością najwolniejszą 1, a najszybszą 10. 

Domyślna wartość to 5.  

3. Przewijaj listę, by usłyszeć różne prędkości, a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , 

by wybrać prędkość, jaką lubisz.   

4. Możesz kontynuować dokonywanie zmian innych ustawień, albo wcisnąć 

przycisk Menu ,by wrócić do menu Głównego. 

 

Zmienianie głosu czytania  

Głos czytania to głos, który jest słyszany przy odczytywaniu dokumentu lub książki.   

Aby wybrać inny głos, gdy korzystasz z profilu dla słabowidzących, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, i dwukrotnie 

wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.   

2. Przewiń na Głosy czytania i wciśnij przycisk Odtwarzaj .   

3. Przewiń do pożądanego języka i głosu, a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by 

go wybrać. Zmiana zostanie dokonana i nowy głos będzie uaktywniony.  

4. Możesz kontynuować dokonywanie zmian innych ustawień albo wcisnąć 

przycisk Menu ,by wrócić do menu Głównego.   

5. Aby wybrać inny głos, gdy używasz profilu dla niewidomych, wciskaj przycisk 

Kontrast  umieszczony z lewej strony na przodzie panelu sterowania, by cyklicznie 

przełączać dostępne głosy czytania.   

UWAGA:  Gdy korzystasz z profilu dla niewidomych, możesz w dowolnej chwili użyć lewego 

kółka przewijania, by zmieniać prędkość czytania. Również gdy korzystasz z profilu dla 

słabowidzących, możesz zmienić jego funkcję, by sterowało prędkością czytania. 
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Zmienianie czcionki i rozmiaru czcionki  

Aby zmienić zarówno czcionkę jak i rozmiar tekstu wyświetlanego na ekranie, wykonaj następujące 

czynności:   

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia i dwukrotnie 

wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.   

2. Przewiń do Czcionka i wciśnij przycisk Odtwarzaj .  

3. Przewijaj listę i przeglądaj różne czcionki oraz style. Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by 

wybrać czcionkę, jaką lubisz.   

a. Zmiana jest natychmiastowa, a Ty wracasz do menu Ustawienia ogólne.  

4. Przewiń do Rozmiar czcionki i wciśnij Odtwarzaj .  

5. Przewijaj listę, by przejrzeć różne rozmiary czcionki, a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj 

 , by wybrać rozmiar czcionki, jaki lubisz. Zmiana jest natychmiastowa, a Ty wracasz 

do menu Ustawienia ogólne.  

6. Na zakończenie wciśnij przycisk Menu  , by wrócić do menu Głównego.   

Zmienianie kolorów ekranu podczas czytania  

Tryb kolorów to predefiniowana kombinacja kolorów (na przykład Żółty tekst na czarnym tle). 

Trybów kolorów możesz używać do redukowania efektu oślepiania i zapewnienia kontrastu, by 

ułatwić sobie czytanie tekstu na ekranie. Ta opcja jest dostępna, gdy korzystasz z profilu dla 

słabowidzących. 

Aby podczas czytania zmieniać kolory ekranu, wciskaj przycisk Kontrast . Znajduje się on 

z przodu urządzenia, na prawo od lewego kółka przewijania.   

OmniReader ma pięć domyślnych trybów kolorów. Aby dodać więcej trybów kolorów, przejrzyj 

następną procedurę Dodawanie i usuwanie trybów kolorów. 

 

Dodawanie i usuwanie trybów kolorów  

Tryb kolorów wykorzystuje dwa kontrastujące kolory (jeden do tekstu, drugi do tła) sprawiające, że 

tekst na ekranie łatwiej się widzi i czyta. Ta opcja jest dostępna, gdy korzystasz z profilu dla 

słabowidzących.  w Widoku na żywo jest pięć domyślnych trybów kolorów włącznie z Pełnym 

kolorem. w Widoku dokumentu są cztery domyślne tryby kolorów. 

Używając ustawień Kontrastu możesz dodać dodatkowe tryby kolorów (maksymalna liczba to 13). 

