
EasyReader 

 
Tato příručka popisuje následující verze Koba Vision EasyReader: model 2012. Nejnovější verze příručky  
je možné stáhnout z webových stránek KOBA Vision: http://www.kobavision.be. Datum vydání: 28. října 2012. 

 
Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba  
  
Uložte tento manuál pečlivě. Obsahuje všechny potřebné informace o vašem přístroji.  
• Uchovávejte přístroj na suchém, dobře větraném a čistém místě.  
• Nepokládejte přístroj na přímé slunce nebo vedle zdroje tepla.  
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj při teplotách vyšších než 35 °C.  
• Tento přístroj je určen pro hlasové předčítání dokumentů.  
Jakákoli změna účelu ruší označení CE a FCC značka.  
• Přípojky byly navrženy tak, aby je bylo možno zapojit jedním způsobem. Nepokoušejte se o násilné 
připojení. Napájecí kabel s adaptérem musí být jen v dobře větraném prostoru.  
• Nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami. Je nebezpečné odstraňovat ochranné kryty – hrozí 
zásah elektrickým proudem. V případě závady se vždy obraťte na svého prodejce  
Servisním místem v ČR je SYMBIO, o. p. s. na adrese Jana Růžičky 1165, Praha 4, tel. 739 094 745 
nebo Koba Vision.  
• Aby se zabránilo zranění elektrickým proudem,  
nepokládejte přístroj na místě, kde může přijít do styku s kapalinami.  
• Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součásti, všechny lze recyklovat a 
znovu použít. Nevyhazujte váš starý produkt do komunálního odpadu. Ale zlikvidujte kompletní 
produkt  
(včetně kabelů, konektorů a příslušenství) na určených sběrných místech. 
• Zařízení lze čistit vlhkým hadříkem.  
Nikdy nepoužívejte chemikálie mohou poškodit povrch i vnitřní části.  
• Občas je vhodné vyčistit skleněnou desku skeneru navlhčeným hadříkem.  
• Adaptér může být vyměněn pouze za nový stejného typu (AC adaptér  
FranMar FRA030E-S15), a to po vypnutí přístroje a vyjmutí adaptéru ze sítě.  
• Starejte se o své zařízení s péčí a ono vám bude sloužit po nadcházející roky. 
 
Kapitola 2: Uvedení do provozu 
  
Montáž baterie - postupujte podle pokynů k instalaci baterie:  
1. Odšroubujte dva ruční šrouby na zadní straně přístroje a sejměte kryt.  
2. Zasuňte baterii.  
3. Zašroubujte dva ruční šrouby s krytem. 
4. Připojte adaptér a zapojte jej do elektrické sítě. 
 
První spuštění  
Po instalaci zařízení, můžete otestovat, jak funguje.  
Zapnutí EasyReader. (viz další kapitola - Zapnutí / vypnutí)  
Při spuštění poprvé uvidíte menu jazyka.  
Přečtěte si část „Přidání hlasy nebo jazyků“, „Nastavení jasu“ a další pokyny v tomto manuálu. 
 
 



Kapitola 3: Běžný provoz 
  
1. Zapnutí / Vypnutí 
Kruhové červené tlačítko je na předním panelu úplně vlevo nahoře.  
Zapnete krátkým stisknutím kruhového červeného tlačítka. Po pípnutím vyčkejte,  
až se zařízení ohlásí hláškou „Zařízení je připraveno k použití“ 
Vypnete podržením kruhového červeného tlačítka.  
Zařízení pak hlásí stav nabití baterie a vypne se. 
 
2. Úprava hlasitosti -„Hlasitěji“ 
 
3. Úprava hlasitosti -„Tišeji“ 
Tlačítka ve tvaru šipek, první zleva. 
 
4. Úprava rychlosti čtení -„Rychleji“ 
 
5. Úprava rychlosti čtení -„Pomaleji“ 
Tlačítka ve tvaru šipek, druhé zleva 
 
6. Skenování - Modré čtvercové tlačítko nahoře uprostřed. 
Položte předlohu pro skenování na skleněnou desku textem dolů.  
Poté stiskněte krátce tlačítko skenování.  
Po krátké době zařízení začne číst naskenovaný text. 
Metody skenování 
V normálním režimu přístroj provádí automatické rozpoznání sloupců.  
Čtení začíná v levém horním rohu a pokračuje, sloupec po sloupci.  
Tento proces není vždy žádoucí při prohlížení faktur nebo výpisy z účtu.  
Pokud dlouze stisknete tlačítko 6. Skenování, text bude znovu otestován až proběhne hláška pro čtení 
„Bez rozpoznávání sloupců“,  
což znamená že řádky jsou čteny z celé šířce stránky bez ohledu na rozdělení sloupců. 
 
