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Introdução
Parabéns pela escolha do Eye-Pal® Ace.
O Eye-Pal Ace (a seguir designado como o Ace) é um dispositivo eletrônico de texto -fala para
pessoas com baixa visão e para cegos. O Ace é compatível com Linhas Braille atualizáveis,
permitindo a conversão quase instantânea de texto em Braille.
Caracterizado por um design contemporâneo com controles simples, o Ace possui alto-falantes
internos, uma bateria recarregável, substituível pelo usuário e uma tela incorporada de 10
polegadas. O texto é exibido em fonte ampliada e lido em voz alta e natural. O Ace pode ser usado
como um álbum de fotos eletrônico, um ampliador, despertador e também um lembrete de
compromisso.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com a Freedom Scientific conforme descrito
no Apêndice D: Serviço e suporte na página 33. Agradecemos muito os seus comentários e
esperamos que goste de usar o seu Ace.

O que está na caixa
•

Dispositivo Ace (com bateria instalada, recarregável e substituível pelo usuário)

•

Fonte de alimentação do Ace (Uma peça retangular com cabo de energia)

•

Cabo de alimentação de energia do Ace
(um cabo com uma grande ponta em uma extremidade e uma ponta menor na outra)

•

Guia do usuário

•

Guia para pequenos objetos

Segurança e Manutenção
Para manter a unidade em boas condições e garantir um uso seguro, observe as seguintes
diretrizes:
•

Leia as instruções neste guia do usuário antes de tentar usar a unidade.

•

Não tente reparar ou abrir a unidade. Este produto não contém peças que possam ser
reparadas pelo usuário.

•

Mantenha a unidade longe de áreas molhadas, chuva e outras fontes de líquidos ou
umidade. Não submerja.
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•

Opere sempre em um local onde a temperatura esteja entre 10 ° e 40 ° C.

•

Sempre guarde a unidade em um local onde a temperatura esteja entre -20° e 65° C.

•

Use sempre a unidade em uma superfície estável, nivelada e dura, como uma mesa.

Ao limpar a tela, desconecte o cabo de alimentação e aplique uma pequena quantidade de
limpador que não cause atrito, como por exemplo, um pano macio e sem fiapos, e limpe
suavemente. Os limpadores podem ser:
•

Água

•

Álcool isopropílico

•

Benzeno de petróleo

•

Vinagre misturado com água a uma concentração não superior a 10 por cento de vinagre,
por exemplo, uma colher e meia de sopa de vinagre por xícara de água (100 ml por litro)

Ao limpar o resto da unidade, verifique se a unidade está desconectada. Use um pano leve, macio
e limpo com água ou detergente suave.
Cuidado! Não aplique pressão excessiva na tela. Não aplique o limpador diretamente nesses itens.
Além disso, não use nenhum limpador que contenha os seguintes agentes: acetona, álcool etílico,
amônia ou cloreto de metilo.
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O básico

Câmeras de leitura / zoom
O Ace tem duas câmeras de 5 megapixels que funcionam simultaneamente para tirar uma foto do
seu material. Coloque o documento na posição de paisagem, em frente ao Ace. A área visível da
câmera é um tamanho de papel entre A4 e Carta.

Iluminação de objetos
Ambas as câmeras fornecem iluminação suficiente ao tirar uma foto. Nenhuma luz adicional é
necessária mesmo em uma sala escura.

Alto-falante
Qualquer material com texto impresso colocado na frente do Ace pode ser lido usando os alt ofalantes embutidos. Os fones de ouvido ou uma linha Braille também podem ser conectados ou o
Modo de leitura pode ser configurado para o Modo de texto para aqueles que preferem ler
silenciosamente.

Posição
A parte superior do lado esquerdo do dispositivo tem um painel com um conjunto de botões
direcionais com um grande botão redondo no centro, um botão de volume na parte de trás direita
e um botão de digitalização em forma de meia-lua. A frente do dispositivo possui uma tela, com
uma roda de deslocamento (Rolo) em cada lado. Ao configurar o Ace para digitalizar um
documento, coloque o dispositivo sobre uma superfície plana com a frente do dispositivo voltado
para você. Deve estar nessa posição plana ao digitalizar, mas depois de escaneado o documento,
você pode segurar o dispositivo confortavelmente no seu colo ou inclinado, enquanto você ouve
ou lê.

Botões, Controles, Conexões
Os diagramas abaixo têm imagens do dispositivo, com a primeira mostrando a vista superior e
frontal e a segunda mostrando o painel lateral esquerdo. Todos os botões e controles estão
rotulados. Abaixo dos diagramas, cada botão e controle são descritos. Se você estiver lendo este
manual usando este dispositivo, esteja ciente de que as etiquetas no diagrama não serão
convertidas textualmente. Uma descrição completa de cada item rotulado começa após cada
diagrama.
Tecassistiva - www.tecassistiva.com.br
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Botões do painel superior
Botão Início
Um grande botão redondo localizado no meio da parte superior do dispositivo. Pressione -o a
qualquer momento para chegar ao Menu Principal.
Botão Volume
Está localizado no canto superior direito do dispositivo. Gire-o no sentido horário para aumentar o
volume ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.
Botões Direcionais
Estão localizados na parte superior esquerda do dispositivo. Eles têm um total de cinco botões:
quatro botões de seta e um botão redondo centrado entre eles. A função de cada um é explicada
mais tarde, de acordo com o aplicativo que você está usando.
Botão Ação
Está localizado no lado direito do dispositivo acima da roda de deslocamento. Pressione-o para
selecionar a opção desejada no menu. No modo de leitura este botão é usado para pausar e
continuar a leitura.
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Roda de Deslocamento Direita
Está localizado no ombro direito da frente do dispositivo. Rolar para cima ou para baixo percorre
as opções do menu. No modo de leitura, use a Roda de Deslocamento Direita para rolar para a
linha de cima ou debaixo.
Roda de Deslocamento Esquerda
Está localizado no ombro esquerdo da frente do dispositivo. Rolá-lo para cima aumenta o tamanho
da fonte e para baixo a diminui. Nas opções de configuração, a funções da Roda de Deslocamento
Esquerda pode ser facilmente alterada para controlar a velocidade de leitura em vez do tamanho
da fonte.
Botão Digitalização
O Botão Digitalização é um botão em forma de meia-lua localizado na parte superior direita do
dispositivo. Isso é usado para tirar uma foto do texto que deseja digitalizar.
Botão Voltar
Está localizado acima da Roda de Deslocamento Esquerda. No Menu Principal, quando você
seleciona uma opção, como a opção de Relógio ou Configurações, você pode acessar funções
adicionais em um submenu. Em um submenu, pressione o Botão Voltar para retornar ao menu
anterior.
Ao tentar deletar um documento, livro ou foto, se você escolher acidentalmente o item errado,
quando você for solicitado a confirmar a exclusão do item, use o Botão Voltar para cancelar sua
escolha.
Além disso, ele pode ser usado no modo Digitalizar e Ler depois de digitalizar um documento para
voltar a ligar a câmera e digitalizar uma próxima página.
Saída de Áudio
Uma saída de áudio de 3,5 mm está localizada na frente do dispositivo no canto inferior esquerdo.
A saída de áudio pode ser usada para conectar alto-falantes externos ou um fone de ouvido.