Gdy dodasz tryb kolorów, będzie on dostępny przy wciskaniu przycisku Kontrast  , gdy 
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będziesz w Widoku dokumentu albo Widoku na żywo. Gdy usuniesz tryb kolorów, będzie on ukryty 

i będzie niedostępny przy wciskaniu przycisku Kontrast . 

Aby dodać albo usunąć tryby kolorów, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia i dwukrotnie 

wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.    

2. Przewiń na Kontrast i wciśnij przycisk Odtwarzaj  . Lista kombinacji kolorów pojawi 

się na ekranie. (W Widoku na żywo tryb Pełnego koloru jest zawsze dostępny i nie może 

być usunięty. On nie pojawia się na liście.)   

3. Przewijaj listę, by przejrzeć różne kombinacje kolorów. Aktywne tryby kolorów są 

pokazywane ze znakiem wyboru.   

4. Gdy znajdziesz tryb kolorów, który chcesz dodać albo usunąć, wykonaj jedną czynność 

z poniższych:  

 Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by zaznaczyć pole wyboru, by tryb kolorów był 

dostępny przy wciskaniu przycisku Kontrast    

  Wciśnij przycisk Odtwarzaj , by wyczyścić pole wyboru i ukryć tryb kolorów przy 

wciskaniu Kontrast . 

5. Powtarzaj kroki 3 i 4, by kontynuować dodawanie i usuwanie trybów kolorów. Możesz mieć 

dostępnych aż 13 trybów kolorów. 

6. Na zakończenie wciśnij przycisk Menu  , by wrócić do menu Głównego.  

 

Tryby kolorów  

OmniReader ma pięć domyślnych trybów kolorów.  

1. Pełen kolor (pełen kolor jest zawsze dostępny w Widoku na żywo. Nie jest dostępny 

w Widoku dokumentu i nie pojawia się na liście trybów kolorów.)  

2. Czarny na białym  

3. Biały na czarnym  

4. Żółty na niebieskim  

5. Żółty na czarnym  
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Dodatkowe tryby kolorów to: 

 

Zielony na czarnym  Czarny na zielonym  

Czarny na żółtym  Niebieski na żółtym  

Biały na niebieskim  Niebieski na białym  

Niebieski na czarnym  Czarny na niebieskim  

 

Włączanie albo wyłączanie automatycznego czytania  

OmniReader ma dwa tryby czytania: głosowy i tekstowy.   

Domyślnie omniReader rozpoczyna odczytywanie tekstu na głos po zeskanowaniu albo otwarciu 

dokumentu. To nazywamy trybem głosowym. Gdy dokument jest odczytywany, kursor 

podświetlenia przesuwa się po tekście na ekranie. Aby zatrzymać albo wznowić czytanie, musisz 

wcisnąć przycisk Odtwarzaj .   

Gdy korzystasz z trybu tekstowego, omniReader nie odczytuje automatycznie na głos dokumentu 

po jego zeskanowaniu albo otwarciu. Jest to przydatne, jeśli jesteś osobą widzącą i chcesz czytać 

dokument bez mowy. Do przemieszczania się po tekście możesz używać prawego kółka 

przewijania i przycisków DAISY.   

Aby zmienić tryb czytania, wykonaj następujące czynności:   

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

i dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.   

2. Przewiń na Tryby czytania i wciśnij przycisk Odtwarzaj .    

3. Używając prawego kółka przewijania i przycisku Odtwarzaj , wybierz jedną 

z poniższych opcji:  

 Tryb głosowy – przy czytaniu dokumentu, tekst jest odczytywany na głos. Również po 

otwarciu albo zeskanowaniu dokumentu omniReader automatycznie rozpocznie czytanie 

tekstu. Tryb głosowy to ustawienie domyślne.   

 Tryb tekstowy – przy czytaniu dokumentu tekst nie jest czytany na głos. Również po 

otwarciu albo zeskanowaniu dokumentu omniReader nie odczytuje automatycznie 

tekstu.   

4. Po wybraniu trybu czytania wracasz do menu Ustawienia ogólne. Możesz kontynuować 

dokonywanie zmian innych ustawień albo wcisnąć przycisk Menu  , by powrócić do 

menu Głównego.   
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Zmienianie głosu menu  

Głos menu to głos słyszany przy przechodzeniu po menu i wciskaniu przycisków panelu 

sterowania. Aby wybrać inny głos do tych komunikatów, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego  kółka przewijania, by przejść na Ustawienia 

i dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.   

