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Presentasjon av Kapten Mobility (KM). 
1.1. Introduksjon. 
Kapten Mobility (heretter referert til og skrevet som KM) er en GPS navigasjonsenhet utviklet 
for synshemmede. KM har full talestøtte både ved hjelp av integrert talesyntese og 
talegjenkjenningsprogram.  
KM er mer enn en GPS navigasjonsenhet. Enheten inneholder en rekke funksjoner som vil 
gjøre dine reiser enklere. Disse funksjonene kalles: lokalisering (hvor er jeg?), navigasjon og 
utforsk kart. 
Videre vil KM lagre og huske dine egne favorittsteder (K-tag) slik at du enkelt kan finne 
tilbake til ønskede adresser eller steder. KM gir brukeren mye mer informasjon enn en 
tradisjonell GPS for bilbruk. F.eks vil informasjon om veikryss bli beskrevet og du vil få 
opplest informasjon om interessante steder rundt deg.  
I tillegg inneholder KM to multimediafunksjoner som er; MP 3 spiller, og lydbok(daisy)spiller.  

1. Av/På 

2. « K » Knapp, Enter 

3. Play/Pause 

4. Neste/Fremover 

5. Stopp 

6. Forrige/Tilbake 

7. GPS 

8. Fri Navigasjon 

9. K-tag 

10. MP3 

11. Lydbok Daisy 

 

 

12. Høytaler 

13. Batteriindikator 

14. Hodetelefon (3.5) 

15. Mikrofon 

16. Talestyring  

17. Micro SD 

18. Volum opp 

19. Volum ned 

20. Reset 

21. Mini USB 
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1.2. Fraskrivelser. 
Les følgende nøye. 
KM bruker GPS-systemet og er først og fremst nyttig for fotgjengere, men kan også brukes 
som navigasjon i bil. Ved bruk av KM mens du går bør du ha følgende forholdsregler i 
tankene: 
Uansett hva KM anbefaler at du gjør, bør du alltid først og fremst respektere lover og regler, 
og vise en ansvarlig og forskriftsmessig atferd. Du bør være observant og oppmerksom når 
du beveger deg og tenke på andre mennesker, enten de er fotgjengere, syklister, eller bilister 
etc. 
Bruk alltid sunn fornuft og opptre forsiktig før du følger en anbefaling som KM foreslår. Vær 
oppmerksom på den fysiske utformingen av gater og fortau. Kan du ikke følge ruten som KM 
foreslår, kan du få den til å foreta en ny beregning av alternativ rute til bestemmelsesstedet. 
KM er basert på GPS teknologi. Nøyaktigheten av informasjon avhenger på den ene siden 
av GPS-signalstyrke, omgivelser og miljø rundt deg (f.eks mange høye bygninger), og 
hvordan du fysisk bærer apparatet. Videre er GPS systemet avhengig av hvordan digitale 
kart er utformet og oppdatert. Utifra disse variablene vil produsent og distributør ikke kunne 
garantere for nøyaktigheten av navigasjonsinstruksjonene. (Se også pkt. 3.1). 
 
1.3. KM inneholder følgende muligheter og egenskaper: 
 
- GPS navigasjon ved hjelp av digitale kart 
- Talegjenkjenningsfunksjoner 
- Talesyntese med tekst-til-tale funksjoner 
- Multitransportnavigasjon som inkluderer kollektiv transport, bil og fotgjengermodus 
- GPS navigasjon ved bruk av kollektiv transport 
- MP 3 spiller 
- Daisy lydbokspiller. 
 
Nedenfor vil du se mer om teknologiene og hvordan de brukes i KM. 
 
1.3.1. GPS. 
GPS står for "Global Positioning System". KM kombinerer GPS satelittinformasjon og digitale 
kart for å kunne guide deg imellom to geografiske punkter eller adresser. 
 
Avhengig av navigasjonsmodus vil enheten gi forskjellige navigasjonsinstruksjoner tilpasset 
de ulike bevegelsestypene. 
 
1.3.2. Talegjenkjenning. 
Talegjenkjenning gjør at brukeren kan bruke sin egen stemme til å styre og bruke enheten. 
Slike kommandoer brukes blant annet til: 
- Velge en funksjon 
- Navigere i enhetens menyer  
- Legge inn adresse for reisemål 
- Kommunisere med KM. 
Dette gjøres ved bruk av den innebygde mikrofonen eller mikrofonen som sitter på 
hodetelefonen. 
 
1.3.3. Talesyntese. 
Talesyntese er en teknologi som gjør at digital tekst blir opplest med en menneskelig 
stemme. Denne teknologien kalles ofte tekst til tale. 
 
1.3.4. MP 3 spiller. 
MP 3 er et lydformat for lagring av lyd eller musikk. KM har innebygget MP 3 spiller for 
avspilling av musikk eller lydfiler. 



3 
 

 
1.3.5. Daisy lydbokspiller. 
KM har innebygd lydbokspiller som er kompatibel med Daisystandard i MP 3 eller HTML 
format. 
 
 
1.4. Innhold i esken. 
 
- Kapten Mobility GPS enhet. 
- En USB-kabel som lar deg oppgradere firmware/kart, laste ned data, for eksempel 
musikkfiler, og kan også brukes til lading av KM. 
- Strømadapter for lading av det innebygde batteriet. 
- Bæresnor/halsbånd. 
- Øretelefoner med mikrofon og ”trykk for å snakke” knapp. 
 
1.5. Kom i gang. 
1.5.1. Lading av batteriet. 
Før du bruker KM for første gang, må batteriet lades. Strømadapteret kobles til USB-kabelen 
i den ”store” enden, og den ”lille” enden kobles til KM. Lad KM i 7 timer før du begynner å 
bruke produktet.  
 
1.5.2. Slå på / slå av. 
(NB! Vi vil snakke om et langt eller kort trykk på forskjellige knapper. Et kort trykk varer i ca et 
halvt sekund, mens et langt trykk varer i ca 3-4 sekunder). 
For å starte KM, trykk og hold inne (i 3-4 sekunder) den lille knappen øverst oppe i høyre 
hjørne. 
Det tar ca 10 sekunder for KM å starte opp. Du vil høre et lydsignal som indikerer at oppstart 
pågår. Det vil ytterligere gå 7-8 sekunder og du vil høre en liten oppstartsmelodi – deretter er  
KM klar til bruk. 
Når du skal slå av KM , trykk et langt trykk på den lille knappen øverst oppe i høyre hjørne. 
Etter 3-4 sekunder, hører du et lydsignal som bekrefter at enheten er slått av. 
 
1.5.3. GPS-signal. 
KM bruker GPS-teknologi som et posisjoneringssystem. Du oppnår best signalforhold 
utendørs i et åpent område med god sikt til himmelen, og når du ikke holder enheten lukket i 
hånden. Den foretrukkede måten å bære produktet på er ved det medfølgende halsbåndet 
eller i en lomme. 

Ved oppstart kan KM bruke fra 5 til 15 minutter for å finne sin posisjon. Når posisjonen er 
funnet vil du høre meldingen: ”GPS signal OK”. 
 
1.6. Innebygget  hjelp. 
Bruksanvisningen er tilgjengelig i enhetens lydbokspiller. Utover dette kan du til enhver tid 
bruke ”hjelp” funksjonen ved å trykke et langt trykk på playknappen, eller ved å bruke 
talekommandoen: ”hjelp”. 
 
 
2 Kommunisere med KM. 
Dette avsnittet forklarer hvordan du samhandler med enheten enten ved bruk av tastene eller 
ved talegjenkjenning. 
 
2.1. Tastene. 
For resten av brukerhåndboken vil ordet ”tastene” referere til knappene på fronten av 
enheten. Tastene har ulike funksjoner avhengig av om et kort eller langt trykk brukes. Ved et 
langt trykk holdes knappen inne i 3-4 sekunder. De ulike funksjonene vil bli beskrevet senere 
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i brukerhåndboken.  
 
Tastene er delt inn i tre soner: 
Av og på knapp. 
Navigasjonsknapper. 
Funksjonsknapper. 
 
2.1.1. Av og på knapp. 
Av og på knappen er plassert øverst oppe i høyre hjørne, og er taktilt merket med en sirkel. 
Et langt trykk knappen vil slå av eller på enheten. Et kort trykk (når KM står på) gir deg 
tilgang til innstillingsmenyen.  
 
2.1.2. Navigasjonsknapper 
Disse fem navigasjonsknappene er plassert på øvre del av frontpanelet. En knapp er 
plassert i midten, mens de fire andre er plassert rundt som et kors. Knappene brukes for å 
gjøre forskjellige valg samt å manøvrere rundt i menyen til enheten. Knappene kan ha 
forskjellige funksjoner avhengig av hvor man befinner seg i menyen. Disse forskjellene vil bli 
beskrevet under de ulike funksjonene senere i brukerhåndboken. 
- Knappen plassert i midten er Enter (bekreft) og er taktilt merket med Kapsyslogoen. 
- Play –og Pauseknappen er plassert klokken 12 og er merket med en trekant og en vertikal 
strek. 
- Stoppknappen er plassert klokken 6 og er merket med en firkant.  
- Forrigeknappen er plassert klokken 9 og er merket med en pil mot venstre.  
- Nesteknappen er plassert klokken 3 og er merket med en pil mot høyre.  
 
