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Componentes Dentro Desta Caixa
• Base, uma caixa retangular preta de 9.63”/11.5”/2.38”.
• Câmera, dispositivo quadrado encaixado no topo do pescoço, um tubo de metal de 16" de
comprimento.
• Fonte
• Cabo de Alimentação
• Guia de Referência Rápida
• Cartão de Garantia
• Manual
• Teclado (opcional)

Montagem
Passo 1: Coloque a base do Eye-Pal SOLO em uma superfície plana com o painel frontal e os
botões voltados para você.
Passo 2: Pressione com firmeza o botão do pescoço em um buraco no topo da superfície da
base para que a câmera estenda diretamente para o meio da base. Ela somente
encaixa de uma maneira. Quando inserido apropriadamente, o pescoço não poderá
virar.
Passo 3: Na extremidade do pescoço, existe um cabo USB pequeno. Conecte este cabo em uma
porta USB localizada na traseira da base.
Passo 4: Conecte a fonte e o cabo de alimentação. Conecte na traseira da base no lado
esquerdo. Então conecte o outro em uma tomada.
Seu Eye-Pal SOLO está agora pronto para ser utilizado.
Nota:

Existe uma porta de fone de ouvido no lado direito do painel do Eye-Pal SOLO para
um som privado. O fone de ouvido NÃO está incluso.

O que o Eye-Pal SOLO Pode Fazer
O Eye-Pal SOLO é versátil, fácil de utilizar, um digitalizador/leitor projetado para fazer com que a
leitura seja simples. Por favor, leia este manual por completo e guarde para utilizar com as várias
opções do Eye-Pal SOLO.
• Modos de operação:
o Modo de Leitura;
o Modo Livro.
• Três passos fáceis de utilizar:
o Apertando os botões do painel frontal;
o Com o movimento da mão ativando os controles;
o Utilizando o teclado (opcional).
• No Modo Leitura, Eye-Pal SOLO habilitará:
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o Leitura de revistas, jornais, livros e correspondências;
o Com o teclado, você pode salvar mais de quatro páginas de texto;
o Alternar de voz masculina par feminina;
o Ler textos em Inglês e Espanhol (mais idiomas em breve).

Inicialização Rápida para Eye-Pal SOLO
Passo 1: Ative o Eye-Pal SOLO segurando o botão quadrado verde localizado no lado direito do
painel frontal.
Passo 2: Gire o botão preto de volume, no meio do painel frontal, no sentido horário. Um tom
será reproduzido enquanto o software é carregado.
Passo 3: Uma vez que o Eye-Pal SOLO terminou de carregar, você ouvirá “Por favor, coloque seu
documento.” Você está agora pronto para ler.
Nota:

Mantenha a plataforma livre de qualquer documento até que você ouça "Por favor,
coloque seu e-mail."

Como Ler com Eye-Pal SOLO
Para iniciar a leitura, coloque o documento na base do Eye-Pal SOLO. Coloque em qualquer
direção, como se a orientação não importasse. Você ouvirá um som “de câmera”. Eye-Pal SOLO
começará a ler seu texto em alguns segundos. (Com ou sem o teclado)
Caso você remover o documento, você ouvirá, “Por favor coloque seu documento”. Você pode
querer substituir o documento ou voltar a leitura, pressionando o botão redondo amarelo de
Reprodução/Voltar no painel frontal desta base ou botão Pausar/Voltar no teclado.
Nota:

Eye-Pal SOLO pode ler somente texto de leitura junto das bordas da plataforma de
base. Qualquer texto fora das bordas não serão lidos. Tenha certeza de não obstrua
a visão da câmera com suas mãos.

Instruções de Operação
As seguintes instruções fornecem descrições detalhadas em como utilizar o Eye-Pal SOLO para
cada um dos 3 métodos de operação:
1.
2.
3.