2. Przewiń do Głosy menu i wciśnij przycisk Odtwarzaj .  

3. Przewiń do pożądanego języka i głosu, a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj , by 

go wybrać. Zmiana zostanie dokonana i nowy głos będzie uaktywniony.  

4. Możesz kontynuować dokonywanie zmian innych ustawień albo wcisnąć przycisk 

Menu  , by powrócić do menu Głównego.      

Lewe kółko przewijania: Powiększenie albo prędkość czytania  

Gdy używasz profilu dla słabowidzących, lewe kółko przewijania jest używane do powiększania 

tego, co pojawia się na ekranie. w Widoku dokumentu zwiększa albo zmniejsza tekst, a w Widoku 

na żywo zwiększa albo zmniejsza powiększenie obiektu, który oglądasz.   

Ustawienie Trybu lewego kółka pozwala zmieniać funkcjonowanie lewego kółka przewijania 

z powiększenia na prędkość czytania wykorzystywaną w profilu dla niewidomych.   

Aby zmienić sposób, w jaki lewe kółko przewijania będzie działać w profilu dla słabowidzących, 

wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

i dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne.   

2. Przewiń na Tryb lewego kółka i wciśnij przycisk Odtwarzaj .   

3. Używając prawego kółka przewijania i przycisku Odtwarzaj , wybierz jedną 

z poniższych opcji:  

 Prędkość czytania – zwiększa albo zmniejsza prędkość czytania  

 Powiększenie czcionki – zwiększa i zmniejsza rozmiar tekstu na ekranie  

4. Po wybraniu powrócisz do menu Ustawienia ogólne. Możesz kontynuować dokonywanie 

zmian innych ustawień albo wcisnąć przycisk Menu  , by powrócić do menu 

Głównego.   
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Centralny przycisk DAISY: Stan baterii albo Odtwarzaj/Wstrzymaj czytanie  

1. Aby zmienić sposób, w jaki Centralny przycisk DAISY działa w profilu dla słabowidzących 

w widoku dokumentu, wykonaj następujące czynności:  

2. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

i dwukrotnie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć menu Ustawienia ogólne. 

3. Przewiń na Tryb Centralnego przycisku DAISY i wciśnij przycisk Odtwarzaj .   

4. Używając prawego kółka przewijania i przycisku Odtwarzaj , wybierz jedną 

z poniższych opcji:  

 Stan – oznajmia aktualny poziom naładowania baterii, numer wersji oprogramowania 

firmowego i stan sieci bezprzewodowej  

 Odtwarzaj/Wstrzymaj – odtwarza i wstrzymuje czytanie, podobnie jak przycisk 

Odtwarzaj przy czytaniu dokumentu  

5. Po wybraniu powrócisz do menu Ustawienia ogólne. 

6. Możesz kontynuować dokonywanie zmian innych ustawień albo wcisnąć przycisk Menu 

 , by powrócić do menu Głównego.   

Czytanie tabel w dokumentach i książkach  

Tryb tabel to ustawienie, które pomaga omniReaderowi rozpoznawać i czytać tekst umieszczony 

w tabelach. Jest ono domyślnie wyłączone. Jeśli dokument jest arkuszem bądź zawiera tabele lub 

wykresy i nie jest czytany poprawnie, włącz Tryb tabel i ponownie zeskanuj dokument.    

Aby włączyć Tryb tabel, wykonaj następujące czynności:   

1. W menu Głównym użyj prawego  kółka przewijania, by przejść na Tryb tabel i wciśnij 

przycisk Odtwarzaj . Obok ustawienia pojawi się znak wyboru. 

 

2. Ponownie zeskanuj dokument i sprawdź, czy tekst jest czytany poprawnie.   

Aby wyłączyć tryb tabel, wykonaj następujące czynności: 

W menu Głównym przewiń na Tryb tabel i wciśnij przycisk Odtwarzaj . Znak wyboru 

zostanie wyczyszczony.    