2.1.3. Funksjonsknapper 
De fem funksjonsknappene er plassert på to linjer på den nedre delen av frontpanelet. Den 
øverste linjen har tre knapper, mens den nederste har to knapper. 
Disse fem knappene aktiverer de forskjellige funksjonene i KM. 
 
- Navigasjonsknappen finner du på øverste linje lengst til venstre, og er taktilt formet som en 
diamant. Denne knappen gir deg tilgang til GPS navigasjon til enheten.  
- Hvor er jeg ? Fri-navigasjonsknappen finner du på midten på øverste linje og er taktilt 
formet som en pyramide. Et kort trykk på denne tasten gir deg informasjon om din 
nåværende posisjon. Et langt trykk vil aktivere fri-navigasjon. 
- K-tagknappen er plassert lengst til høyre på første linje og er merket med et plusstegn. 
Denne knappen  lar deg administrere dine K-tag. 
- MP3 knappen er plassert lengst til venstre på nederste linje og er merket med en sirkel. 
Denne knappen gir deg tilgang til MP3 spilleren.  
- Lydbokknappen finner du lengst til høyre på nederste linje og knappen er merket med en 
stjerne. Denne knappen gir deg tilgang til Daisyspilleren.  
 
2.2. Andre knapper. 
 
2.2.1 Volumknappen. 
Volumknappen er plassert på enhetens venstre kortside. Knappen  er avlang og består av en 
nedre del som reduserer volumet og en øvre del som øker volumet. 
 
2.2.2 Talestyringsknappen 
Denne er plassert på høyre kortside og blir også omtalt som Push-to-talk knapp eller 
automatisk stemmegjenkjenningsknapp. Den lar deg aktivere stemmegjenkjenningen i KM. 
 
2.2.3  Reset knapp: 
Er plassert på enhetens nedre kortside og brukes for å slette all informasjon og stille KM 
tilbake til fabrikkinnstillinger. 
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2.3. Tilkoblinger. 
KM har tre ulike tilkoblingsmuligheter: 
- Mini USB kontakten er plassert på nedre kortside og brukes for å lade batteriet eller koble 
KM til en datamaskin (Pass på at kabelen vender riktig vei ved tilkobling). 
- Inngang for mikro SD minnekort er plassert på høyre kortside. Ekstra mikro SD minnekort 
vil øke minnekapasitenten for multimediainnhold. 
- Kontakten for 3,5 mm hodetelefoner er plassert på enhetens øvre kortside. 
 
 
2.4. Hodetelefon. 
Hodetelefonene som følger med KM har en integrert mikrofon med ”trykk og snakk” knapp. 
Når hodetelefonen er tilkoblet vil høytaleren i KM bli koblet ut, og du vil kun få lyd gjennom 
hodetelefonene. Betjening av talestyringen vil nå foregå fra hodetelefonene.  
 
2.5. Menystyring. 
For å starte en av KM`s funksjoner, trykk på en av funksjonsknappene som f.eks; navigasjon, 
fri-navigasjon (hvor er jeg), K-tag, MP3 eller lydbokknappen. KM vil nå leste opp valgt 
funksjon og første alternativ. 
Det er to måter å navigere i menyene på; 
enten ved bruk av navigasjonsknappene eller ved bruk av talestyring. 
 
2.5.1. Menystyring ved bruk av navigasjonsknappene. 
Hvert oppleste menyalternativ kan velges med Kapsysknappen i senter. Nesteknappen og 
forrigeknappen brukes for å få opplest neste eller forrige valg i menyen. Inne i menyen kan 
følgende knapper brukes: 
- Talestyringsknappen. Du kan foreta valg i menyen ved bruk av din egen stemme. 
- Et kort trykk på nesteknappen tar deg til neste valg i menyen. 
- Et kort trykk på forrigeknappen tar deg til forrige valg i menyen. 
- Et kort trykk på Kapsysknappen lar deg velge opplest alternativ. 
- Et langt trykk på forrigeknappen tar deg tilbake til forrige meny. 
- Et kort trykk på stoppknappen avslutter gjeldende funksjon 
- Et kort trykk på Play/pauseknappen repeterer menytittel og opplest alternativ. 
- Et langt trykk på Play/pauseknappen aktiverer hjelp-funksjonen. 
 
2.5.2. Talestyring av menyen. 
Alle menyalternativ kan velges ved å bruke talegjenkjenning ved hjelp av kommando-ord. 
En talekommando brukes som respons til de oppleste alternativene i menyen. I praksis betyr 
dette at brukeren dikterer sine valg. Før man snakker inn en kommando, trykk inn 
talestyringsknappen og vent til du hører et pip før du snakker inn et menyvalg. 
En talekommando uttales høyt og tydelig helst i rolige omgivelser og ca 10 centimeter unna 
mikrofonen.  
 
2.6. Kommunikasjon ved bruk av nøkkelord. 
Nøkkelord er enkle ord eller små setninger som dikteres for å styre enheten. Du kan f.eks 
spørre KM om hvordan batteristatus er, eller be om at enheten utfører visse handlinger som 
endring av navigasjonsmodus. Bestemte nøkkelord som angitt under, kan brukeren når som 
helst lese inn uavhengig av om funksjonen er aktivert eller ikke. Andre nøkkelord kan bare 
brukes innenfor aktivert funksjon. Disse nøkkelordene vil vi komme tilbake til senere i 
brukerhåndboken.  
Forta et kort trykk på talestyringsknappen (på KM eller hodetelefonene) og snakk inn et 
nøkkelord etter du hører et pip. 
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2.6.1. Generiske nøkkelord. 
Følgende nøkkelord kan brukes når som helst uavhengig av aktivert funksjon: 
- ”Hjelp”, aktiverer hjelpfunksjonen. 
- ”Nøkkelord”, aktiverer tilgjengelige nøkkelord. 
- ”GPS”, aktiverer navigasjonsmeny. 
- ”Start fri navigasjon”, starter fri navigasjon.  
- ”Stopp fri navigasjon”, stopper fri navigasjon. 
- ”MP3”, aktiverer MP 3 spilleren. 
- ”Lydbok”  aktiverer lydbokspilleren. 
- ”Slå av Kapten”, slår KM fysisk av. 
- ”Innstillinger”, aktiverer innstillingsmenyen. 
- ”Talehasighet”, går til innstilling for talehasighet. 
- ”K-tag”, uttales kå tægg, aktiverer K-tag-menyen. 
- ”Tilgjengelige språk”, leser opp hvilke språk du kan benytte på KM. 
- ”Kartversjon”, leser opp hvilken versjon de installerte kartene har. 
- ”Programvare”, leser opp hvilken programvare som er installert på KM. 
- ”Hvor er jeg”, oppgir din nåværende posisjon. 
- ”Intressante steder i nærheten”, leser opp steder av interesse i nærheten av din nåværende 
posisjon. 
- ”Gjenta”, gjentar siste oppleste melding. 
- ”GPS signal”, oppgir styrke på GPS signal. 
- ”Batteri” , oppgir batterinivå. 
- ”Hva er klokka?”, angir klokkeslett. 
- ”Volum ned”, reduserer lydstyrken. 
- ”Volum opp”, øker lydstyrken. 
- ”Nåværende posisjon”, angir lengde- og breddegrad i grader, minutter og sekunder samt 
høyde. 
- ”Fartsgrense”, oppgir fartsgrensen på veien du befinner deg på. 
- ”Hastighet”, oppgir hastigheten du beveger deg i. 
- ”Beregne rute for bil”, går til innstilling for bilmodus, her kan du velge mellom korteste og 
raskeste. 
- ”Beregne rute for kollektiv transport”, går til innstilling for kollektiv transport, velg mellom 
raskeste og færrest bytter. 
- ”Benytte motorvei”, går til innstillinger for bilmodus, velg å bruke motorveier eller ikke. 
- ”Benytte bomvei”, går til innstillinger for bilmodus, velg å bruke bomveier eller ikke. 
- ”Start fotoboksvarsling”, gjør at KM vil varsle deg når du nærmer deg en fotoboks. 
- ”Stopp fotoboksvarsling”, slår av fotoboksvarsling. 
 