7.- 11. Pětice modrých tlačítek ve tvaru kříže, v pravé části předního panelu. 
7. střední kulaté tlačítko v pětici umožňuje spustit přehrávání nebo pauzu, 
dále opakování aktuální slovo, věta, atd 
 
8. levá šipka - procházení v textu zpět:  
„po slovech, větách, řádcích, blocích, stránkách“ nebo „hláskování“ 
 
9. pravá šipka - procházení v textu vpřed: 
„po slovech, větách, řádcích, blocích, stránkách“ nebo „hláskování“ 
 
10. 11. šipky nahoru a dolu – výběr mezi způsoby čtení: 
„po slovech, větách, řádcích, blocích, stránkách“ nebo „hláskování“ 
Chcete-li zopakovat stejnou stránku, musíte nejprve použít horní nebo dolní šipku a zvolit  
čtení „po stránkách“, a pak stiskněte 8. levou šipku zpět. 
 
12. vstup na sluchátka úplně vpravo 
 
Důležité  
• Hlasové odezvy při stisknutí libovolného tlačítka nejsou aktivní při vlastním čtení.  
• Výkresy či fotografie jsou nečitelné.  
• Zmačkaný list musíte před skenováním uhladit.  
• Při skenování tlusté předlohy (knihy) nechte kryt otevřený.  
• Novou stránku můžete skenovat i když je dočítán předchozí text.  
• Pokud přístroj vypnete, poslední text zůstane uložen.  
Pokud neskenujete novou stránku hned po spuštění, pak předchozí texty budou vymazány.  
• Pokud je nainstalováno více jazyků, můžete změnit jazyk stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek 
pro ovládání hlasitosti. (viz popis níže) 
• Pokud připojíte USB flash disk nebo MP3 přehrávač k jednotce, následuje hláška: 
„Flash disk je připojen, stiskněte tlačítko skenovat pro uložení stránky/stránek.  



Pokud jste tlačítkem 6. (Skenování - Modré čtvercové tlačítko nahoře uprostřed) potvrdil svůj souhlas, 
bude text, soubor MP3 (audio text) či snímek uložen ze všech naskenovaných textů.  
Takto můžete využít příležitosti k poslechu textu později nebo k uložení obrázku do PC.  
• Odstranění textů: tlačítka 10. 11. (šipky nahoru a dolu) 
 
Přidání hlasů jazyků nebo podsvícení  
- tiskněte obě tlačítka hlasitosti na cca 10 sekund, tak vstoupíte do menu.  
Toto menu se skládá ze čtyř kroků: 
1. Nastavení jazyka ovládacích tlačítek 
Zvolte jazyk pomocí tlačítek se šipkami.  
K dalšímu kroku přejdete delším stiskem jedné z těchto kláves. 
2. Nastavení hlasu ovládacích tlačítek  
Vyberte hlas pomocí tlačítek se šipkami. Vybírat můžete pouze z hlasů předem zvoleného jazyka. 
K dalšímu kroku přejdete delším stiskem jedné z těchto kláves. 
3. Volba hlasu pro čtení 
Jedná se o jazyky a hlasy, které lze vybrat pro přehrávání.  
Výběr provedete pomocí tlačítek se šipkami.  
Chcete-li povolit nebo zakázat hlas, stiskněte tlačítko 6. Skenování (modré čtvercové tlačítko) a pro 
potvrzení volby dlouze stiskněte opět jednu z šipkových kláves hlasitosti. Přejde k dalšímu kroku. 
4. Nastavení jasu (podsvícení) ovládacích tlačítek 
Jas nastavíte pomocí tlačítek se šipkami.  
Pro opuštění menu dlouze stiskněte jedno z tlačítek se šipkami. 
 
Kapitola 4: Klávesnice pro ukládání 
 
Pokud jste si zakoupili samostatnou klávesnici  
můžete snáze uložit texty na pevný disk, MP3 přehrávač nebo USB flash disk.  
Obraz textu je uložen v černé a bílé. 
V levém horním rohu je přepínač pro výběr média.  
S tímto si můžete vybrat pevný disk, MP3 přehrávač nebo USB flash disk.  
V pravém horním rohu jsou dvě tlačítka se šipkami.  
Pomocí tohoto přepínače je možné vybrat pevný disk,  
MP3 přehrávač nebo USB flash disk. 
Každá skupina obsahuje deset pozic které je možné přirovnat ke složkám v počítači. 
12 kulatých tlačítek ve 4 sloupcích a 3 řadách reprezentují tyto pozice. 
Každá z těchto pozic je indikována číslem. 
Pro načtení textu z dané pozice stiskněte krátce klávesu,  
poté stiskněte stejnou klávesu pro potvrzení, nebo jinou pro zrušení. 
Pro uložení textu na pozici stiskněte dlouze klávesu,  
poté stiskněte stejnou klávesu pro potvrzení nebo jinou pro zrušení.  
Pro odstranění textu nahraďte stávající text novějším, který jej přepíše. 
 