UWAGA: Gdy używasz profilu dla niewidomych, wciśnij przycisk Trybu , by  szybko 

włączyć albo wyłączyć tryb tabel. 
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Ustawianie czasu i daty  

Czas, data i format czasu są ustawiane za pomocą menu Zegar. Aby to zrobić, musisz najpierw 

wyświetlić zegar omniReadera, a następnie wybrać menu Zegar.   

Aby wyświetlić zegar, wykonaj następujące czynności:   

W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Zegar, i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj . Na ekranie pojawi się czas.  

Aby otworzyć menu Zegar i ustawić czas, wykonaj następujące czynności:  

1. Wciśnij przycisk Odtwarzaj . Otworzy się menu Zegar. Zawiera ono pozycje Ustaw czas, 

Ustaw datę i Format czasu. Ustaw czas to pierwsza pozycja na liście.   

2. Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by otworzyć ustawianie czasu.   

3. Przy wyświetlonym na ekranie czasie wykonaj następujące czynności:   

 Używaj lewego kółka przewijania, by ustawiać godzinę  

 Używaj prawego kółka przewijania, by ustawiać minutę  

 Po ustawieniu wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by zapisać czas. Na ekranie pojawi się 

zegar z bieżącym czasem.   

Aby ustawić datę, wykonaj następujące czynności:   

1. Przy wyświetlonym na ekranie czasie wciśnij przycisk Odtwarzaj  , przewiń na Ustaw 

datę, i ponownie wciśnij przycisk Odtwarzaj . Na ekranie pojawi się data.   

 Używaj lewego kółka przewijania, by ustawić miesiąc i rok  

 Używaj prawego kółka przewijania, by ustawić dzień  

 Po ustawieniu wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by zapisać datę. Na ekranie pojawi się 

zegar.   

Aby zmienić czas z formatu 12-godzinowego (AM/PM) na 24-godzinowy, wykonaj następujące 

czynności: 

1. Przy wyświetlonym na ekranie czasie wciśnij przycisk Odtwarzaj , przewiń do Format 

czasu, i ponownie wciśnijprzycisk Odtwarzaj . Bieżący czas pojawi się na ekranie. 

2. Przewiń do formatu, którego chcesz używać, i wciśnij przycisk Odtwarzaj . 

3. Format czasu zostanie zapisany, a na ekranie pojawi się zegar wyświetlający czas 

w wybranym formacie.   
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4. Wciśnijprzycisk Menu  , by powrócić do menu Głównego.    

Włączanie i wyłączanie lampek LED  

Domyślnie lampki LED są włączone, gdy przełączasz się na Widok na żywo. Możesz wyłączyć 

lampki, by uniknąć oślepiania przy oglądaniu lśniących stron lub innych błyszczących powierzchni. 

Jest to przydatne, gdy przygotowujesz się do skanowania pliku książki lub do oglądania 

powiększonego obiektu umieszczonego pod kamerą.    

W Widoku na żywo wciśnij centralny przycisk DAISY. Lampki LED 

wyłączą się.   

Aby włączyć lampki, ponownie wciśnij Centralny przycisk DAISY.  
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Zarządzanie plikami  

Otwieranie zapisanego dokumentu lub książki  

Jednostronicowe dokumenty i książki mogą być zapisywane w omniReaderze albo na nośniku USB 

flash. Jeśli pliki znajdują się na nośniku USB flash, upewnij się, że jest on podłączony do jednego 

z portów USB w urządzeniu.  

Aby otworzyć zapisany plik, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pliki i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj .   

Na ekranie pojawi się lista zapisanych dokumentów i książek. Pliki są wyświetlane od 

najnowszych do najstarszych. (Pierwszym elementem na tej liście jest zawsze Zapisz nową 

książkę.) Gdy jest podłączony nośnik USB flash, na liście są pokazywane tylko pliki, które 

są zapisane na nośniku. 

2. Przewiń do dokumentu lub książki i wciśnij przycisk Odtwarzaj .   

3. Pierwsza pozycja na liście plików to otwórz. Naciśnij przycisk Odtwarzaj  , by 

otworzyć plik.   