2.6.2. Nøkkelord tilknyttet navigasjon. 
Følgende nøkkelord kan bare brukes når KM er i navigasjonsmodus. 
- ”Destinasjon”, leser opp destinasjon eller endepunkt for pågående navigasjon. 
- "Neste instruksjon", gir deg neste instruksjon. 
- ”Forrige instruksjon”, gir deg forrige instruksjon. 
- "Bytt til kollektiv transport", bytter til ruteberegning med kollektivtransport i fotgjengermodus. 
- ”Neste veipunkt”, går til neste veipunkt 
- "Nåværende navigasjonsmodus”, angir nåværende navigasjonsmodus. 
- "Bytt til fotgjengermodus" bytter til fotgjengermodus og beholder ankomststed. 
- "Bytt til bilmodus", bytter til bilnavigasjonsmodus og beholder ankomststed. 
- "Gjenstående distanse", angir gjenværende avstand til ankomststed. 
- ”Tilbakelagt distanse”, angir avstand tilbake til utgangspunkt for gjeldende navigasjon. 
- "Ankomsttid", angir gjenværende tid til ankomststed. 
- ”Medgått tid”, angir hvor lenge det er siden du startet gjeldende navigasjon. 
- "Veibok", aktiverer veibok. 
- ”Neste veibok”, går til neste veibok. 
- ”Forrige veibok”, går til forrige veibok. 
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- ”Stopp veibok”, avslutter gjeldende veibok. 
- ”Start veibok på nytt”, starter gjeldende veibok på nytt. 
- ”Stopp reiserute”, avslutter funksjonen ”reiserute”. 
- ”Stopp utforske kart”, avslutter funksjonen ”utforsk kart”. 
- ”Stopp kollektiv transport”, går ut av modus for kollektiv transport. 
- "Stopp navigasjon" stopper gjeldende navigasjon. 
- ”Gjenoppta forrige navigasjon”, går tilbake til forrige navigasjon. 
- ”Rute”, går til modus for ”Rute”. 
- ”Start rute”, begynner innspilling av en rute. 
- ”Stopp rute, avslutter innspilling av en rute. 
 
 
2.6.3. Nøkkelord tilknyttet MP 3. 
Følgende nøkkelord er bare gyldig når du bruker MP 3 spilleren: 
- "Hva hører jeg på?" gir informasjon om gjeldende spor. 
- "Neste spor", går til neste spor. 
- "Forrige spor", går til forrige spor. 
- ”Spill hele albumet”, spiller alle sporene i albumet. 
- "Spill alle spor", spiller alle musikksporene. 
- ”Spill artist”, spiller alle spor med artisten. 
- "Start tilfeldig rekkefølge", spiller sporene i tilfeldig rekkefølge. 
- "Stopp tilfeldig rekkefølge", stopper avspilling i tilfeldig rekkefølge. 
- "Stopp musikk", stopper MP 3 spilleren. 
 
2.6.4. Nøkkelord tilknyttet lydbokspilleren. 
Følgende nøkkelord er bare gyldig når du bruker lydbokspilleren: 
- "Hva hører jeg på", angir tittelen på lydboken. 
- "Informasjon om boken", gir informasjon om lydboken. 
- ”Neste kapittel”, går til neste kapittel. 
- "Neste avsnitt", går til neste avsnitt. 
- ”Forrige avsnitt, går til forrige avsnitt.  
- "Bokens varighet", gir gjenstående tid til lydbokens slutt. 
- "Stopp opplesning", stopper lydboken. 
 
2.7. Bruk av alfanumerisk inntasting 
 
2.7.1. Beskrivelse. 
Alfanumerisk inntasting kan bare brukes til å skrive bynavn, gatenavn og husnummer. Denne 
funksjonen kan være nyttig hvis talegjenkjenningen ikke ga riktig resultat. 
Dersom du ønsker å velge f.eks en by, kan du taste inn de første bokstavene via knappene. 
Deretter går du ut av alfanumerisk inntasting ved å trykke et langt trykk på Kapsysknappen. 
Du får nå liste med bynavn som begynner med disse bokstavene, og du kan bla gjennom 
listen ved hjelp av neste eller forrigeknappen. 
(Merk at jo flere tegn du skriver inn, jo kortere (og mer nøyaktig) er listen over alternativer). 
 
2.7.2. Hvordan bruke alfanumerisk inntasting. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Talestyringsknappen. Du kan nå snakke inn en bokstav eller et tall. 
- Langt trykk på Kapsysknappen aktiverer eller deaktiverer alfanumerisk inntasting. 
- Kort trykk på nesteknappen går til neste bokstav eller tall. 
- Kort trykk på forrigeknappen går til forrige bokstav eller tall. 
- Langt trykk på nesteknappen bytter mellom tall og bokstaver. 
- Kort trykk på Kapsysknappen velger bokstav eller tall. 
- Langt trykk på forrigeknappen sletter siste valgte tegn. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen staver valgte tegn. 
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- Kort trykk på stoppknappen forlater menyen. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen aktiverer hjelp-funksjonen. 
 
 
2.8. Aktivering av funksjoner. 
 
En funksjon kan aktiveres enten ved hjelp av talestyringskommandoer, f.eks: GPS, MP 3, 
lydbok eller K-tag. 
Eller ved å trykke en av funksjons -eller navigeringsknappene. 
For å aktivere en funksjon, brukes følgende knapper: 
- Talestyringsknappen: Les inn ditt valg. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: Gjentar den siste meldingen. 
- Langt trykk på Kapsysknappen: Oppgir steder av interesse i nærheten. 
- Kort trykk på Navigasjonsknappen: Aktiverer navigasjonsmenyen. 
- Langt trykk på Navigasjonsknappen: Aktiverer startpunkt på menyen for navigasjon 
(fotgjenger eller bil, avhengig av innstilling). 
- Kort trykk Fri-navigasjonsknappen: Angir hvor du er. 
- Langt trykk på Fri-navigasjonsknappen: bytter mellom fri- navigasjon av eller på. 
- Kort trykk K-tagknappen: Aktiverer K-tag menyen. 
- Langt trykk K-tagknapp: Oppretter en K-tag fra nåværende posisjon. 
- Kort trykk MP 3-knappen: Aktiverer MP 3-menyen. 
- Langt trykk på MP 3-knappen: Aktiverer MP 3 spiller og gjenopptar avspilling. 
- Kort trykk på Lydbokknappen: Aktiverer lydbok-menyen. 
- Langt trykk på Lydbokknappen: Gjenopptar avspilling av lydbok. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: Aktiverer hjelp-funksjonen. 

 
3. Navigasjon. 
 
3.1. Før du begynner navigering med KM. 
 
KM er i utgangspunktet laget for fotgjengere, men kan også brukes som navigasjon i bil. 
Vennligst repeter punkt 1.2 
 
3.2. Aktivering av GPS-navigasjon. 
Du kan aktivere GPS-funksjonen 
- Ved å trykke på navigasjonsknappen (som er taktilt merket som en diamant) - eller 
- Bruke "GPS" som nøkkelord. 
Et langt trykk på navigasjonsknappen er en snarvei direkte til å begynne å lese inn 
destinasjon fra valgt navigasjonsmodus i innstillinger. 
 
3.3. Forskjellige navigasjonsmoduser. 
Du kan velge en av navigeringsmodusene fra følgende liste: 
- "Fotgjengernavigasjon": Navigasjon for fotgjengere. Inkluderer offentlig kommunikasjon der 
dette er tilgjengelig. 
- ”Bilnavigasjon”: Navigasjon for bil. 
- ”Utforsk kart”: lar deg lese og bevege deg i kartet uten å bruke GPS signal. Her kan du 
studere f.eks omgivelsene rundt deg uten å bevege deg. 
- ”Kollektiv transport”: Du kan gå igjennom din reise ved å gjøre rutekalkulasjon uten GPS-
registrering (opprette en veibok). Her kan du inkludere tog, t-bane og trikk. 
- "Rute": Du kan ta opp og lagre en reiserute som du kan navngi og bruke flere ganger. 
 
I navigasjonsmodus kan følgende knapper brukes: 
 
- Talestyringsknappen for talekommando. 
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- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp-funksjonen. 
 
3.4. Fotgjengernavigasjon. 
Når du er i denne modusen, vil ruten beregnes optimalt for fotgjengere. 
Du kan endre eller modifisere bestemte innstillinger. Dette vil vi komme tilbake til mot slutten 
av brukerhåndboken under pkt. 7.4. 
Dersom offentlig transport med fordel kan brukes i løpet av turen vil KM gjøre deg 
oppmerksom på dette. (merk at dette for øyeblikket ikke gjelder buss). 
 
3.5. Bilnavigasjon. 
I denne modusen, vil ruten bli optimalisert for motoriserte kjøretøy. 
Du kan endre eller modifisere bestemte innstillinger. Dette vil vi komme tilbake til mot slutten 
av brukerhåndboken under pkt. 7.5. 
 
3.6. Valg av reisemål (destinasjon). 
Bruk talestyringsknappen eller velg ett av punktene fra følgende liste: 
- "Ny adresse": Oppgi en adresse for destinasjon. 
- "Siste destinasjoner": Åpner opp for å velge en av de siste adressene, som lagres 
automatisk i KM. 
- "Favoritter": Lar deg velge et av dine favorittsteder lagret i favorittlisten. 
- "Kontakter": Lar deg velge en adresse fra kontaktlisten. 
- "K-tag": Gir deg muligheten til å velge reisemål fra din K-tag liste. 
- "Steder av interesse": Lar deg velge en destinasjon fra listen over steder av interesse 
hentet fra kartet. 
- "Reiserute": Lar deg beregne og undersøke rute i veiboken fra start til destinasjon. 
 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av destinasjon eller bruk disse knappene ved 
valg av destinasjon: 
- Talestyringsknappen for talekommando. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1. Naviger til "ny adresse". 
Fremgangsmåten for å laste inn en ny adresse er som følger: 
- "Velg land": (kun relevant dersom du har flere kart tilgjengelig). 
- "Velg stat / region" (hvor gjeldende). 
- "Velg by". 
- "Velg gate/vei". 
- "Velg gate/vei-nummer." 
 