Kapitola 5: Kamera 
 
Následující položky jsou rovněž dodávány se zařízením: 
- Kamera s propojovacím kabelem 
- Rámeček pro umístění stránky 
- Navigační blok 
- Plastové plátky 
Postupujte následovně: 
Připojte kameru dodávaným USB kabelem. 
Krátce poté zařízení ohlásí, že je kamera připojena. 
Nyní kamera nahrazuje skener. 
Vložte kameru do rámečku pro umístění stránky. 
Ujistěte se že nožičky rámečku jsou ve stejném směru vzhledem k rozložené kameře. 
Pro zpracování kamerou položte stránku rovně, text směrem nahoru. 
Stiskněte čtvercové tlačítko pro zpracování stránky. 
Pomocí navigačního bloku můžete určit počáteční pozici, stačí blok umístit kamkoli do textu. 
Předčítání textu závisí na zvoleném režimu čtení. 



Ve výchozím stavuj je zařízení nastaveno na čtení po blocích, takže je přečten úsek textu pod 
navigačním blokem. 
 
Pokud chcete přečíst jen jedno slovo,  
nastavte režim čtení na čtení po slovech a umístěte navigační blok. 
Pokud blok položíte na fotografii nebo prázdný prostor,  
ozve se zvukový signál, poté musíte blokem pohnout. 
Poznámka: je-li navigační blok položený na stránce,  
bude zařízení vždy předčítat text na základě jeho umístění. 
Pro pokračování ve čtení nebo pro možnost využití tlačítek zpět a další  
musíte blok ze stránky odstranit. 
Ačkoli je kamera rychlejší, často poskytuje méně přesný výsledek  
kvůli různému osvětlení a horším možnostem umístění stránky nežli skener. 
 
Kapitola 6: Záruka  
 
EasyReader má záruku 24 měsíců od data prodeje, kromě baterie.  
Baterie má záruku 6 měsíců od data prodeje. 
Aby bylo možné využít záruku, je třeba uchovat obalové materiály z důvodu bezpečné přepravy.          
Záruční služby jsou poskytovány SYMBIO, o. p . s.                                                                                              
Není-li možné přístroj opravit, vyhrazuje si SYMBIO, o. p. s. právo nahradit jej jiným přístrojem se 
stejným zařízením. 
Všechny komponenty a produkty nahrazeny v záruční době se stávají majetkem SYMBIO, o. p. s. 
 
Nárok na záruku zaniká v případě, že přístroj : 
- nebyl použit v souladu s pokyny uživatelské příručky nebo byl jinak zneužit                                                                   
- byl poškozen v důsledku pádu nebo nárazu                                                                                                               
- byl sestavován jinak než dle pokynů v uživatelské příručce                                                                                          
- byl opravován jinak nebo někým jiným než servisním partnerem SYMBIO, o. p. s.  

Ztráta přístroje nebo poškození třetími stranami či živelnými pohromami :                                     
Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení. Dodavatel nenese 
žádnou zodpovědnost za poškození jinou osobou vyjímaje osobou zastupující dodavatele. Dodavatel 
nenese žádnou zodpovědnost za poškození živelnými pohromami či nadpřirozenými jevy. Dodavatel 
nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádnou možnost odpovědnosti, s výjimkou ustanovení 
výslovně uvedených výše v podmínkách záruky. Toto omezení odpovědnosti neznamená porušení 
zákonných práv zákazníka spotřebitele nebo jeho práv vůči prodávajícímu.  
 
Servisní plnění                                                                                                                                     
Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce před uplatněním záruky nebo služby, je třeba 
poznamenat, název produktu, sériové číslo, datum nákupu, číslo faktury, znění chybové zprávy či 
konkrétní problémové aspekty. Velmi doporučujeme přepravovat zařízení v originální krabici, neboť 
v případě poškození při přepravě, nemůže být uznána záruka.                                                                 
Servisním místem v ČR je SYMBIO, o. p. s. na adrese Jana Růžičky 1165, Praha 4, tel. 739 094 745 

 
Kapitola 7: Specifikace  
 
Typ:      KOBA Vision EasyReader  
Vstupy:  napájení ze sítě,  

2x USB,  
            jack konektor 3,5 

Power vstup: 15V DC  
           2,00A (MAX)  
           Max. Výkon: 30W  
           Energie v pohotovostním režimu: 0,1W  

Rozměry:       68 x 272 x 424 mm 



 
 
 
 
 
Kapitola 8: Ovládací panel 
   
1 ON / OFF spínač 
 
2 krátce stiskněte:  
Zvýšit hlasitost  
Přidržte tlačítko:  
vyberte jiný  
čtení hlas 
  
3 krátce stiskněte:  
Snížení hlasitosti  
Přidržte tlačítko:  
vyberte jiný  
čtení hlas  
 
4 Zvýšení rychlosti čtení 
  
5 Snížení rychlosti čtení 
  
6 krátce stiskněte:  
Scan strana a  
zahájit automatické čtení  
Přidržte tlačítko:  
Scan strana bez  
uznání sloupec 
  
7 krátce stiskněte:  
Start / pauza  
Přidržte tlačítko:  
Opakovat 
  
8-9 režimy navigace  
Držte obě tlačítka:  
vymazat texty  
stroj 
  
10 Zpět  
 
11 Vpřed 
  
12 konektor pro sluchátka 
 
 
 