4. Po otwarciu jednostronicowego dokumentu tekst pojawi się na ekranie LCD i omniReader 

zacznie odczytywać dokument.   

Gdy zostanie otwarta książka, omniReader wypowie liczbę stron w książce, zacznie 

przetwarzać pierwszą stronę (w czasie tej czynności będzie słychać dźwięki), a następnie 

rozpocznie czytanie tekstu od początku do końca strony. omniReader zatrzyma czytanie, 

gdy osiągnie koniec strony. 

5. Aby zamknąć dokument, wciśnij przycisk Menu , a następnie przycisk Odtwarzaj 

 , by wybrać Zamknij bieżący dokument. Menu Główne powróci na ekran.   

Możesz też wcisnąć przycisk Kontrast  , by anulować i powrócić do dokumentu.   

Zmienianie nazwy dokumentu lub książki  

Domyślnie omniReader wykorzystuje standardową nazwę pliku, taką jak dokument_1 lub Book_1. 

Gdy zapiszesz następny dokument lub książkę, liczba zwiększa się o 1. Jest to konwencja 

nazywania plików, którą zobaczysz na liście plików.    
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Przy zapisywaniu dokumentu masz opcję dodania znacznika głosowego, która pozwala dodać 

dźwiękowy opis dokumentu. w przypadku książki znacznik głosowy musisz dodać przy 

tworzeniu pliku książki.   

Nazwa pliku jest tym, co widzisz przy przewijaniu listy plików. Znacznik głosowy jest tym, co 

słyszysz przy przewijaniu listy plików.   

Zawsze możesz zmienić nazwę albo ponownie nagrać znacznik głosowy dokumentu lub książki, 

wykonując następujące czynności:    

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pliki, i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj .  

2. Na ekranie pojawi się lista zapisanych dokumentów i książek.  

3. Przewiń do dokumentu lub książki, której nazwę chcesz zmienić, i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj .   

4. Przewiń do Zmień nazwę i wciśnij przycisk Odtwarzaj .  

5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:  

 W przypadku jednostronicowego dokumentu użyj wybierania znaków, by wprowadzić 

nową nazwę pliku. 

 W przypadku książki wykonuj polecenia, by nagrać nowy znacznik głosowy  

6. Na zakończenie:   

 Dokument pojawia się na liście plików z nową nazwą pliku zamiast standardowej nazwy 

dokumentu  

 Książka pojawia się na liście plików z taką samą standardową nazwą pliku książki, ale 

z nowym znacznikiem głosowym  

Usuwanie pliku 

Aby usunąć zapisany dokument lub książkę, wykonaj następujące czynności:   

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pliki i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj  .  

2. Przewiń do dokumentu lub książki, którą chcesz usunąć, i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj  .  

3. Przewiń do Usuń i wciśnij przycisk Odtwarzaj  .  

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:  

 Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by potwierdzić, że chcesz usunąć plik. Plik jest 

usuwany, a Ty wracasz na listę dokumentów.  
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 Wciśnij przycisk Kontrast  , by anulować. Plik nie jest usuwany, a Ty wracasz na 

listę dokumentów.  

Konwertowanie plików książek na tekst albo pliki MP3  

Skanowane książki są zapisywane najpierw jako obrazy JPG. Zapisane książki możesz 

konwertować na urządzeniu na pliki w formacie TXT (tekst). Pliki tekstowe są mniejsze niż pliki 

obrazów i mogą zaoszczędzić przestrzeń na dysku urządzenia. Pamiętaj, że wszystkie obrazy 

w pierwotnym pliku książki zostaną usunięte po jego konwersji na plik tekstowy.  

Książki zapisane na nośniku USB flash mogą być konwertowane zarówno na pliki w formacie TXT, 

jak i MP3. Gdy pliki zostaną zapisane na nośniku USB flash, możesz odłączyć nośnik, podłączyć 

go do komputera i przekopiować pliki na komputer. Pozwala to edytować pliki tekstowe lub słuchać 

plików MP3.   

Aby skonwertować pliki na format tekstowy albo pliki MP3, wykonaj następujące czynności: 

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Pliki, i wciśnij przycisk 

Odtwarzaj .  