Conexões laterais / botão de energia
No lado esquerdo do dispositivo, em direção à parte inferior e traseira, há um conjunto de portas
alinhadas verticalmente.
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O primeiro da parte inferior é para conectar a fonte de alimentação de energia. Acima,
encontramos um botão de energia redondo (liga/desliga). Logo temos uma porta USB, e acima
disso uma segunda porta USB.

Para resumir, em geral, use a Roda de Deslocamento Direita para percorrer os itens do menu e o
Botão Ação para confirmar a seleção do menu. Use o Botão Voltar quando estiver em um submenu
para retornar ao menu anterior. Use o Botão Início para retornar ao Menu Principal.
Nota: para obter a melhor qualidade de som nas suas gravações de voz nos modos de calendário e
álbum de fotos, grave usando somente a bateria do dispositivo. Se o seu dispositivo estiver ligado na
tomada, você pode desligá-lo brevemente para a gravação e, em seguida, ligue-o novamente.
Ao longo deste manual, há instruções "deslocar para e selecionar" para operar em diferentes
funções. Em cada caso, você usará a Roda de Deslocamento Direita para rolar e o Botão Ação para
selecionar.

Energia e bateria
Botão Energia
O botão Energia está localizado no lado esquerdo do dispositivo, logo acima de uma pequena
entrada para a fonte de alimentação.
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Luz Indicadora de Energia
A Luz Indicadora de Energia está localizada na frente do dispositivo no canto inferior esquerdo. A
luz fica verde quando o dispositivo está ligado; pisca quando o dispositivo está no modo de
espera; está desligada quando o dispositivo está desligado. Quando ele está desligado e sendo
carregado, fica vermelha; fica laranja quando o dispositivo está ligado e sendo carregado.
Ligando
Pressione o botão Liga / Desliga para ligar o dispositivo. O processo de inicialização é indicado por
uma série de bipes e leva aproximadamente 90 segundos. Quando o Ace estiver pronto, você
ouvirá o anúncio: "Menu Principal: Digitalizar e Ler".
Modo de espera
Ao operar o dispositivo com a energia da bateria, após um período de inatividade determinado, o
Ace entra no modo de espera para consumir menos energia. Por padrão, o modo de espera
começará após cinco minutos de inatividade. Para selecionar um período de tempo diferente, em
que o dispositivo permaneça acordado até ficar inativo, vá até Menu Principal, selecione Definiçõe s
e em seguida Definições Gerais. Selecione "Tempo para suspensão". Percorra as opções de tempo
e escolha o de sua preferência.
Uma série curta de tons indica quando o dispositivo está entrando neste modo e, em seguida, a
Luz Indicadora de Energia pisca indicando que o dispositivo está no modo de espera. Pressione o
botão Energia para ativar o Ace e voltar ao modo ativo.
Demora cerca de 15 segundos para o Ace voltar ao modo ativo. Após uma série de bipes, o
equipamento está pronto para uso. Ele é ativado no mesmo local onde foi deixado antes de entrar
no modo de suspensão. Para verificar qual menu você está, pressione Botão Central dos
Direcionais. Para retornar ao Menu Principal, pressione Botão Início.
Verificando o status da carga da bateria
Para verificar rapidamente o estado da bateria, pressione Botão Central dos Direcionais. Um
anúncio irá dizer em qual tela de menu você está e o status da bateria.
O status da bateria também é fornecido no submenu Definições em Estado. Para chegar ao menu
Estado no Menu Principal, selecione Definições. Em seguida, selecione Estado (a porcentagem de
carga de bateria disponível é anunciada e também exibida na tela). "100%" significa uma bateria
completamente carregada. Se a carga for inferior a 15%, é hora de recarregar. O Ace pode ser
usado enquanto está sendo carregado.
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Carregando a bateria
Importante: Antes do primeiro uso, a bateria do Ace precisa ser carregada para sua capacidade
máxima que pode demorar até quatro horas. Para carregar o Ace, use a fonte d e alimentação e o
cabo de energia fornecidos da seguinte forma: Primeiro, conecte o cabo de energia na parte
retangular da fonte de alimentação. Em seguida, conecte o cabo de alimentação no Ace . Por
último, conecte a fonte de energia a uma tomada elétrica.
Não use o Ace enquanto ele está sendo carregado pela primeira vez. Nas próximas vezes, o Ace
pode ser usado enquanto está sendo carregado. Em geral, carregar uma bateria do Ace esgotada
para capacidade total leva aproximadamente quatro horas. Uma bateria do Ace completamente
carregada dura cerca de cinco horas de uso contínuo.
Por razões de segurança, use apenas o adaptador fornecido com o Ace.
Substituição da bateria
Quando a bateria no seu dispositivo atingiu o fim da vida útil, uma substituição pode ser solicitada
tanto pelo revendedor que vendeu o dispositivo como a própria Freedom Scientific. Na parte
inferior do lado de trás do dispositivo, há um compartimento de bateria com uma tampa que está
presa por quatro pequenos parafusos. Para instalar a bateria de substituição, desenrosque os
parafusos e remova a bateria antiga. Posicione a nova bateria como a original e aperte a tampa.

Navegação e Configurações
Esta seção detalha todas as opções do Menu Principal e também como navegar na digitalização e
leitura e outras funções. Vamos começar pressionando o Botão Início para chegar ao Menu
Principal.
Lista de opções do Menu Principal
•