 
3.6.1.1. Velg kart/land. 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av land, eller bruk 
disse knappene ved valg av kart/land: 
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- Talestyringsknappen for talekommando. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1.2. Velg stat / region. 
(Dette er ikke en relevant funksjon i forhold til steder i Norge, men er gjeldene i f.eks 
Canada, USA etc.). 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av stat/region, eller bruk 
disse knappene ved valg av stat/region: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. Eller tilbake til valg av land dersom 
flere kart er tilgjengelig. 
- Langt trykk på nesteknappen: velger automatisk stat/region utifra din nåværende posisjon. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1.3. Velg by. 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av by, eller velg by fra listen. 
- Langt trykk på Kapsysknappen: bringer deg til alfa-numerisk modus. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Langt trykk på nesteknappen: velger automatisk by utifra din nåværende posisjon. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1.4. Velg gate/vei. 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av gate/vei, eller velg gate/vei fra listen. 
KM vil foreslå dine siste valgte gatenavn i valgt by og/eller sentrum. 
For å forbedre utfallet av stemmegjenkjenningen er det viktig å si hele gatenavnet. F.eks si: 
”Karl Johans gate”, og ikke bare: ”Karl Johan”. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Langt trykk på Kapsysknappen: bringer deg til alfa-numerisk modus. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Langt trykk på nesteknappen: velger automatisk sentrum. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1.5. Velg gate/vei- nummer. 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn valg av gatenummer utifra foreslått tallrekke,  eller 
velg nummer fra listen. 
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NB! Ved innlesing av gatenummer som inneholder to siffer eller fler, gjøres dette ved å dele 
opp tallet på følgende måte: F.eks. Dersom gatenummeret er 18 (atten), må du si ”en” ”åtte”. 
Gatenummer 186 blir «én» «åtte» «seks». Lag tydelige opphold mellom de enkelte sifrene. 
 
Merk: Hvis du ikke vil velge gatenummer, kan du velge ”hvor som helst i gaten” fra listen. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Langt trykk på Kapsysknappen: bringer deg til alfa-numerisk modus. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Langt trykk på nesteknappen: velger automatisk ” hvor som helst i gaten”. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.1.6. Kollektiv transport. 
Bruk talestyringsknappen og svar: ”ja” eller ”nei” på om du vil benytte offentlig transport. 
Du kan bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.2. Navigere til siste destinasjoner. 
Bruk talestyringsknappen og les inn hele adressen til en av dine siste destinasjoner, eller 
velg fra listen over siste destinasjoner. 
Du velger en av de siste destinasjoner ved bruk av følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 

Du kan slette listen over siste destinasjoner. Vennligst se avsnitt 7 ”Innstillinger”. 
 
3.6.3. Navigere til "favoritter". 
Hvis du har valgt å lagre visse adresser som dine favoritter, er dette en kategori du enkelt 
kan gå til og dermed raskt legge inn destinasjon. 
Si navnet på din favorittadresse eller velg fra listen over favorittadresser. 
For å opprette en favorittadresse, vennligst se avsnitt om K-tags (5.4). 
For å velge en av dine favorittadresser kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
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3.6.4. Naviger til "kontakter". 
Hvis du har valgt å lagre kontakter med navn og adresse, er dette en kategori du enkelt kan 
gå til og dermed raskt legge inn destinasjon. 
Si navnet på din kontakt eller velg fra listen over kontakter. 
For å opprette en kontakt, vennligst se avsnitt om K-tags (5.4). 
For å velge en av kontaktene dine, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.5. Naviger til K-tag. 

3.6.5.1 Velg K-tag kategori. 
Bruk talestyring og si hvilken K-tag kategori du ønsker, eller velg kategori fra listen.  
Når det gjelder opprettelse av K-tag, se punkt 5.4 nedenfor. 
Følgende knapper kan brukes for å velge kategori: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 

3.6.5.2 Velg K-tag 
Bruk talestyringsknappen og les inn ønsket K-tag, eller velg fra listen over K-tag`er. 
For å velge K-tag, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
3.6.6. Naviger til interessante steder. 
Et "sted av interesse", er et nyttig sted eller en bestemt adresse.  
Et slikt sted kan være en turistattraksjon, et hotell, en restaurant, en minibank, apotek, butikk, 
bensinstasjon, eller kanskje en skole. 
I KM er steder av interesse klassifisert i forskjellige kategorier og underkategorier. 
For å utforske steder av interesse, må en adresse oppgis, for at KM skal kunne bla gjennom 
databasen og velge kategori og underkategori.  
Steder av interesse er opprettet fra leverandøren av det digitale kartet, og Adaptor 
Hjelpemidler AS vil derfor ikke kunne stå ansvarlig for innholdet. 
 
3.6.6.1. Utforsk interessante steder. 
Bruk talestyringsknappen for å lese inn adresse for å utforske steder av interesse rundt 
denne adressen, eller velg følgende: 
- ”Nåværende posisjon”: Utforsk steder av interesse rundt din nåværende posisjon (dette 
krever GPS signal).  
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- "Ny adresse": Utforsk steder av interesse rundt valgt adresse. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.6.2. Velg kategorien " interessante steder". 
Si ønsket kategori av interessepunkter eller velg kategori fra den foreslåtte listen over 
kategorier. 
For å velge kategori av steder av interesse kan følgende knapper brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.6.3. Velg underkategori av "interessante steder". 
Si ønsket underkategori til kategorien "interessante steder" eller velg underkategori fra den 
foreslåtte liste over underkategorier. 
For å velge ønsket underkategori, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.6.4. Velg navnet på stedet av interesse. 
Si navnet på stedet av interesse eller velg navnet fra den foreslåtte listen. 
Slik velger du navn på stedet av interesse. Du kan bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.7. Reiserute. 
KM gir deg muligheten til å forberede reisen mellom to bestemte punkter uten GPS-signal. 
Du kan definere start og mål basert på "ny adresse", "siste destinasjoner", "favoritter", 
"kontakter", "K-tag liste" eller listen over "steder av interesse." 
I fotgjengermodus vil bruk av kollektivtransport blir foreslått dersom dette er aktuelt. 
Den beregnede ruten vil bli beskrevet som en veibok (dvs. en sammenhengende 
beskrivelse) som omfatter alle retninger for å navigere fra det oppgitte startpunktet til 
ankomst. 
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3.6.7.1. Velg startpunkt. 
Bruk talestyringsknappen for å velge startadresse som tidligere beskrevet, eller velg fra 
foreslåtte liste. 
For å velge en startadresse kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.6.7.2. Valg av destinasjon. 
Bruk talestyringsknappen for å velge destinasjon som tidligere beskrevet, eller velg fra 
foreslåtte liste. 
For å velge destinasjon kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.7. Mulige handlinger i løpet av en navigasjonssesjon. 
Mens navigering pågår kan du få tilgang til informasjon knyttet til den pågående 
navigasjonssesjonen. 
Du kan enten snakke inn nøkkelord som er relatert til navigasjon, eller du kan bruke 
knappene. 
Vil du ha en liste over relevante nøkkelord i navigasjonen, kan du bruke talestyringsknappen 
og si ordet "nøkkelord". Du kan for eksempel stoppe navigasjon, bytte til veibokmodus eller 
få informasjon om offentlig transport, bytte fra fotgjengernavigasjon til bilnavigasjon uten å 
forlate den nåværende navigasjonssesjon. 
Du kan be om gjentagelse av den siste instruksjonen eller den neste instruksjonen, 
gjenværende avstand til destinasjon, batterinivå eller GPS-signal nivå. 
 