2. Przewiń do książki, którą chcesz skonwertować, i wciśnij Odtwarzaj .   

3. Przewiń do Konwertuj i wciśnij przycisk Odtwarzaj .  

4. Wykonaj jedną czynność z poniższych:  

 Jeśli książka znajduje się na urządzeniu, wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by wybrać 

Konwertuj   

 Jeśli książka jest na nośniku USB flash, użyj prawego kółka przewijania i przycisku 

Odtwarzaj  , by wybrać Konwertuj na tekst albo Konwertuj na MP3   

 omniReader oznajmi, że dokument jest konwertowany.   

Gdy konwersja zakończy się, wykonaj jedną z poniższych czynności:  

1. Wciśnij przycisk Odtwarzaj  , by usunąć oryginalny plik książki i pozostawić tylko plik 

skonwertowany. 

2. Wciśnij przycisk Kontrast  , by zachować oba pliki, oryginalny i skonwertowany. 

UWAGA: Jeśli książki są na nośniku USB flash, podłącz go do urządzenia przed próbą konwersji 

na format tekstowy albo MP3. 
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3. Skonwertowany plik zostanie zapisany i na ekranie pojawi się menu Główne. Jeśli używasz 

nośnika USB flash, możesz go teraz usunąć z omniReadera (jak to opisano poniżej 

w następnej procedurze), podłączyć go do komputera, i przenieść skonwertowane pliki.    

Usuwanie nośnika USB Flash z omniReadera   

Aby bezpiecznie usunąć nośnik USB flash z omniReadera, wykonaj następujące czynności:  

1. Wciśnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania  , by wejść do trybu uśpienia.   

2. Usuń napęd USB flash z omniReadera.  

3. Ponownie wciśnij i zwolnij przycisk Zasilania  , by obudzić omniReadera. 

 

 

  

UWAGA:  Jeśli nie usuniesz nośnika USB flash jak opisano powyżej, to gdy podłączysz go do 

komputera, możesz zobaczyć komunikat, który informuje, że nośnik USB flash powinien zostać 

przeskanowany z powodu błędów. Uruchom skanowanie według instrukcji, by nadal używać 

nośnika USB flash. 
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Nawigowanie po Menu, po Dokumentach i Książkach  

Menu i ustawienia  

Aby zapewnić dostęp do menu i ustawień, omniReader wykorzystuje drzewo menu. Gdy 

urządzenie uruchomi się i jest gotowe do użycia, na ekranie pojawia się menu Główne 

i omniReader jednocześnie oznajmia “Menu główne". z tego menu możesz uruchamiać aplikacje, 

otwierać menu Pliki, by zapisywać, otwierać i usuwać dokumenty oraz książki, i otwierać menu 

Ustawienia, by zmieniać ustawienia produktu, przeglądać informacje o systemie i zmieniać 

ustawienia systemowe.    

Nawigacja po Menu  

 Ogólnie, do przechodzenia w górę i w dół po drzewie menu używasz prawego kółka 

przewijania. Znajduje się ono na górze po prawej stronie urządzenia. Pozycje Menu są 

podświetlane, gdy kursor po nich przechodzi. omniReader wypowiada też nazwę pozycji.   

 Aby wybrać podświetloną pozycję, wciśnij przycisk Odtwarzaj  . Znajduje się on 

z przodu po prawej stronie panelu sterowania, blisko prawego kółka przewijania.   

 Aby wrócić do pozycji poprzedniego menu, wciśnij przycisk Kontrast  . Znajduje się 

on z przodu po lewej stronie panelu sterowania, blisko lewego kółka przewijania.   

 Jeśli czytasz lub przeglądasz dokument albo używasz widoku na żywo do powiększania 

i oglądania obiektów na ekranie, możesz szybko powrócić do poprzedniego menu, wciskając 

przycisk Menu  . 

Nawigacja po dokumentach i książkach za pomocą przycisków DAISY 

Jest pięć przycisków układających się w okrąg na górze po lewej stronie panelu sterowania. Są 

to przyciski DAISY, a ich grupa została nazwana kompasem DAISY. Pozwalają przemieszczać 

się po dokumentach i książkach co słowo, akapit, wiersz bądź stronę.  

