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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.
Nota:

Você pode utilizar fones de ouvido com um plugue de áudio. Fones de ouvido com
conectores USB não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.

• 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."

• Passo 4: 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. Caso você remover o documento,
você ouvirá, “Por favor coloque seu documento”. Você pode desejar substituir o documento ou
retomar a leitura, pressionando o botão Pausar/Retomar no painel frontal da base.
Nota:

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

Utilizando o Painel dos Botões Frontais

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 à leitura.
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 à
sentença anterior. Este botão pode ser pressionado quantas vezes forem necessárias para acionar
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".
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Utilizando Gestos com a Mão
Para habilitar os controles ativados por movimento, pressione e segure o botão do painel frontal
por 3 segundos. Você ouvirá “Comandos de Gestos Ativados”. Por favor, note que os movimentos
de mão a seguir funcionam somente quando o documento na plataforma.
• Pausar/Parar 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 necessárias para retornar a sentença específica.

Recursos Específicos com o Teclado
• Leitura de Colunas
• Descrevendo Layout de Páginas
• Alterando Idiomas
• Desligando a Luz
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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

Tecassistiva – www.tecassistiva.com.br

Eye-Pal SOLO - Guia de Instalação