3.7.1. Aktive knapper mens navigering pågår. 
Knappene som er aktive mens navigering pågår er følgende: 
- Talestyringsknappen: trykk for å lese inn et nøkkelord som beskrevet i punkt 2.6. 
- Kort trykk på nesteknappen: neste instruksjon. 
- Kort trykk på forrigeknappen: forrige instruksjon. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: gjentar siste instruksjon. 
- Langt trykk på nesteknappen mens du er i fotgjengermodus med inkludert offentlig 
transport: bytte  fra fotgjengermodus til offentlig transport veibokmodus. 
- Kort trykk på stoppknappen: avbryter pågående navigasjonssesjon. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: setter pågående navigasjonssesjon i pause eller 
gjenopptar den. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.7.2. Veibokmodus. 
Veibok kan aktiveres ved å bruke nøkkelordet: ”Veibok” . Veiboken kan bare aktiveres under 
en pågående navigasjonssesion.  
Følgende knapper kan brukes i veibokmodus: 
- Kort trykk på nesteknappen: gir neste instruksjon i valgte veibok. 
- Kort trykk på forrigeknappen: gir forrige instruksjon i valgt veibok. 
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- Kort trykk på Kapsysknappen: gjenta siste instruksjon. 
- Langt trykk på nesteknappen: i fotgjengermodus eller i rutemodus kan man bytte til veibok 
og deretter tilbake, og gjenoppta navigasjon. 
- Kort trykk på stoppknappen: avbryter veibok og/eller navigasjon. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
3.8. Modus for kollektiv transport. 
3.8.1.  Beskrivelse. 
Denne modusen gir deg informasjon over stasjoner mellom to angitte stoppesteder. 
Informasjonen er begrenset til tog, trikk og t-bane. Du kan aktivere denne modusen fra 
fotgjengernavigasjonsmenyen. 
For å få tilgang til informasjonen må du først legge inn byen der du ønsker å ta kollektiv 
transport eller benytte din nåværende posisjon. Deretter legger du inn stasjon for avreise og 
ankomst. Du kan bruke talestyring eller alfanumerisk inntasting. 
KM vil lage en liste med de instruksjonene du trenger for å foreta turen. Disse instruksjonene 
kan du utforske som beskrevet i avsnittet om veibok (3.7.2).  
 
3.8.2. Stasjon for avreise. 
Si navnet på stasjonen du vil reise fra eller velg en av stasjonene fra listen. Listen tar 
utgangspunkt i byen i din nåværende posisjon. Tykk på forrigeknappen for å velge en annen 
by. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Langt trykk på Kapsysknappen: bringer deg til alfa-numerisk inntasting. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
. 
 
3.8.3. Stasjon for ankomst. 
Si navnet på stasjonen du ønsker å gå av på, eller velge en av stasjonene fra listen. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Langt trykk på Kapsysknappen: bringer deg til alfa-numerisk inntasting. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.9. Utforsk kart. 
 
3.9.1. Beskrivelse. 
Denne funksjonen lar deg lese og manøvrere i de digitale kartene uavhengig av GPS signal. 
Du kan ved hjelp av navigasjonsknappene bevege deg nord, sør, øst eller vest, og få opplest 
gatenavn, avstand og beskrivelse av veikryss.  
 
Først må du angi en start-adresse. Når dette er gjort vil KM plassere deg ved nærmeste 
veikryss og deretter beskrive gaten du befinner deg i. Deretter kan du bevege deg ved hjelp 
av knappene. KM vil gi deg informasjon om gatenavn, avstand og veikryss, og du kan 
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bevege deg i ulike retninger. Når du har krysset et veikryss vil du få opplest neste veikryss 
foran deg.  
 
3.9.2. Velg start-adresse. 
Du kan bruke talestyringsknappen for å lese inn følgende muligheter: 
- "Nåværende posisjon": bruker din nåværende posisjon som startpunkt (avhengig av GPS 
signal). 
- "Ny adresse": Her må du laste inn en ny adresse som utgangspunkt. 
- "Siste destinasjoner": Lar deg velge blant dine siste destinasjoner. 
- "Favoritter": Lar deg velge fra dine favorittsteder. 
- "Kontakter": Lar deg velge fra kontaktlisten. 
- ”K-tag”: Du kan velge fra K-tag listen. 
- "Steder av interesse": Du kan velge fra steder av interesse. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.9.3. Slik beveger du deg rundt i kartet. 
For å navigere i digitale kart, kan du bruke følgende knapper: 
 
- Kort trykk på nesteknappen: lar deg få vite gatenavn i veikrysset retning mot klokken. 
- Kort trykk på forrigeknappen: lar deg få vite gatenavn i veikrysset i retning med klokken. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: velger og fortsetter langs den aktuelle gaten. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tar deg tilbake til forrige kryss og beskrivelse. 
- Kort trykk på stoppknappen: avslutter utforsk kartmodus. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
3.10. Rutemodus. 
 
3.10.1. Beskrivelse. 
KM lar deg ta opp og lagre en rute som du fysisk går slik at du ved en senere anledning kan 
bruke den som navigasjon. (Dette kan f.eks være en lengre rute som du går sammen med 
en ledsager). En slik rute kan brukes begge veier. Det vil si at du kan bruke begge ”ender” 
som startpunkt. Du kan navngi ruten med en talemelding slik at du senere enkelt kan hente 
den ved å si navnet på ruten. Du kan også endre talemelding eller slette ruten.  
Merk at reiserute bare spilles av i fotgjengermodus. 
 
3.10.2. Rutemeny. 
Når menyen rute er aktivert, kan du verbalt velge en av følgende handlinger: 
- "Spill inn rute": opptak begynner og lagres i minnet. 
- "Spill av rute": velg en av dine lagrede ruter for ”avspilling”. 
- ”Slett rute”: sletter en lagret ruteregistrering fra minnet. 
- "Endre rute": lar deg endre talemelding til en lagret rute. 
Følgende knapper kan brukes under rutemeny: 
- Talestyringsknappen: les inn overnevnte valg. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
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- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.3. Spill inn rute 
Før du begynne å spille inn en rute bør du lese inn en talemelding som navngir ruten. Dette 
for at du senere enkelt skal kunne hente frem igjen ruten ved å lese inn samme talemelding. 
Bruk talestyringsknappen for å spille inn en talemelding eller trykk nesteknappen for å gå 
videre uten å spille inn en talemelding. Når du kommer til din destinasjon, trykk Stopp og 
deretter gå ut av menyen ”spill inn rute”.  
Følgende knapper  er gyldige under ”spill inn rute”: 
- Talestyringsknappen: les inn talemelding som navngir ruten. 
- Kort trykk på nesteknappen: hopp over innspillingen av talemelding. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: avslutter innspilling, lagrer den og avslutter denne menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.4. Spille av rute. 
 
3.10.4.1. Velg ruten som skal spilles av. 
Les inn navnet på ruten som skal spilles av, eller velg fra listen. 
Du kan bruke følgende knapper for å spille av en rute: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.4.2. Velg retning på rute som skal spilles av. 
Les inn i hvilken retning du vil at ruten skal spilles av ved hjelp av følgende nøkkelord:  
- "Spill forlengs": avspilling vil skje i den retning ruten ble spilt inn i. 
- "Spill baklengs": avspilling vil skje i motsatt retning av innspillingen. 
Du kan bruke følgende knapper for å velge retning av avspilling: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.5. Slett rute 
 
3.10.5.1. Velg ruten du ønsker å slette. 
Les inn navnet på ruten som du ønsker å slette, eller velg fra listen. 
Du kan bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
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- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.5.2. Bekreft slett rute. 
Du må bekrefte at du ønsker å slette valgt rute ved å lese inn ”Ja” eller ”Nei”, eller velge svar 
fra listen.  
Du kan bruke følgende knapper for å bekrefte: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.6. Endre talemelding til en rute. 
Les inn navnet på ruten som du ønsker å endre, eller velg fra listen. 
Du kan bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
3.10.7. Alternativer under innspilling av en rute. 
Mens en innspilling av rute pågår kan du uten å avbryte innspillingen gå til Fri-
navigasjonsmodus, høre på lydbok eller bruke MP 3 spilleren. 
Mens en innspilling av rute pågår kan følgene knapper brukes: 
- Talestyringsknappen: les inn ”nøkkelord”. 
- Kort trykk på stoppknappen: avbryter innspillingen. 
 
 
4. Fri- navigasjon. 
 
4.1. Beskrivelse. 
Denne navigasjonsmodusen gir deg beskrivelser av omgivelsene rundt deg i sanntid. Når fri-
navigasjon aktiveres vil KM beskrive gaten du befinner deg i samt en beskrivelse av neste 
veikryss. Når du nærmer deg et veikryss vil KM gi informasjon om kryssende gater utifra 
hvilken retning du nærmer deg krysset. Etter at krysset er passert vil du få informasjon om 
hvilken gate du befinner deg i, og hvilke gater som nærmer seg.  
 Følgende innstillinger kan gjøres i fri-navigasjon:  
- Aktivere lagrede K-tag og Steder av interesse.  
- Automatisk gjentagelse av beskrivelser fra fri-navigasjon. 
- Aktivere beskrivelser fra fri-navigasjon slik at du mottar disse under Fotgjengernavigasjon. 
(se avsnitt 7.6. for innstillinger) 
 
4.2. Aktivere fri-navigasjon. 
Du kan slå denne funksjonen av eller på 
- Enten ved et langt trykk på Fri-navigasjonsknappen (taktilt merket som en pyramide). 
- Eller ved hjelp av talestyringen der du kan lese inn: ”Start fri-navigasjon” eller ”Stopp fri-
navigasjon”. 
I begge tilfeller vil KM bekrefte handlingen. Mens KM er i fri-navigasjonsmodus vil et kort 
trykk på fri-navigasjonsknappen til en hver tid gi deg din nåværende posisjon opplest. Du kan 
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også bruke talestyringsknappen, og si: ”Hvor er jeg” for å få samme informasjon. 
 