Nawigacja wstecz i w przód  

 Wciskaj przyciski DAISY w Lewo (1) albo w Prawo (3), by przechodzić do poprzedniego 

albo następnego słowa  

 W dokumencie jednostronicowym wciskaj przyciski DAISY w Górę (2) albo w Dół (4), by 

przechodzić do poprzedniego albo następnego akapitu  

 W książce wciskaj przyciski DAISY w Górę (2) albo w Dół (4), by przechodzić do 

poprzedniej albo następnej strony. Możesz też używać prawego kółka przewijania do 

przechodzenia do poprzedniego albo następnego wiersza.   

 Wciśnij i przytrzymaj Centralny (5) przycisk DAISY, jednocześnie wciskając przycisk 

DAISY w Lewo (1), by przechodzić do poprzedniego znaku  

 Wciśnij i przytrzymaj Centralny (5) przycisk DAISY, jednocześnie wciskając przycisk 

Daisy w Prawo (3), by przechodzić do następnego znaku  
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Wybieranie profilu użytkownika  

Dla użytkowników, którzy są słabowidzący albo niewidomi omniReader zamienia tekst na mowę. 

Aby to robić, ma on dwa profile użytkownika, które konfigurują urządzenie dla obu rodzajów 

słuchaczy.   

Profil dla słabowidzących kładzie nacisk na ustawienia ekranu LCD, by ułatwić Ci oglądanie 

i czytanie obrazów i dokumentów. Przykładowo przycisk Kontrast  zmienia tryby kolorów, 

lewe kółko przewijania zwiększa i zmniejsza powiększenie, a przycisk Trybu  przełącza 

między Widokiem na żywo (kamera), a Widokiem dokumentu. Domyślnym jest profil dla 

słabowidzących.   

Profil dla niewidomych kładzie większy nacisk na działanie przycisków i pokręteł urządzenia 

przy czytaniu dokumentów. Przykładowo przycisk Kontrast  zmienia głos czytania, lewe 

kółko przewijania zmienia prędkość czytania, a przycisk Trybu  włącza albo wyłącza 

tryb tabel.   

Aby zmienić profil użytkownika, wykonaj następujące czynności:  

1. W menu Głównym użyj prawego kółka przewijania, by przejść na Ustawienia, 

a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj . Otworzy się menu Ustawienia.   

2. Przewiń na Ustawienia systemowe i wciśnij przycisk Odtwarzaj  . Pierwsza pozycja 

na liście to Profil użytkownika.   

3. Wciśnij Odtwarzaj, przewiń na profil dla niewidomych albo profil dla słabowidzących, 

a następnie ponownie wciśnij Odtwarzaj, by go wybrać.   

4. Wciśnij przycisk Menu, by zapisać swój wybór i wrócić do menu Głównego.   

  



omniReader® 

 

 
39 

 

Wprowadzanie tekstu za pomocą wybierania znaków  

Wybieranie znaków pozwala wprowadzać nazwy plików, nazwy użytkowników, hasła, adresy email 

i inne dane, które wymagają wpisywania tekstu.   

Do wybierania i wprowadzania znaków używa się prawego kółka przewijania i przycisków 

kompasu DAISY. Znaki wybiera się z sześciu różnych list:   

 Małe litery (a  b  c)  

 Skróty email (na przykład .com, .org, .edu, @gmail.com, @yahoo.com)  

 Symbole (#  &  %)  

 Cyfry (1  2  3)  

 Wielkie litery (A  B  C)  

 Wszystko – wszystkie litery, skróty email, symbole, cyfry i wielkie litery na jednej liście  

Aby przejść z jednej listy znaków na następną (przykładowo z listy symboli na listę cyfr), wciśnij 

przycisk DAISY w Górę.  

Aby przechodzić w górę i w dół po liście znaków, używaj prawego kółka przewijania.  

Aby wybrać znak, wciśnij przycisk Odtwarzaj  .  

Aby wstawić spację pomiędzy znakami, przewiń na początek listy małych, wszystkich lub wielkich 

liter i wybierz spację. Jest to to samo, co wciśnięcie SPACJI na klawiaturze.   