Digitalizar e Ler

•

Gestão de Documento

•
•

Ampliação
Calendário

•

Álbum de Fotos

•

Relógio

•

Definições

•

Ajuda

Tecassistiva - www.tecassistiva.com.br

Eye-Pal Ace - Guia do Usuário

12

Digitalizar e Ler
Esta função permite que você leia texto impresso como letras, livros, pacotes de alimentos e
rótulos de medicamentos. O Ace lê o texto impresso em voz alta (a menos que uma linha Braille
esteja em uso) e exibe o texto ampliado na tela. O material digitalizado pode ser salvo. As
instruções para salvar são fornecidas na seção Gestão de Documentos.
Posicionando um documento
O Ace pode digitalizar e ler um documento que se encaixa no campo de 21,59 por 27,94
Centímetros diretamente na frente do dispositivo em uma superfície plana. Use a base do
dispositivo como um guia e coloque o lado longo do papel para que ele esteja alinhado com o
comprimento da base. A orientação do documento não influenciará o reconhecimento do texto.
Se você estiver digitalizando um documento menor do que o campo de 21,59 por 27,94
centímetros, para obter melhores resultados, coloque uma folha em branco de papel de 21,59 por
27,94 Centímetros na área de digitalização e coloque seu documento menor em cima. Para
documentos menores, funciona melhor colocá-los no lado direito do campo de varredura, em vez
de no centro da página em branco.
Digitalização e leitura de material impresso
Esta seção fornece instruções para digitalizar e ler documentos por meio dos modos de texto e
voz. Se você preferir ler com uma linha Braille, consulte o Apêndice C: Informação da linha Braille
na página 26.
Digitalização e leitura sem linha Braille
Ligue o Ace com Botão Energia. Após os bipes, você vai ouvir: "Menu Principal: Digitalizar e Ler”.
Pressione o Botão Ação para escolher a opção Digitalizar e Ler. A luz da câmera liga
automaticamente por padrão. Se você está perto de uma janela com sol e há muita luz, é possível
desligar a lanterna pressionando a seta para baixo dos Botões Direcionais. Você vai ouvir "Luz
desligada". Pressione o botão novamente para voltar a ligar a luz se desejar.
Posicione seu documento como descrito acima.
Pressione uma vez Botão Digitalizar - você ouvirá um som de foto. O Ace começará a ler o texto
quase imediatamente. Não pressione nenhum outro botão até o Ace começar a ler, pois irá
interromper o processo de digitalização / leitura.
Nota: se você estiver digitalizando um objeto pequeno com letras finas, coloque-o apenas sob a
câmera direita e, ao pressionar o botão Digitalizar, segure-o por dois segundos antes de liberá-lo para
obter o melhor foco.
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Modos de leitura
O material digitalizado pode ser lido em:
•

Modo Voz: conveniente para ter o texto lido em voz alta - a escolha padrão

•

Modo de Texto: usado para ler texto na tela silenciosamente sem saída de voz.

O modo de leitura pode ser alterado em Definições. Para mudar o modo de leitura, no Menu
Principal, selecione Definições. Em seguida, selecione Definições Gerais. Em seguida, selecione
Modo Leitura. Por fim escolha a opção desejada (modo voz ou modo texto) e configure-o com
Botão Ação.
Configurações do modo voz
Velocidade de leitura
Esta configuração permite ajustar a velocidade na qual o documento é lido em voz alta. Se você
quiser ajustar a velocidade de leitura com a Roda de Deslocamento Esquerda enquanto lê um
documento, você pode configurar o modo da Roda de Deslocamento Esquerda para Velocidade de
Leitura nas Definições Gerais. Você também pode definir uma velocidade de leitura no menu
Definições Gerais, que manterá a velocidade de leitura no ritmo definido. Por padrão, o modo da
Roda de Deslocamento Esquerda está configurado para Ampliar as Fontes, que permite controlar o
tamanho da fonte conforme você lê. Se você preferir usar a Roda de Deslocamento Esquerda para
controlar a velocidade de leitura em vez de usá-lo para controlar a ampliação da fonte, você pode
alternar o modo da Roda de Deslocamento Esquerda para Velocidade de Leitura, fazendo o
seguinte:
No Menu Principal, selecione Definições e depois Definições Gerais. Em seguida, selecione Modo
da Roda de Deslocamento Esquerda. Por fim, selecione Velocidade de Leitura.
Para alterar e definir a velocidade de leitura uma vez, no Menu Principal, selecione Definições. Em
seguida, selecione Definições Gerais. Em seguida, selecione Velocidade de Leitura. Em seguida,
escolha entre os valores de velocidade de 1 (o mais lento) para 10 (o mais rápido). Esco lha sua
velocidade preferida e selecione com o Botão Ação.
Voz / Idioma
Para ajustar a configuração da sua voz ou idioma de leitura preferido, no Menu Principal, selecione
Definições. Em seguida, selecione Definições Gerais. Em seguida, selecione Voz de Leitura. Em
seguida, selecione sua preferência de idioma / voz.
O idioma de leitura e o idioma do documento precisam coincidir para que o reconhecimento de
texto seja exato.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com.br

Eye-Pal Ace - Guia do Usuário

14

*Observe: Há também uma configuração que é rotulada Menu de Voz em vez de Voz de Leitura. A
configuração de Menu de Voz será usada para anunciar as opções do Menu e as instruções do
dispositivo, enquanto a Voz de Leitura será o idioma do conteúdo que você está lendo.
Para Navegar no Texto
Os cinco botões Direcionais e a Roda de Deslocamento Direita são usados para navegar no texto.
•

Pressione botão de seta esquerda para a palavra anterior ou seta direita para a palavra
seguinte.

•

Pressione o botão de seta para cima para se mover para o parágrafo anterior ou seta para
baixo para se mover para o parágrafo seguinte.

•

Pressione e mantenha pressionado o botão Central enquanto pressiona repetidamente o
botão de seta para a direita para soletrar a palavra atual.

•

Pressione e mantenha pressionado o botão Central enquanto pressiona repetidamente o
botão de seta para a esquerda para soletrar a palavra anterior.

•

Deslize para cima ou para baixo a Roda de Deslocamento Direita para mover entre a linha
anterior ou seguinte.

•

Pressione os botões de seta para cima e para baixo simultaneamente para ouvir a
orientação do documento.

•

Pressione os botões de seta para a esquerda e para a direita simultaneamente para trocar
entre o modo de coluna e o modo de tabela.

Pressione o Botão Ação para pausar ou continuar a leitura. Você também pode configurar o Modo
do botão Central para pausar / retomar a leitura nas Definições.
Modo de texto
No modo texto, o documento digitalizado é apresentado na tela, mas não será lido em voz alta, a
menos que você pressione o Botão Ação. Por padrão, o dispositivo está configurado para controlar
a ampliação da fonte com a Roda de Deslocamento Esquerda. Se você mudou as configurações no
Menu Definições em que a Roda de Deslocamento Esquerda controla a velocidade de leitura, você
precisará alternar de volta se quiser usar a roda para aumentar a fonte.