5. K-tag, mulighet til å lage en liste over dine egne steder av interesse. 
 
5.1. Beskrivelse. 
KM har en egen geo-tagging funksjon kalt K-tag. Den lar deg lagre et sted / adresse / 
geografiske punkt utifra GPS-data. Du kan også knytte en talemelding til dette 
stedet/adressen. Eks: det drives omfattende veiarbeid på et punkt langs en av rutene du går. 
Du kan ”merke” dette stedet med en K-tag, og lese inn en talemelding om at veiarbeid pågår. 
Når du neste gang nærmer deg dette stedet vil KM lese opp denne meldingen.  
Du kan også bruke en K-tag som endepunkter for en navigasjon. Når fri- navigasjon er 
aktivert (se punkt 5 ovenfor), vil du bli varslet hvis du er i nærheten av en K-tag. 
En K-tag er en geografisk markør med følgende komponenter: 
- En adresse; 
- En talemelding som kan identifisere din K-tag; 
- En kategori; 
- En "favoritt” som kan knyttes til ulike navigasjonsmodus. 
Du kan opprette nye, redigere, lage lister, og slette dine K-tag. 
 
5.2. Håndtering av K-tag. 
Du kan gå inn i K-tag menyen ved: 
- Et kort trykk på K-tagknappen (taktilt merket med et plusstegn)  
- Eller ved å trykke kort på talestyringsknappen og snakke inn ordet: ”K-tag”. 
 
5.3. K-tag menyen. 
Si ett av følgende nøkkelord eller velg fra listen: 
- "Opprett K-tag": lar deg opprette en ny K-tag. 
- "Rediger K-tag": lar deg redigere en K-tag. 
- "Slett K-tag": lar deg slette en K-tag. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
5.4. Opprett en K-tag. 
 
5.4.1. Velg K-tag posisjon 
Si ett av følgende nøkkelord, eller velg fra listen: 
- "Ny adresse": Du kan opprette en ny K-tag ved å legge inn en adresse. 
- "Hvor er jeg?": Du kan opprette en ny K-taket fra din nåverende posisjon (for eksempel 
utenfor en butikk, restaurant, etc.). 
Ved et langt trykk på K-tagknappen vil du automatisk gå til: opprett K-tag på nåværende 
posisjon.     For å opprette en K-tag, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
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5.4.2. Spill inn en talemelding til en K-tag. 
 Å spille inn en talemelding som navngir/assosierer en opprettet K-tag vil gjøre det enklere 
for deg å hente den senere ved hjelp av stemmegjenkjenning. Du vil da kunne hente den 
frem ved å snakke inn samme talemelding.  
Trykk talestyringsknappen for å starte opptaket, eller trykk kort på nesteknappen for å hoppe 
over dette alternativet.  
Følgende taster er aktive: 
- Kort trykk på Kapsysknappen: stopper opptak. 
- Kort trykk på nesteknappen: hopper over muligheten til å spille inn talemelding og går til 
neste trinn. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen.. 
 
5.4.3. Velg K-tag kategori. 
Bruk talestyring og si hvilken kategori du ønsker å legge din K-tag, eller velg kategori fra 
listen. Hvis du velger kategorien "kontakt" kan du deretter bruke denne K-tag som startpunkt 
for neste navigasjonssesjon. 
Følgende knapper kan brukes for å velge kategori: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
5.4.4. Tilknytt K-tag til favoritter. 
Når en K-tag er lagret i kategorien ”Favoritter”, kan lagret K-tag brukes som 
destinasjonsadresse for navigasjon. Bruk talestyring og svar: ”Ja” eller ”Nei” på om du vil 
lagre i Favoritter, eller velg ”Ja” eller ”Nei” fra listen.  
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
5.5. Endre en K-tag. 
 
5.5.1. Beskrivelse. 
Du kan endre følgende elementer i en K-tag: 
- Kategori; 
- Talemelding; 
- Favoritt tilknytning. 
Bemerk at du ikke kan endre den geografiske GPS-adressen til en K-tag.  
For å gjøre en endring, må du først velge en K-tagkategori, deretter ønsket K-tag i kategorien 
ved å bruke talestyringen, eller velge fra K-taglisten. 
 
5.5.2. Hvordan endre en K-tag. 
Når du har valgt K-tag du vil endre, kan du velge blant følgende alternativ:  
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- "Kategori": Lar deg endre i hvilken kategori valgte K-tag skal lagres; 
- "Talemelding": Lar deg endre talemelding; 
- "Favoritt": Lar deg endre favoritt, som K-tag er knyttet til. 
Følgende knapper kan brukes:. 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
5.6. Slik sletter du en K-tag. 
 
5.6.1. Innledende bemerkninger. 
For å slette en K-tag må du først velge riktig kategori, og deretter bruke den tilknyttede 
talemeldingen for velge K-tag som du vil slette, eller velg fra listen. 
 
5.6.2. Bekreft sletting av en K-tag. 
Bruk talestyringsknappen og svar: ”Ja” eller ”Nei” på om du vil slette, eller velg fra listen. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6. Multimedia funksjoner. 
 
6.1. Beskrivelse. 
KM inneholder to ulike spillere. En MP 3 spiller og en Daisy lydbokspiller.  
6.2. Vær oppmerksom ved avspilling av musikk. 
Det finnes land der lovgivningen krever at det maksimale volumet av lydanlegg, som 
signaliseres via hodetelefoner,  ikke overstiger 100 db. KM er produsert slik at den oppfyller 
disse kravene. 
Generelt er det viktig å huske at å lytte til musikk gjennom hodetelefoner med høyt volum 
kan skade hørselen din. 
Videre bør du opptre med ekstra varsomhet i trafikken spesielt dersom du lytter til musikk 
eller lydbok.  
 
6.3. Lagring av multimedia. 
For å bruke MP 3 -eller Lydbokspilleren, må du først lagre MP 3 musikk filer eller Lydbøker i 
KM`s internminne. Dette gjøres ved å koble enheten til en datamaskin. Musikkfiler lagres i 
mappen: ”Music”. Lydbøker lagres i mappen: ”Audio Book”. Dersom du har behov for større 
minnekapasitet kan du bruke et micro SD minnekort som settes i enheten. På minnekortet 
må du lage to mapper, en som heter: ”Music”, og en som heter: ”Audio Books”, på samme 
måte som i internminne.  Dette gjør KM i  stand til å koble de to områdene med samme navn 
i enhetens interne minne og SD-kort sammen.  
 
6.4. MP 3 spiller. 
MP 3 spilleren kan aktiveres: 
- Enten ved et kort trykk på MP 3-knappen (taktilt merket med en sirkel), eller 
- Ved å trykke på Taleknappen og snakke inn nøkkelordet "MP 3". 
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Et langt trykk på MP 3-tasten vil gjenoppta siste spilte musikkspor. 
 
6.4.1. MP 3 avspillingsmodus: 
Du har tre ulike kategorier for valg av avspilling av musikk. Du kan enten velge: ”Artist”, 
”Album” eller ”Spill alle spor”. Du kan velge ved å bruke talestyringsknappen, eller velge fra 
listen: 
- "Artist": Velger alle spor med artisten. 
- "Album": Velger bestemt album som skal spilles. 
- "Spill alle spor": Lar deg spille alle musikkspor lagret.  
(Musikken kan spilles i tilfeldig rekkefølge. Se 2.6.3.for nøkkelord).  
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.4.2. Velg artist. 
Si navnet på artisten du vil lytte til eller velg fra listen over artister: 
For å velge en artist, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.4.3. Velg album. 
Si navnet på albumet du vil høre på, eller velg fra listen over album: 
For å  velge et album, kan du bruke følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.4.4. Mulige handlinger mens du spiller musikk. 
Mens du spiller musikk har du tilgang til informasjon om musikken du hører på, eller du kan 
kommunisere med KM og gjøre bruk av andre funksjoner. 
Du kan enten bruke talekommandoer i form av nøkkelordene som er relatert til MP 3,  eller 
du kan bruke et av nøkkelordene oppført i generiske liste over nøkkelord (se punkt 2.6.1). 
Du kan bruke følgende knapper når du spiller musikk: 
- Kort trykk MP 3-knappen:  aktiverer MP 3 spiller. 
- Kort trykk på nesteknappen: gå til neste spor. 
- Kort trykk på forrigeknappen: gå til forrige spor. 
- Langt trykk på nesteknappen: spoler fremover. 
- Langt trykk på forrigeknappen: spoler bakover. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: play eller pause. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
- Kort trykk på stoppknappen: stopper avspillingen og slår av MP 3 spilleren. 
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6.5. Daisy lydbokspiller. 
Du kan aktivere lydbokspilleren ved å: 
- Trykke et kort trykk på lydbokknappen (taktilt merket med en stjerne) eller  
- Bruke taleknappen å lese inn nøkkelordet: ”Lydbok”. 
Et langt trykk på lydbokknappen vil gjenoppta avspillingen av den boken du sist hørte på. 
  