Controles de Painel Frontal
Controles Ativados por Movimento, sem botões!
Controles de Tecla

Método de Controle dos Painéis Frontais

Energia: o botão verde quadrado, no canto direito do painel frontal, é utilizado para ligar e
desligar o Eye-Pal SOLO.
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Volume: o botão redondo escuro no meio do painel frontal é utilizado para ajustar o volume.
Para aumentar o volume, gire este botão sentido horário.
Pausar/Voltar a Leitura: o botão branco, marcado com duas linhas verticais, para a esquerda
do botão preto de volume no painel frontal, permite pausar e volta a leitura. Caso este botão for
pressionado por 3 segundos, este habilitará/desabilitará a utilização dos controles de movimentos
ativos.
Sentença de Leitura Anterior: o botão triangular branco, marcado com uma seta apontada
para a esquerda. Este botão está no canto direito do painel frontal é utilizado para voltar a
sentença anterior. Este botão pode ser pressionado quantas vezes for necessário para adicionar o
retorno a uma sentença específica.
Velocidade de Leitura: existem dois botões triangulares brancos, um acima do outro,
localizados a direita do botão de volume no painel frontal. O botão superior aumentará a
velocidade de leitura enquanto o botão inferior diminuirá a velocidade de leitura.
Reiniciando: para reiniciar o Eye-Pal SOLO por qualquer motivo, pressione o botão triangular
branco por 5 segundos. Você ouvirá "Reiniciando".

Método de Controles Ativados Por Movimento
(Desabilitado nas configurações padrões)
Para habilitar os controles ativados por movimento, pressione e segure o botão do painel frontal
por 3 segundos. Você ouvirá “Comandos de Gestos Ativados”.
Pausar/Parar Leitura: Mova sua mão devagar acima do material impresso da esquerda para a
direita.
Retornar Leitura: Mova sua mão devagar acima do material impresso da esquerda para a
direita.
Ler Sentença Anterior: Mova sua mão devagar da direita para esquerda acima do material
impresso. Mova sua mão quantas vezes necessário para alcançar qualquer sentença.

Método de Controle de Teclas

Botões de Ajuda: localizado no meio do teclado, acima da Seta para Cima, é um botão redondo
branco. Este falará a função de cada botão do teclado. Pressione o botão de Ajuda e qualquer
outro botão no teclado ao mesmo tempo. Você ouvirá uma descrição do botão e de sua função.
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Botão Pausar/Retomar: localizado no centro da das janelas de seta, é um botão quadrado
branco, marcado com um circulo preto em relevo. No Modo Leitura, este botão pausará e
retomará a leitura.
Seta para Esquerda: localizado a esquerda do botão central redondo Pausa/Retomar, é um
botão quadrado branco, com uma seta a esquerda em relevo. No Modo Leitura, pressione este
botão para ouvir a palavra anterior.
Seta para Direita: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão
quadrado branco, com uma seta a direita em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão para
ouvir a próxima palavra.
Seta para Cima: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão
quadrado branco, com uma seta para cima em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão
para ouvir a sentença anterior.
Seta para Baixo: localizado a direita do botão central redondo Pausa/Retomar, é um botão
quadrado branco, com uma seta para baixo em relevo. No Modo Leitura, pressione este botão
para ouvir a próxima sentença.
Botão Salvar: localizado no lado superior esquerdo do teclado, é quadrado e branco, com uma
linha vertical preta em relevo. Segure o botão Salvar e um dos botões de Seta ao mesmo tempo.
Você ouvirá "Imagem salva". Mais de quatro páginas podem ser salvas; uma das páginas
designada para cada Botão de Seta.
Botão Chamar: localizado no lado superior direito do teclado, é quadrado e branco, com uma
linha horizontal preta em relevo. Segure o botão chamada e Pressione um dos botões de Seta
para ler a página anterior. Você ouvirá, "Imagem de leitura".

Recursos Avançados
Leitura de Colunas: quando a seta para Esquerda e seta para Direita são pressionadas ao
mesmo tempo, Eye-Pal SOLO irá ler pelas colunas.
Descrevendo o Layout da Página: quando as setas para Cima e para Baixo no teclado
pressionadas ao mesmo tempo, Eye-Pal SOLO descreverá o layout da página.
Alteração de idiomas: quando os botões de chamada e Salvar no teclado são pressionados ao
mesmo tempo, o Eye-Pal SOLO irão alternar os idiomas e/ou vozes. Textos em espanhol podem
ser lidos caso a voz espanhola for selionada.
Desligando a Luz: Quando os botões Seta para Cima, Seta para Baixo e Pausa no teclado são
pressionados ao mesmo tempo, a luz desligará.