Digitalização genérica e configurações de leitura
As configurações genéricas de digitalização e leitura aplicam-se a ambos os modos de leitura.
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Fonte, tamanho da fonte, contraste
Para ajustar a configuração da sua fonte, tamanho da fonte ou contraste, comece no Menu
Principal. No Menu Principal, selecione Definições e depois Definições Gerais. Em seguida,
selecione uma das opções: Fonte, Tamanho da Fonte, Contraste. Em seguida, escolha sua
preferência.
Tabelas e coluna
Por padrão, o Ace reconhecerá as colunas de texto como páginas separadas. Para desativar o
reconhecimento de coluna e ler o texto com precisão, pressione e mantenha pressionados os
Botões Direcionais de seta para a esquerda e direita até ouvir o anúncio "Modo trocado para
tabela". Pressione os mesmos dois botões quando quiser voltar a opção anterior.
Leitura de embalagens de alimentos altos
Pacotes de alimentos altos podem ser lidos caso a parte superior da embalagem não chegue a
quatro centímetros da lente da câmera. Para pacotes em que toda a dimensão da caixa é de dez
centímetros ou menos, coloque a embalagem apenas sob a câmera direita. Ao colocar uma
embalagem, pressione e mantenha pressionado o Botão Digitalização por três segundos - dessa
forma a câmera irá colocar o item em foco nítido antes de tirar a foto.

Gestão de documentos
Salvando documentos e livros
O Ace permite que você guarde documentos de uma única página, de várias páginas e até livros.
Documentos e livros podem ser guardados internamente ou em um USB. Ao salvar documentos, se
um USB estiver conectado, os documentos serão salvos nele. Se não, os documentos serão salvo
internamente.
Observe: Os documentos escaneados que estão sendo salvos pelo modo de Digitalizar e Ler só
podem ser salvos internamente. Se você quiser salvar um documento em um USB, você deve fazer
isso por meio do modo Gestão de Documento.
Se você quiser converter os documentos ou livros que você está salvando no formato txt, eles
podem ser editados em um computador, ou se você quiser converter o material salvo em um
arquivo MP3 para ouvir em um reprodutor diferente, salve seu material em um USB.
*Observe: para salvar ou recuperar documentos em um USB, ligue o dispositivo e aguarde até ouvir
"Menu Principal: Digitalizar e Ler", antes de inserir o USB na porta do dispositivo.
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Salvando um documento de página única
Para começar a salvar um documento de página única que você posicionou, selecione Digitalizar e
Ler no Menu Principal. Em seguida, pressione o Botão Digitalização. Depois que o Ace começa a ler
o texto, pressione e mantenha pressionado o Botão Ação, e pressione o Botão Voltar. Duas opções
serão exibidas:
•

Guardar com etiqueta de voz

•

Guardar sem etiqueta de voz

Para salvar o documento com uma etiqueta de voz, selecione a primeira opção com o Botão Ação.
Você vai ouvir: Carregue no Botão Ação para gravar Depois de pressionar o Botão Ação
novamente, fale sua etiqueta preferida após os bipes e, em seguida, pressione o Botão Ação
quando terminar. A etiqueta de voz será reproduzida e você então ouvirá, "Confirmar Guardar". Se
estiver satisfeito com sua gravação, pressione o Botão Ação e você ouvirá um anúncio informando
que o documento foi salvo. Se você não estiver satisfeito com a etiqueta de voz que gravou,
pressione o Botão Voltar para gravar novamente.
Para salvar o documento de uma página sem uma etiqueta de voz, selecione a segunda opção. E
você ouvirá um anúncio informando que o documento foi salvo. Se o documento não continuar a
leitura por conta própria, pressione o Botão Ação para continuar a leitura.
Um método alternativo de salvar documentos de uma única página é ir diretamente a Gestão de
Documentos no Menu Principal antes de escanear sua página. Depois de selecionar Gestão de
documentos no Menu Principal, selecione Gestão. Em seguida, selecione "Guardar". Escolha entre
"Guardar com Etiqueta de Voz" e "Guardar sem Etiqueta de Voz", e siga as instruções.
Salvando um documento de várias páginas ou livro
Ao salvar um material com grande conteúdo, você pode querer manter seu dispositivo conectado a
uma tomada elétrica para garantir que sua bateria não descarregue no meio do processo. Para
começar a salvar um documento de várias páginas ou livro, selecione Gestão de Documentos no
Menu Principal. Em seguida, selecione Gestão e Guardar. Vá até a opção "Guardar Livro" e
selecione. Você vai ouvir "Carregue no Botão Ação para gravar". Fale a etiqueta que você gostaria
de nomear seu documento de várias páginas ou livro e pressione o Botão Ação quando terminar.
Pressione o Botão Ação se você está satisfeito com a etiqueta ou, para regravar, pressione o Botão
Voltar e, em seguida, selecione "Guardar Livro" novamente para repetir o processo. Depois de
gravar a etiqueta, você vai ouvir "Pressione o Botão Digitalizar para capturar uma página".
Para começar a adicionar páginas ao seu documento de várias páginas ou livro, coloque a primeira
página que deseja escanear sob a câmera e pressione o Botão Digitalizar. Após o som de foto, você
vai ouvir: "A página foi guardada com sucesso. Pressione o Botão Digitalizar para capturar uma
página."
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Posicione sua próxima página e pressione o Botão Digitalizar, repetindo até digitalizar todas as
páginas que deseja salvar e, em seguida, pressione o Botão Ação. Você pode então pressionar o
Botão Início para retornar ao Menu Principal se quiser entrar em um novo modo.
Abrir um documento ou livro
Para abrir um documento ou livro que tenha sido salvo no dispositivo anteriormente, comece no
Menu Principal e selecione Gestão de Documentos. Uma lista de seus livros e documentos salvos
será exibida. Selecione o item que deseja abrir. Seu documento ou livro aparecerá na tela e será
lido em voz alta.
Para abrir itens que foram salvos em um USB, comece no Menu Principal e insira a unidade.
Selecione Gestão de documentos e siga as instruções do parágrafo anterior.
Convertendo para texto ou MP3
Para converter um documento ou livro que você salvou em um USB, insira a unidade Em seguida,
selecione Gestão de documento, e depois Gestão. Selecione o documento ou o livro que deseja
converter. Você vai ouvir "Converter para Texto". Se você quiser converter para texto, pressione o
Botão Ação. Se você quiser converter para MP3, selecione "Converter para MP3". Você vai ouvir "A
converter páginas". Aguarde até ouvir "O Documento foi convertido".
Agora você pode remover o USB e abrir o documento convertido em outro dispositivo.
Navegação de livro
Ao ler um livro salvo, use o mesmo método de navegação pelo texto que foi explicado acima na
Seção de Digitalizar e Ler, com estas exceções:
•

Pressione a seta para baixo para a próxima página. Você vai ouvir, por exemplo: "Abrir
página três de três".

•

Pressione a seta para cima para a página anterior. Você vai ouvir, por exemplo: "Abrir
página dois de três".