6.5.1. Velg lydbok. 
Når lydbokspilleren er aktivert, kan du velge hvilken lydbok du vil høre på. 
Du kan enten bruke taleknappen og snakke inn hvilken bok du vil høre på, eller du kan velge 
bok fra listen. 
Følgende knapper lar deg velge lydbok: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
6.5.2. Menyen for lydbokspilleren. 
Du kan gå inn i menyen for lydbokavspilling, 
- Når du velger lydbok eller 
- Når som helst mens du lytter til en lydbok. 
Du får tilgang til menyen ved å trykke på lydbokknappen, (se avsnitt 6.5.6). 
Denne menyen inneholder følgende menyvalg: 
- "Start fra begynnelsen av boken": vil starte lesing fra bokens begynnelse. 
- "Gjenoppta lesing": vil starte lesing fra der du avsluttet.  
- "Stopp opplesning": avspilling stoppes og lydbokmodus slås av. 
- "Sett bokmerke": Du kan plassere et bokmerke hvor du vil og så mange bokmerker som du 
føler er nødvendig. 
- "Gå til bokmerke": Du kan begynne å lese fra valgte bokmerke. 
- "Slett bokmerke": Sletter det valgte bokmerket fra gjeldende lydbok. 
- "Velg nivå": Du kan angi nivået for navigasjon i lydboken i forhold til ulike nivåene boken 
inneholder. 
- "Informasjon om lydbok": Du får opplysninger om den valgte lydboken, f.eks. tittel, forfatter 
og varighet. 
 
I tillegg kan du regulere hastigheten på avspillingen av en lydbok ved å endre hastigheten på 
talen i KM. Dette gjøres i menyen for innstillinger. (se avsnitt 7.2.2). 
Foruten bruk av taleknappen, kan følgende knapper brukes:  
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.5.3. Slik oppretter og finner du et bokmerke. 
Et bokmerke settes fra menyen du kommer til ved å trykke et kort trykk på Lydbokknappen. 
Deretter velger du ”sett bokmerke” og bekrefter med Kapsysknappen. Bokmerket vil bli 
nummerert og opplest.  
Når du senere ønsker å gå til et bestemt bokmerke, leser du inn nummeret på bokmerket, 
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eller velger nummer fra listen over bokmerker. 
Du kan velge et bokmerke ved hjelp av følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.5.4. Slett bokmerke. 
Si nummeret på bokmerket du vil slette, eller velge bokmerket fra listen over bokmerker. 
Du kan velge et bokmerke ved hjelp av følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.5.5. Velg nivå for navigering i lydboken. 
En lydbok kan inneholde ulike nummererte nivåer for navigering. Typiske nivåer er kapittel, 
avsnitt, fraser osv. Du kan velge nivå for hvordan du ønsker å flytte deg rundt i en lydbok. 
Når nivå er valgt kan du bruke neste -eller forrigeknappene for å hoppe til neste f.eks avsnitt.  
Bruke taleknappen og velg nivå (f.eks: ”Nivå 3”) eller velg fra listen. 
Du kan velge nivå med følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
6.5.6. Handlinger du kan utføre mens du leser en lydbok. 
Mens du hører på lydbok har du tilgang til informasjon om boken du hører på, eller du kan 
kommunisere med KM og gjøre bruk av andre funksjoner. 
Du kan enten bruke talekommandoer i form av nøkkelordene som er relatert til 
Lydbokmodus,  eller 
du kan bruke ett av nøkkelordene oppført i generiske liste over nøkkelord (se punkt 2.6.1). 
Du kan bruke følgende knapper når du hører på en lydbok:. 
- Kort trykk på Lydbokknappen: For å aktivere lydbok spilleren. 
- Kort trykk på nesteknappen: For å gå til neste (innenfor valgt nivå). 
- Kort trykk på forrigeknappen: For å gå til forrige (innenfor valgt nivå). 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: Play eller pause. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
- Kort trykk på stoppknappen: stopper avspillingen og slår av lydbokspilleren. 
 
 
7. Innstillinger. 
Dette kapittelet tar for seg hvordan du kan endre innstillinger i KM. 
 Menyen for innstillinger kan aktiveres: 
- Ved å trykke et kort trykk på Av og på knappen, eller 
- Bruke Taleknappen, og si: ”innstillinger”. 
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7.1. Innstillingskategorier. 
Innstillinger kan foretas i følgende kategorier (brukes også som nøkkelord): 
 - "System" 
- "Grunnleggende navigasjon" 
- "Fotgjenger eller bilnavigasjon"  
- "Fri navigasjon" 
- "Tid for bønn" (bare relevant for arabisk versjon). 
Snakk inn nøkkelord, eller velg fra listen over kategorier.  
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2. Systeminnstillinger. 
Følgende kan endres i Systeminnstillinger:  
- "Språk": for versjoner med flere språk, kan du velge ett av språkene 
- "Talehastighet": Justerer hastigheten på talen. 
- "Måleenhet": Avstand (metrisk-engelske miles). 
- ”Produktinformasjon ": Du får opplest versjon og serienummer. 
- "Slett siste destinasjoner": Du kan slette listen over siste destinasjoner. 
- "Resett": Dette vil tilbakestille KM til fabrikkinnstillinger (all personlig data vil bli slettet 
Du kan bruke taleknappen eller følgende knapper for å endre systeminnstillinger: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2.1. Velg språk. 
Bruk taleknappen for å velge språk, eller velg fra listen 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2.2. Velg talehastighet. 
Du kan velge: 
Veldig sakte, 
sakte, 
normal, 
raskt,  
veldig rask. 
Bruk taleknappen for å velge, eller velg fra listen. 
Merk: Innstilling av talehastighet endrer også hastigheten på lydbokspilleren.  
Du kan bruke følgende knapper: 
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- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2.3. Velg måleenhet. 
Du kan velge mellom: 
- "Metrisk": avstand vil bli gitt i meter og kilometer, hastighet i kilometer pr. time. 
- "Engelske miles": avstand blir gitt i fot og miles, hastighet i miles pr. time. 
Bruk taleknapper eller  følgende knapper for å velge måleenhet: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2.4. Slett siste destinasjonene. 
Bruk taleknappen for å svare: ”Ja” eller ”Nei” på om du vil slette siste destinasjoner, eller velg 
”Ja” eller ”Nei” fra listen. (merk:  alle de siste destinasjonene vil bli fjernet, og kan ikke 
gjenopprettes). 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.2.5. Restart / reset av KM. 
Bruk taleknappen for å svare: ”Ja” eller ”Nei” på om du vil resette, eller velg ”Ja” eller ”Nei” 
fra listen. (merk:  ALLE innstillinger og lagret data vil bli fjernet, og kan ikke gjenopprettes). 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.3. Velg standard navigasjonsmodus. 
Du kan velge hvilken navigasjonsmodus (fotgjenger eller bil) som KM skal bruke som 
standard, og som vil bli aktivert når et langt trykk på Navigasjonsknappen trykkes.   
Bruk taleknappen for å si ”Fotgjengernavigasjon” eller ”Bilnavigasjon”, eller velg fra listen. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
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- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.4. Innstillinger for fotgjengernavigasjon. 
Du kan endre innstillinger i fotgjengermodus. Bruk taleknappen for å velge følgende, eller 
velg fra listen:  
- "Kollektiv transport alternativer 
- "Automatisk repetisjon av instrukser 
Du kan bruke følgende knapper for å stille inn fotgjengernavigasjonsalternativer: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.4.1. Kollektiv transport innstillinger. 
Følgende kan velges: 
- "Raskeste": velger den raskeste ruten. 
- "Færrest bytter": velger den ruten som er basert på færrest mulig overganger. 
 
(Merk:  Rekalkulering av rute markeres med en SVISJ lyd). 
 