Modo Livro
Como Utilizar o Modo Livro com Eye-Pal SOLO: Modo de Livro permite que você salve
documentos em um driver USB.

Como iniciar a digitalização no Modo Livro:
1. Ative o Eye-Pal SOLO.
2. Espere que a música pare de tocar, e então ligue o driver USB à porta USB. Você ouvirá
“Dispositivo de memória externo detectado. Entrando no Modo de Digitalização".
3. Coloque o documento na plataforma.
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4. Espere para o som da câmera.
5. Digitalize seus documentos.

Como converter um livro salvo em texto:
1. Quando você terminar de digitalizar, pressione o botão Pausar/Retomar e escute as páginas
que são convertidas em um arquivo de texto.
2. Quando o processo estiver completo, você ouvirá “Conversão completa, você pode agora
desconectar o dispositivo de memória externo."
3. Retire seu driver quando informado.
Agora você pode utilizar o driver em seu computador para ver e ler o texto salvo.

Instruções de Fones de Ouvido (ou alto-falantes)
Fones de ouvido com plugue de áudio são recomendados. Fones de ouvido com conectores USB
não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.
Com o dispositivo ligado, conecte o fone de ouvido ou alto-falantes no Eye-Pal SOLO. O plugue do
fone de ouvido está localizado no canto esquerdo do dispositivo.
Nota:

Sempre pare a leitura antes de conectar ou desconectar os fones de ouvido ou altofalantes. Caso você adicionar o remover os fones de ouvido o alto-falantes
enquanto o Eye-Pal SOLO estiver lendo um problema ocorrerá, reinicie o dispositivo
e siga as instruções.

Dicas para Melhor Desempenho
• Dê um tempo para seu Eye-Pal SOLO trabalhar sozinho. Muitos comandos ao mesmo tempo ou
muito rápido você estará confundindo o aparelho. Para melhorar a performance, Eye-Pal SOLO
deve processar somente um comando por vez.
• Quando Eye-Pal SOLO está iniciando, tenha certeza de que nenhum documento esteja na base
e que o logo ABiSee não está coberto.
• Quando estiver colocando o documento na base SOLO, mantenha o texto plano e tenha
certeza que não exista nada obstruindo a visão da câmera do texto (incluindo suas mãos).
• Tenha certeza de que o documento esteja completamente fora do Eye-Pal SOLO antes de
colocar qualquer outro documento no local.

Solução de Problemas
O Eye-Pal SOLO é livre de problemas na maioria do tempo pois é muito simples, e ainda por seu
design efetivo. Entretanto, caso você encontrar um problema, aqui vão algumas dicas:
1. Caso o Eye-Pal SOLO congele, pare de responder aos seus comandos ou esta agindo fora da
normalidade, por favor segure o botão triangular vermelho no painel frontal por alguns
segundos. Você ouvirá "Reiniciando". Este processo não faz com que o dispositivo reinicie,
somente o software.
2. Caso não resolva o problema,desative o dispositivo, e então ligue-o novamente pressionando o
botão redondo verde no painel frontal.
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3. Caso os problemas persistirem, por favor ligue para seu distribuidor local ou os profissionais de
venda da ABiSee, Inc.

Notas Importantes
• O Eye-Pal SOLO é programado para alto correção, e reiniciará por conta-própria caso
necessário. Caso isto ocorra, espere um momento antes de utiliza-lo novamente.
• NÃO REMOVA o logo do ABiSee do centro do painel superior da base. Este logo permite que a
câmera reconheça quando um documento seja colocando no dispositivo. Sem o logo, o
dispositivo não funcionará corretamente.
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Importador Exclusivo
Tecassistiva
Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil
Telefone/Fax: (11) 3266-4311
E-mail: teca@tecassistiva.com.br
www.tecassistiva.com.br
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)
Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

AbiSee
20 Main St, Suite G2
Acton, MA 01720
Telefone: + 1-800-681-5909 ou +1-978-635-0202
www.abisee.com
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