Eliminar um documento
Para excluir um documento ou livro salvo anteriormente, no Menu Principal, selecione Gestão de
Documentos. Em seguida, selecione Gestão. Escolha o item que deseja eliminar. Você vai ouvir:
"Tenha a certeza que quer apagar este documento?". Se tiver certeza, pressione o Botão Ação ou,
se não for o item que deseja excluir, pressione Botão Voltar para selecionar novamente.
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Ampliação
Selecione Zoom quando precisar escrever uma verificação ou ampliar qualquer objeto pequeno.
Apenas a câmera no lado direito é usada para capturar uma imagem de zoom. Alinhe o Guia para
pequenos objetos que veio com seu dispositivo de modo que ele seja colocado na superfície ao
longo da frente do dispositivo com a linha preta à direita. Use os botões de controle da seguinte
maneira:
•

Seta para baixo dos Botões Direcionais: pressione-o para ligar e desligar a luz da câmera

•

Botão Ação: pressione-o para voltar a focar

•

Roda de Deslocamento Esquerda: deslize para cima ou para baixo para aumentar /
diminuir o zoom

•

Seta para direita dos Botões Direcionais: pressione-o para ver as opções de contraste;
escolha sua preferência

•

Roda de Deslocamento Direita: deslize para ajustar o contraste.

•

Seta para cima dos Botões Direcionais: Pressione-o para voltar no contraste original

•

Seta para esquerda dos Botões Direcionais: pressione-o para inverter a direção das
opções de contraste.

Nota: Ao mudar o objeto que está sendo ampliado para um novo objeto de uma altura diferente,
como por exemplo uma folha de papel para uma pequena caixa, pressione o Botão Ação uma vez
para voltar a focar.

Calendário / Lembretes
O aplicativo de calendário permite que você crie lembretes para si mesmo usando sua voz. Você
pode criar um novo lembrete para hoje ou qualquer data futura e definir a hora exata em que
deseja ouvir o lembrete. Você também pode optar por configurar o lembrete como um lembrete
único ou diário.
Quando chegar o tempo para um lembrete, você ouvirá um toque musical para alertá -lo. Você
pode então selecionar "Ouvir Lembrete" para ouvir a gravação ou pressionar o Botão Início para
retornar ao Menu Principal.
Se você não ouvir o toque musical quando iniciar, ele tocará cada 15 minutos até você ouvir o
lembrete ou retornar ao Menu Principal.
Os submenus do calendário lhe darão a opção de ouvir, alterar ou excluir lembretes existentes e
adicionar novos. Para usar a função de calendário, selecione "Calendário" no Menu Principal. Você
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vai ouvir a data atual (se esta data não estiver correta, ela pode ser alterada no menu Definições /
Definições do Sistema). Ao selecionar a função Calendário, você vai encontrar um submenu com as
seguintes opções:
•

Hoje

•

Adicionar Lembrete

•

Lembretes sem Repetição

•

Lembretes Diários

•

Todos os Lembretes por Data

Detalhes das opções do submenu
Hoje: Informa a data atual. Se você selecionar "Hoje", você terá a opção de "Adicionar Lembrete"
para a data atual ou percorrer os lembretes existentes para o dia. Se você selecionar Adicionar
Lembrete, você será solicitado a selecionar a hora para ele. Use a Roda de Deslocamento Esquerda
para mudar a hora e a Roda de Deslocamento Direita para mudar o minuto. Pressione o Botão
Ação para confirmar a hora. Pressione o Botão Ação novamente para gravar seu lembrete e
pressione-o mais uma vez quando terminar de gravar. Sua gravação pode não exceder 30
segundos. A hora do lembrete que você acabou de definir para a data atual aparecerá na lista dos
lembretes de data atual (aparecerá sozinho se não houver outros lembretes para a data atual). Ao
selecionar um horário listado na opção Hoje, você terá a opção Ouvir um Lembrete, Eliminar um
Lembrete ou Alterar um Lembrete. Selecione uma opção e siga as instruções.
Adicionar Lembrete: Dá escolha de adicionar lembrete único ou diário. Para um lembrete único,
selecione uma data usando a Roda de Deslocamento Esquerda para alterar o mês e a Roda de
Deslocamento Direita para mudar o dia do mês. Pressione o Botão Ação para confirmar o dia
selecionado. Em seguida, use a Roda de Deslocamento Esquerda para mudar a hora, a Roda de
deslocamento Direita para alterar os minutos e o Botão Ação para confirmar. Você será solicitado a
pressionar o Botão Ação para gravar. Grave seu lembrete e pressione o Botão Ação quando
terminar. Ao definir um lembrete diário, você será solicitado a definir uma data de início e uma
data de término para o lembrete e depois a hora.
Lembretes sem repetição: Fornece a opção de selecionar ouvir / ler datas e horários para
Lembretes únicos, lembretes únicos para os próximos 7 dias ou Lembretes únicos para os próximos
31 dias. Ao selecionar uma data e hora específicas, você receberá a s opções Ouvir um Lembrete,
Eliminar um Lembrete ou Alterar um Lembrete.
Lembrete Diário: Fornece a opção de ouvir / visualizar uma lista com todos os lembretes diários.
Ao selecionar uma hora específica, você receberá as opções de Ouvir um Lembrete, Eliminar um
Lembrete ou Alterar um Lembrete.
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Todos os lembretes por data: Dá a opção de selecionar qualquer data específica e ouvir / ler
todos os lembretes (tanto de uma vez como repetindo) para essa data. Ao selecionar uma hora,
será exibida as opções Ouvir um Lembrete, Eliminar um Lembrete ou Alterar um Lembrete.
Álbum de fotos
O álbum de fotos permite carregar fotos ou qualquer outra imagem de formato JPEG ou PNG em
seu dispositivo a partir de um USB, gravação de voz, um nome para o álbum e imagens individuais.
Ao usar um USB para carregar fotos, certifique-se de usar uma unidade flash individual, não um
hub de USB.
Os álbuns de fotos podem armazenar qualquer coisa, desde fotos de família até imagens de slides
do Power Point para fins educacionais e currículo. Os slides que retratam lembretes para atividades
da vida diária podem ser carregados nos álbuns, bem como quebra-cabeças, questionários, jogos e
muito mais.
Para usar as funções do Álbum de fotos, no Menu Principal selecione Álbum de fotos. As seguintes
opções de submenu serão dadas: Ver Álbum, Adicionar Fotos ao Álbum, Eliminar Álbum e Mudar o
Nome do Álbum.
Para ver um álbum, no Menu Principal selecione Álbum de fotos. Quando você ler ou ouvir "Ver
Álbum", selecione-o. Os álbuns que foram criados serão dados como opções. Selecione o álbum
que deseja abrir.
Para ampliar uma imagem, use a Roda de Deslocamento Esquerda: Para mover a imagem
ampliada, use as setas esquerda / direita e para cima / para baixo dos Botões Direcionais. Use a
Roda de Deslocamento Direita para mover para a próxima imagem.
Para adicionar fotos ao Ace, as fotos devem ser salvas em um USB em uma pasta chamada
"Imagens". Insira a unidade flash em uma das portas USB do Ace. No Menu Principal, selecione
Álbum de fotos, em seguida Adicionar fotos ao álbum e siga as instruções. Você pode ir e
selecionar um álbum existente para adicionar novas fotos ou selecionar "Criar Novo Álbum".
Depois de escolher o álbum ao qual você deseja adicionar fotos, você será solicitado a inserir um
dispositivo com fotos. Em seguida, insira um USB com fotos em uma pasta "Imagens". As fotos
serão adicionadas ao álbum que você escolheu.
Para gravar uma etiqueta de voz: No Menu Principal, selecione Álbum de fotos. Em seguida,
selecione Ver Álbum. Em seguida, selecione o álbum que deseja. Escolha a foto que deseja
etiquetar. O menu de opções da foto será aberto para "Gravar etiqueta de voz". Selecione-o e siga
as instruções. Para excluir uma imagem, siga as instruções de Gravar Etiqueta de Voz, mas em vez
de selecionar "Gravar Etiqueta de Voz", selecione "Eliminar Foto". Você vai ouvir: "Tenha a certeza
que quer apagar esta foto?" Se não tiver certeza de que deseja excluí-la, pressione o Botão Voltar.
Se tiver certeza, pressione o Botão Ação e a foto será excluída.
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Para excluir um álbum, no Menu Principal, selecione Álbum de Fotos. Em seguida, selecione
Eliminar Álbum. Selecione o álbum que deseja excluir. Se o álbum ainda tiver fotos, você receberá
uma mensagem de que o Álbum ainda possui fotos e será perguntado se deseja excluir de
qualquer maneira. Se não tiver certeza de que deseja excluir, pressione o Botão Voltar. Se tiver
certeza, pressione o Botão Ação, e será excluído.
Para mudar o nome de um álbum: No Menu Principal, selecione Álbum de fotos, então selecione
Mudar o Nome do Álbum. Selecione o álbum que deseja renomear. Siga as instruções para gravar
um novo nome.
Relógio / Relógio Despertador
Selecione Relógio no Menu Principal para ouvir a hora atual. Para ajustar a hora do alarme e
acessar as funções do modo de ajustar o alarme, pressione o Botão Ação. Para definir a hora do
alarme, selecione Escolher a hora do alarme e use a Roda de Deslocamento Esquerda para mudar a
hora, a Roda de Deslocamento Direita para alterar os minutos e pressione o Botão Ação. Em
seguida, selecione Alarme único, Alarme Diário ou Desligado. Se quiser desligar um alarme
previamente configurado, no menu do relógio, vá até Escolher Modo do Alarme e em seguida
Desligado.
Nota: se o dia / hora atual não estiver correto, ele pode ser ajustado nas Definições do Sistema. Para
isso, No Menu Principal, selecione Definições, então selecione Definições do Sistema. Em seguida,
selecione Acertar Data e Hora e pressione o Botão Ação. O próximo menu terá as opções Acertar a
Hora e Acertar a Data. Para alterar a hora, selecione Acertar a Hora. Use a Roda de Deslocamento
Esquerda para mudar a hora e a Roda de Deslocamento Direita para mudar o minuto. Depois de
selecionar a hora correta, pressione o Botão Ação. Para alterar a data, vá até Acertar a Data. Use a
Roda de Deslocamento Esquerda para mudar o mês e a Roda de Deslocamento Direita para mudar a
data depois pressione o Botão Ação.
Para mudar o relógio do modo 12 a 24 horas, no Menu Principal selecione Definições. Em seguida,
selecione Definições Gerais, vá até Formato da hora. Selecione a sua preferência de formato de 12
horas ou 24 horas.
Definições
Estão disponíveis as seguintes opções:
Definições Gerais:
•