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.4.2. Automatisk repetisjon av instrukser. 
Du kan angi hvor ofte en instruksjonsmelding vil bli repetert.  
Følgende kan velges: 
- "Aldri" 
- "1, 3, 5 eller 10 minutter":  
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
7.5. Innstilling for navigasjon med bil. 
Følgende innstillinger for bilnavigasjon kan gjøres:  
- "Veivalg" 
- "Benytt motorvei": Du kan velge å bruke motorvei, eller ikke motorvei.  
- "Benytt bomveier": Du kan velge å bruke bomvei, eller ikke bomvei (veier som er 
avgiftsbelagt). 
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- "Automatisk repetisjon av instrukser": (se avsnitt 7.4.2) 
  
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.5.1. Endre innstillinger for ruteberegning bilnavigasjon. 
Bruk taleknappen for å velge følgende, eller velg fra listen: 
- "Raskeste” 
- "Korteste". 
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.5.2. Bruk eller unngå motorveier. 
Bruk taleknappen for å velge følgende, eller velg fra listen: 
- "Benytt” 
- "Ikke benytt" 
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.5.3. Bruk eller unngå bomveier. 
Bruk taleknappen for å velge følgende, eller velg fra listen: 
- "Benytt” 
- "Ikke benytt" 
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
 
7.6. Innstillinger fri- navigasjon. 
Bruk taleknappen for å velge følgende, eller velg fra listen: 
- "Les opp instruksjoner mens fri-navigasjon pågår”: Du kan slå meldinger på eller av 
- "Opplesning av interessante steder": Du kan velge kategori av steder av interesse som skal 
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annonseres  
- "Opplesning av K-tag": Du kan velge kategori som skal annonseres. 
- "Meldingstype": Velge hvilken type melding. Steder av interesse eller K-tag.  
- "Hovedretning": Av eller på om du beveger deg nord, sør, øst eller vest. 
- "Gjenta instruksjoner": (se avsnitt 7.4.2) 
Bruk taleknappen eller følgende knapper: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.6.1. Aktiver fri-navigasjonsinstruksjoner i andre navigasjonsmoduser. 
Slå av eller på fri-navigasjonsinstruksjoner i andre navigasjonsmoduser ved å si: ”Aktiver” 
eller ”Deaktiver”, eller velg fra listen. 
 Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.6.2. Innstillinger for meldingstype. 
Bruk taleknappen for å velge følgende, eller velg fra listen: 
- "Lyd varsling": Et pip vil indikere at du er nær et Sted av interesse eller en K-tag. 
- "Talemelding": Din innleste talemelding vil indikere at du er nær et Sted av interesse eller 
en K-tag. 
- "Ingen kunngjøring": Slår av all annonsering (indikering) vedrørende Steder av interesse og 
K-tag. 
Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
7.6.3. Innstillinger for hovedretning. 
Slå av eller på kompassinformasjon ved og si: ”Aktiver” eller ”Deaktiver”, eller velg fra listen. 
 Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
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7.7. Påminnelse av bønner. 
NB! Bare for arabisk versjon.  
Slå av eller på bønninformasjon ved og si: ”Aktiver” eller ”Deaktiver”, eller velg fra listen. 
 Følgende knapper kan brukes: 
- Kort trykk på nesteknappen: angir neste valg i menyen. 
- Kort trykk på forrigeknappen: angir forrige valg i menyen. 
- Kort trykk på Kapsysknappen: for å bekrefte. 
- Langt trykk på forrigeknappen: tilbake til forrige meny. 
- Kort trykk på stoppknappen: går ut av menyen. 
- Kort trykk på Play/pauseknappen: leser opp menytittel og gjentar aktuelt valg. 
- Langt trykk på Play/pauseknappen: aktiverer hjelp- funksjonen. 
 
8. Oppdatere programvare. 
Du kan gjøre oppdateringer fra programvaren ”Kapmanager Mobility” som er installert i KM. 
Installer ”Kapmanager Mobility” på din datamaskin: Slå på KM, koble KM til en datamaskin, i 
utforsker vil du finne Kapmanager Mobility. Dobbelklikk på ”Kapmanager Mobility”. 
Installasjon vil nå begynne. Følg instruksjonene. Etter installasjonen vil programmet 
”Kapmanager Mobility” la deg oppdatere eventuelt ny programvare og/eller kartversjoner. 
Informasjon om serienummer, software versjon osv. vil være tilgjengelig. Dersom det finnes 
oppdateringer vil du automatisk få beskjed om dette. Det anbefales at du jevnlig kobler KM til 
datamaskinen og åpner ”Kapmanager Mobility” for å holde din KM oppdatert. ”Kapmanager 
Mobility” inneholder også muligheten til å lagre alt innhold på din KM slik at du kan ta 
sikkerhetskopi av programvaren på din KM. 
 
9. Garanti, begrensninger av ansvar. 
Kontaktinformasjon 
ADAPTOR HJELPEMIDLER AS  
Pilestredet 75 c, inngang fra Sporveisgaten, 0354 OSLO.  
Telefon:  23 21 55 55 
www.adaptor.no 
 
Følgende informasjon vil bli gitt på engelsk. 

Guarantor 
The guarantor is the manufacturer of the Kapten Mobility device, Kapsys, the registered office of which is located 
at 790, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), France. 

Scope of the Limited Warranty 
Kapsys warrants to the purchaser that the product complies with the description thereof (as shown on the 
www.kapsys.com website) in accordance with the provisions of Articles L.211-1 et seq. of the French Consumer 
Code. 
With effect from the product purchase date, Kapsys warrants to the initial purchaser that the product is free from 
any defect or fault in manufacture or materials when it is used under normal conditions and according to its 
intended purpose. 
The Kapten Mobility product has a one-year commercial warranty. During this commercial warranty period, the 
product will be either repaired free of charge by Kapsys and/or any Kapsys-approved service provider or replaced 
free of charge, as Kapsys sees fit. 
The Kapsys warranty does not cover: 
• Normal wear and tear of the product; 
• Damage resulting from improper use, the presence of dampness or liquid, or close proximity or exposure to a 
heat source. 
• Split or cracked devices, or those with visible signs of rough handling; 
• Breaches in the safety instructions, accidents, negligence, misuse or any usage not complying with the 
instructions supplied with the device, or commercial use of the product; 
Damage caused by repairs carried out by individuals not authorized to do so by Kapsys. 
The limited warranty included herewith and complying with the applicable legislation excludes any other implied 
warranty and/or duty incumbent upon the seller, in particular but not limited to any obligation in terms of 
satisfactory quality, reliability or availability of the accuracy or completeness of responses, results and information 
supplied by the product or of data accessibility. 



31 
 

Limitation of Liability 
Under no circumstances can Kapsys be held liable for any loss or damage of any kind whatsoever, direct or 
indirect, general or specific, that you or any third parties may suffer that is caused by or related to the use of this 
instruction manual or the products that it describes or any inability to use the product or any of its functions. 

Safety Instructions 
• Handle the device with care, do not drop it or knock it, 

• Do not dismantle the product as this will result in the warranty being voided and could cause damage 
liable to render the product unusable, 

• Clean the product using only a soft, slightly damp cloth. Do not use chemicals, detergents or abrasive 
products, which could damage the device, 

• Drive responsibly and observe safety rules, 

• Always check the traffic conditions before following any oral instructions and always obey road signs 
and the Highway Code, 

• This product is not waterproof, protect it from damp and splashes of liquid, 

• Your product contains a built-in lithium-polymer battery. To lengthen the life of your battery, always 
charge it fully and do not charge the product in temperatures below 0°C (32°F) or higher than 45°C 
(113°F). Do not use your product in wet or corrosive environments. Do not leave or keep your product 
close to a source of high temperatures or in a microwave oven, 

• Do not expose your product to extremes of temperature. Operating temperatures: -10°C (14°F) to 
+55°C (131°F). Short-term storage temperature: -20°C (-4°F) to +60°C (140°F). Long-term storage 
temperature: -20°C (-4°F) to +25°C (77°F). 

About this document 
The information published in this document is liable to change without notice. Kapsys reserves the right to amend 
the contents of this document with no obligation to notify any person or entity whatsoever thereof. Kapsys cannot 
be held liable in the event of any technical or publishing errors or omissions contained herein, or in the event of 
accidental or indirect loss or damage resulting from following or using this document. Kapsys makes every effort 
to continuously improve the quality and functions of its products. Kapsys therefore suggests that you visit its 
website (www.kapsys.com) to obtain the latest document updates regarding the use and operation of its products. 

Trademarks 
The Kapsys, Kapten and Kapten Mobility, names, trademarks and logos are registered trademarks of Kapsys 
SAS. 
The Microsoft, Windows and Windows XP names, trademarks and logos are trademarks or registered trademarks 
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 
The Apple, Mac and Mac OS names, trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Apple 
Computer, Inc. in the United States and/or other countries. 
The Nuance names, trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Nuance Communications, 
Inc. 
MicroSD™ is a trademark of SanDisk and its subsidiaries. 
Data Source 
© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon: 
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007. 
© Ordonance Survey of Northern Ireland. 
© IGN France. 
© Swisstopo. 
© BEV, GZ 1368/2007. 
© Geonext/DeAgostini. 
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / 
© Mapsolutions. © DAV. 
This product includes mapping data licensed from Ordonance Survey with the permission of the Controller of Her 
Majesty’s Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 
100026920. 
© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved. 
Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty 
the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. 
Copyright 2008. 
All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. 
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Certifications WEEE DIRECTIVE 
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other 
household waste. In accordance with European directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment 
(WEEE), this electrical product must not under any circumstances be discarded as unsorted municipal waste. 
Please dispose of this product by returning it to its point of sale or to your council’s local designated collection 
point for recycling. 

CE MARKING         
This product meets the requirements of CE marking for use in residential, commercial or light industry 
installations. 
 
FCC § 15.19 Labelling requirements 
This device complies with part 15 of the FCC and Industry Canada Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:  
 
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
 
FCC § 15.21 Information to user 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 
 
FCC §15.105 statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 
—Reorient or relocate the receiving antenna. 
—Increase the separation between the equipment and receiver. 
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Canada Class B statement 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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