Aby kasować znaki, wciskaj Przycisk DAISY w Lewo. Jest to to samo, co wciskanie klawisza 

BACKSPACE na klawiaturze.  

Po zakończeniu wprowadzania znaków naciśnij przycisk DAISY w prawo, by zakończyć 

wprowadzanie. Jest to to samo, co naciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze.  
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Złącza na panelu bocznym  

Patrząc na przód omniReadera, przycisk Zasilania, porty USB, oraz gniazdo słuchawkowe 

i zasilania znajdują się na lewej stronie u dołu urządzenia. Te elementy zostały ułożone pionowo, 

jak opisano poniżej.   

  

(1) Gniazdo Zasilania  

 

Jest to pierwsze złącze od dołu urządzenia. Używaj go do 

podłączania zasilacza.  

(2) Przycisk zasilania 

(zielony przycisk)  

Jest to drugi element od dołu urządzenia.  

Wciśnij go i przytrzymaj przez około trzy do pięciu sekund, by 

włączyć urządzenie.   

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij go, by przejść do trybu 

uśpienia. Wciśnij go ponownie, by obudzić omniReadera.   

Wciśnij go i przytrzymaj przez około osiem do dziesięciu sekund, 

by wyłączyć urządzenie.   

(3) Porty USB  Dwa porty USB zostały umieszczone powyżej zielonego 

przycisku Zasilania.   

Gdy jest podłączony nośnik USB flash, dokumenty i książki są 

automatycznie zapisywane na dysku flash.   

(4) Gniazdo 

słuchawkowe  

Gniazdo 3,5 mm jack zostało umieszczone powyżej portów USB. 

Używaj go do podłączania zewnętrznych głośników albo 

słuchawek.   
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Serwis i wsparcie 

Aby skontaktować się ze wsparciem technicznym przez stronę internetową, odwiedź 

www.FreedomScientific.com, wybierz Support > technical support > Technical Support 

Request Form, i wypełnij formularz, by wysłać pytania.   

Aby skontaktować się przez e-mail, wyślij pytania na support@vispero.com.  

Aby skontaktować się telefonicznie, klienci z USA mogą dzwonić od poniedziałku do piątku od 8:30 

do 19:00 (czasu wschodniego) na numer: (727) 803-8600.   

Przy rozmowie miej przygotowane pytania i bądź przygotowany na dostarczenie poniższych 

informacji:  

 Nazwa produktu  

 Numer seryjny produktu  

 Co robiłeś, gdy wystąpił problem  

 Jak próbowałeś rozwiązać problem  

Odwiedź www.freedomscientific.com/Forms/ProductRegistration, by zarejestrować produkt.  

Gratulujemy wyboru ONYX® OCR firmy Freedom Scientific, intuicyjnego powiększalnika 

umożliwiającego przeglądanie, powiększanie i odczytywanie tekstu głosem.  Proste stuknięcie    

w ekran zmienia urządzenie z powiększalnika ONYX Deskset HD na ONYX OCR. Po dodaniu 

kamery OCR można korzystać z przycisków ekranowych na pasku przycisków służących do: 

 przechwytywania i przetwarzania dokumentu wyświetlanego na ekranie, 

 odczytywania przez urządzenie przetworzonego tekstu, 

podglądu pełnego widoku strony dokumentu z wyraźnie zaznaczonymi strefami czytania, 

 szybkiej nawigacji po dokumencie. Dotknięcie strefy czytania powoduje natychmiastowe, 

 odczytania tekstu znajdującego się w tej części dokumentu. 

 dodawania kolejnych stron do dokumentu i szybkiego ich zapisywania na karcie SD. 

Poza przetwarzaniem i czytaniem tekstów, ONYX OCR może być również używany jako 

przeglądarka zdjęć. Urządzenie oferuje funkcję wykonywania zdjęć, ich powiększania i zapisywania  

na karcie SD. 

 

UWAGA: To urządzenie nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. 

Wszystkie nieautoryzowane próby naprawy lub wymiany części wewnętrznych spowodują 

utratę gwarancji na produkt.  