Velocidade de Leitura:

•

Modo Leitura

•

Menu de Voz

•

Voz de Leitura
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•

Modo da Roda de Deslocamento Esquerda

•
•

Modo do Botão Central
Fonte

•

Tamanho da Fonte

•

Contraste

•

Formato da Hora

•

Braille de Grau 2

•

Contorno da Palavra Braille

•

Ativar Orientação Adicional de Voz

•

Tempo para Suspensão

Estado:
•
•

Bateria
Versão

•

Modelo

•

Número de Série

Definições do Sistema:
•

Personalizar o Menu Principal

•

Atualizar o Software

•

Acertar Data e Hora

•

Hibernar

•

Encerrar

Ajuda
Selecione a opção Ajuda no Menu Principal para ouvir a descrição detalhada da funcionalidade do
Ace e de cada botão. Você pode interromper a fala de ajuda pressionando qualquer botão, e o Ace
explicará a função do botão atualmente selecionado. Se você pressionar o Botão Início, ele irá leválo ao Menu Principal.
Se você quiser instruções de voz contínuas ao navegar pelas opções do menu, você pode "Ativar
orientação Adicional de Voz", escolhendo Definições no Menu Principal e, em seguida, escolhendo
Definições Gerais. Em seguida, selecione "Ativar Orientação Adicional de Voz", e depois escolha
"Sim".
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Apêndice A: Regras de segurança
Use o Ace apenas como é descrito neste manual. A garantia será anulada se o dispositivo for usado
com violações dessas regras.
•

Manuseie o Ace com cuidado. O manuseio incorreto danificará o dispositivo.

•

Tenha cuidado com a tela - não toque com objetos afiados. Se possível quando você levar
o dispositivo consigo, use uma capa protetora. Não coloque objetos pesados ou afiados na
superfície da tela.

•

Use apenas o adaptador de Energia que vem com o Ace.

•

Não abra o Ace em qualquer circunstância, pois isso anulará a garantia, exceto o
compartimento da bateria. Entre em contato com a Freedom Scientific ou a Tecassistiva, se
necessário.

•

Não exponha o Ace ao calor excessivo ou à luz solar direta para evitar riscos de incêndio.

•

Não use o Ace perto de dispositivos médicos desprotegidos.

•

Para evitar o risco de danos elétricos, mantenha seu Ace longe da água ou produtos
químicos inflamáveis.

•

Para limpar o dispositivo, desconecte-o da tomada sempre. Use um tecido macio sem
produtos químicos ou abrasivos para limpar o Ace e limpe apenas o exterior do dispositivo.
Use produtos especiais que são usados para limpar telas de laptop para limpar a tela Ace.

•

Ao guardar o Ace, não coloque itens pesados por cima.
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Apêndice B: Solução de problemas
Ao ligar o Ace, certifique-se de que nenhum dispositivo USB esteja conectado.

Energia / Bateria / Conexões
Se o Ace não responder a nenhum botão:
•

Verifique se a bateria está carregada. Se a bateria estiver descarregada, conecte o
adaptador de energia para carregá-la.

•

Se a bateria estiver totalmente carregada, mas o dispositivo parou de responder, desligue o
dispositivo e volte a ligar.

Se não ligar o Ace no adaptador:
•

Verifique as conexões. Tenha certeza de que o adaptador de energia esteja firmemente
conectado ao Ace e à tomada elétrica.

•

Se o adaptador ainda não ligar a unidade, contate a Freedom Scientific ou a Tecassistiva.

Se não ligar o Ace na bateria:
•

Talvez seja necessário carregar a bateria. Conecte o adaptador de energia para carregá-la.

•

Se a bateria não estiver sendo carregada e sua fonte de Energia estiver funcionando, você
pode solicitar uma nova bateria para a Tecassistiva.

Aplicação Digitalizar e Ler
Se o texto que você está lendo não fazer sentido:
•

Não pressione o Botão Digitalização muitas vezes. Pressione e aguarde o som de foto.

•

Verifique se o seu idioma de leitura é o mesmo do documento.

Alternar para / de Modo de leitura de tabelas
Se o reconhecimento de texto demorar muito tempo antes de começar a ler o documento ou não
for exato:
•

Verifique se o seu idioma de leitura é o mesmo do documento.
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•

Coloque o documento, deixe-o imóvel e certifique-se de que não há nada entre as câmeras
e o documento.

•

Pressione o Botão Digitalizar apenas uma vez e aguarde o som de foto.

•

Não pressione os botões Direcionais durante o processo OCR; aguarde até que o OCR seja
feito antes de navegar pelo texto.

Ao digitalizar um documento, se você não receber uma leitura precisa, ou se o processo OCR não
está começando e você ouvir muitos bipes:
•

Tente desligar a luz da câmera com a seta para baixo dos Botões Direcionais e, em seguida,
digitalizar o documento. A necessidade de que a luz da câmera seja desligada ocorre se
você estiver digitalizando um documento que reflete luz (como papel couchê) ou o
dispositivo estiver perto de uma janela onde a luz solar está muito brilhante. A seta para
baixo dos Botões Direcionais precisará ser pressionada depois de selecionar o modo
Digitalizar e Ler com o Botão Ação.

Aplicativo Calendário
Se você não ouvir o lembrete depois de terminar sua gravação:
•

Aumente o volume - gire o Botão Volume no sentido horário.

•

Certifique-se de que quando você está falando seu Ace está perto.

Se você acha que não ouviu o lembrete na data / hora certa:
•

Certifique-se de que o dispositivo foi ligado e foi carregado.

•

Vá para o Menu Principal e selecione Calendário. Use a Roda de Deslocamento Direita até
Todos os lembretes e pressione o Botão Ação para selecionar. Verifique se o lembrete
esperado existe. É provável que o lembrete não tenha sido programado para o momento
em que você tentou ouvi-lo.
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Apêndice C: Informação da linha Braille

Parte A: Usando uma linha Braille com o Ace
Nota: Consulte a Parte B para obter detalhes sobre linhas Braille com suporte para o Ace e como elas
funcionam com o Ace.
Antes de usar sua linha Braille, se você quiser usar Braille de Grau 2, você precisa ativar esta função
nas Definições Gerais, conforme descrito abaixo. (Por padrão, o Braille de Grau 2 está definido
como desligado). Além disso, se você deseja desativar o contorno da palavra Braille para permitir
mais caracteres por linha, você pode desligar essa opção nas Definições.
Para ajustar suas configurações, comece a partir do Menu Principal, selecione Definições. Em
seguida, selecione Definições Gerais. Selecione Braille de Grau 2. Selecione Ligado. Você retornará
às opções do menu Definições. Se você deseja desligar o contorno da palavra Braille, selecione
Contorno da Palavra Braille e selecione Desligado. Em seguida, conecte a linha Braille a uma das
portas USB no Ace. Aguarde 10 a 30 segundos para que a linha Braille seja iniciada. O tempo varia
de acordo com sua linha.
Para usar uma linha Braille sem ajustar as configurações primeiro, ligue o Ace e aguarde até que
seja totalmente iniciado depois conecte a linha Braille. A linha Braille deve iniciar dentro de 10 a 30
segundos.
Em seguida, escolha a opção de Digitalizar e Ler no Menu Principal. Para tirar uma foto, pressione o
Botão Digitalizar. Começará a ler em voz alta. Ao digitalizar um documento usando o Botão
Digitalizar na linha Braille, não há saída de voz. Se você usar o Botão Digitalizar no Ace, ele se
comportará normalmente, mas deixará de ler em voz alta ao navegar usando a linha Braille.
Use os botões na linha Braille para navegar pelo texto (leia a parte B para obter mais detalhes). O
cursor seguirá você enquanto lê. No entanto, o Ace não lê em voz alta se você estiver lendo o texto
usando os Botões de Deslocamento (às vezes chamados de Voltar e Avançar) na linha Braille.
Observe: Se você estiver fazendo uma verificação rápida do estado da bateria pressionando o
botão Central dos Botões Direcionais e estiver usando uma linha Braille, uma vez que você
pressionar o botão Central no Ace, você pode usar a Roda de Deslocamento Direita ou equivalente
na linha Braille para se deslocar até o estado da bateria e o status da rede. Depois de ler o status,
você pode pressionar o botão Voltar (ou equivalente) para retornar à tela em que você estava.
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Parte B: Linha Braille e detalhes de controle
Esta seção possui imagens de linhas Braille suportadas com as explicações de seus botões. Após
cada diagrama, há uma tabela que lista cada controle no Ace na primeira coluna, seguido do
controle correspondente na linha Braille na segunda coluna. Se você estiver digitalizando e lendo
este manual com o Ace, você precisará pressionar as setas esquerda e direita dos Botões
Direcionais ao mesmo tempo para mudar para o modo de tabela para ouvir as informações na
ordem correta.
Freedom Scientific Focus 14 Blue

Tabela dos controles correspondentes para a Focus 14 Blue da Freedom Scientific
Controles do Ace

Controles da linha Focus 14

Roda de Deslocamento Direita para cima

Balanceador de navegação direito para cima

Roda de Deslocamento Direita para baixo

Balanceador de navegação direito para baixo

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

Balanceador de navegação esquerdo para cima

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

Balanceador de navegação esquerdo para baixo

Botão Ação

Botão de modo direito

Botão Voltar

Botão de modo esquerdo

Botão Digitalizar

Botão Seletor Direito

Botão Início

Botão Seletor Esquerdo

Tabela de funções correspondentes para a Focus 14 Blue da Freedom Scientific
Funções do Ace

Controles da linha Focus 14

Linha de deslocamento esquerda

Botão de deslocamento esquerdo

Linha de deslocamento direita

Botão de deslocamento direito
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ALVA BC640

Tabela de controles correspondentes para o ALVA BC640
Controles do Ace

Controles da Linha ALVA

Roda de Deslocamento Direita para cima

Botão direcional para cima ou Segunda tecla de
deslocamento

Roda de Deslocamento Direita para baixo

Botão direcional para baixo ou Terceira tecla de
deslocamento

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

F4 + Botão direcional Esquerdo

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

F4 + Botão direcional Direito

Botão Ação

Botão direcional Direito

Botão Voltar

Botão direcional Esquerdo

Botão Digitalizar

Botão direcional central

Botão Início

F2

Abaixar o Volume

F4 + Botão direcional para baixo

Aumentar o volume

F4 + Botão direcional para cima

Tabela de funções correspondentes para o ALVA BC640
Funções do Ace

Controles da Linha ALVA

Linha de deslocamento esquerda

Primeira tecla de deslocamento

Linha de deslocamento direita

Quarta tecla de deslocamento
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APH Refreshabraille 18

Tabela de controles correspondentes para o APH Refreshabraille 18
Controles do Ace

Controles da Linha APH

Roda de Deslocamento Direita para cima

Joystick para Cima ou ESPAÇO+1

Roda de Deslocamento Direita para baixo

Joystick para Baixo ou ESPAÇO+4

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

ESPAÇO+1+2

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

ESPAÇO+4+5

Botão Ação

ESPAÇO +8

Botão Voltar

ESPAÇO +1+5 ou ESPAÇO +7

Botão Digitalizar

Pressione o Joystick ou ESPAÇO+2+3+4

Botão Central

ESPAÇO+3+4

Seta para Esquerda

ESPAÇO +3

Seta para Direita

ESPAÇO +6

Seta para Cima

ESPAÇO+1+2+3

Seta para Baixo

ESPAÇO+4+5+6

Botão Início

ESPAÇO +1+2+3+4+5+6

Abaixar o Volume

ESPAÇO+2+3

Aumentar o volume

ESPAÇO+5+6

Tabela de funções correspondentes para o APH Refreshabraille 18
Funções do Ace

Controles da Linha APH

Linha de deslocamento esquerda

Barra de avanço esquerda ou Joystick Esquerdo

Linha de deslocamento direita

Barra de avanço direita ou Joystick Direito

Tecassistiva - www.tecassistiva.com.br

Eye-Pal Ace - Guia do Usuário

30

HIMS Braille Edge 40

Tabela de controles correspondentes para a HIMS Braille Edge 40
Controles do Ace

Controles da Linha HIMS

Roda de Deslocamento Direita para cima

Para cima em qualquer direcional ou ESPAÇO + 1

Roda de Deslocamento Direita para baixo

Para baixo em qualquer direcional ou ESPAÇO + 4

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

ESPAÇO+1+2

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

ESPAÇO+4+5

Botão Ação

ESPAÇO +8

Botão Voltar

ESPAÇO +1+5 ou ESPAÇO +7

Botão Digitalizar

ESPAÇO+2+3+4

Botão Central

ESPAÇO+3+4

Seta para Esquerda

ESPAÇO +3

Seta para Direito

ESPAÇO +6

Seta para para Cima

ESPAÇO+1+2+3

Seta para para Baixo

ESPAÇO+4+5+6

Botão Início

ESPAÇO +1+2+3+4+5+6

Abaixar o Volume

ESPAÇO+2+3

Aumentar o volume

ESPAÇO+5+6

Tabela de funções correspondentes para a HIMS Braille Edge 40
Funções do Ace

Controles da Linha HIMS

Linha de deslocamento esquerda

Voltar

Linha de deslocamento direita

Avançar
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Baum SuperVario2 40 e HumanWare/PDI Brailliant 40

Tabela de controles correspondentes para a Baum SuperVario2 40 e HumanWare/PDI Brailliant 40
Controles do Ace

Controles da Baum e HumanWare Display Control

Roda de Deslocamento Direita para cima

1

Roda de Deslocamento Direita para baixo

4

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

1+2

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

4+5

Botão Ação

1+5 (E)

Botão Voltar

1+3+4+6 (X)

Botão Digitalizar

2+3+4 (S)

Botão Central

3+4 (Í)

Seta para Esquerda

3

Seta para Direita

6

Seta para Cima

1+2+3 (L)

Seta para Baixo

4+5+6

Botão Início

1+2+3+4+5+6 (É)

Abaixar o Volume

2+3

Aumentar o volume

5+6

Tabela de funções correspondentes para a Baum SuperVario2 40 and HumanWare/PDI Brailliant 40
Funções do Ace

Controles da Baum e HumanWare Display Control

Linha de deslocamento esquerda

2

Linha de deslocamento direita

5
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HumanWare Brailliant bi40

Tabela de controles correspondentes para o HumanWare Brailliant bi40
Controles do Ace

Controles da Linha HumanWare

Roda de Deslocamento Direita para cima

ESPAÇO+1 ou Esquerdo

Roda de Deslocamento Direita para baixo

ESPAÇO+4 ou Direito

Roda de Deslocamento Esquerda para cima

ESPAÇO+1+2

Roda de Deslocamento Esquerda para baixo

ESPAÇO+4+5

Botão Ação

ESPAÇO +8

Botão Voltar

ESPAÇO +1+5 ou ESPAÇO +7

Botão Digitalizar

ESPAÇO+2+3+4

Botão Central

ESPAÇO+3+4

Seta para Esquerda

ESPAÇO +3

Seta para Direita

ESPAÇO +6

Seta para Cima

ESPAÇO+1+2+3

Seta para Baixo

ESPAÇO+4+5+6

Botão Início

ESPAÇO+1+2+3+4+5+6

Abaixar o Volume

ESPAÇO+2+3

Aumentar o volume

ESPAÇO+5+6

Tabela de funções correspondentes para o HumanWare Brailliant bi40
Funções do Ace

Controles da Linha HumanWare

Linha de deslocamento esquerda

Para cima

Linha de deslocamento direita

Para baixo
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Apêndice D: Serviço e suporte
Você pode entrar em contato com o suporte técnico da Tecassistiva para receber assistência
técnica. Antes de entrar em contato com o Suporte Técnico, recomenda -se que você consulte a
Apêndice B: Solução de problemas na página 24 para tentar resolver seu problema rapidamente.
Nota: Este dispositivo não possui componentes que possam ser reparados pelo usuário. Qualquer
tentativa não autorizada de reparar ou substituir componentes internos anulará a garantia do
produto.
Para entrar em contato com o suporte técnico da Tecassistiva ligue: (11) 3266-4311. Para entrar em
contato por e-mail, envie perguntas para suporte@tecassistiva.com.br.
Ao entrar em contato, por favor, prepare suas perguntas e esteja preparado para fornecer as
seguintes informações:
•

Nome do Produto

•

Número de série do produto

•
•

O que você estava fazendo quando o problema ocorreu
Como você tentou resolver o problema

Para registrar seu produto, visite www.freedomscientific.com/forms/ProductRegistration.
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