
 

 

 
 

Lesemaskin med LeseTV funksjon 

Både for blinde og svaksynte 
  

 • Markedets eneste lesemaskin som leser A3  
 • Kompakt, tar liten plass 
 • Svært rask og nøyaktig  • Lav vekt  
 • Naturlig og behagelig tale  
 • Over 30 språk  • Over 100x zoom i LeseTVmodus 
 



 

 

Hvem passer ReadEasy Evolve for? 
 

Ved å trykke på en enkelt knapp, tar ReadEasy Evolve et bilde av tekst, og 
vil i løpet av sekunder lese denne teksten høyt.  
 

Den er ideell for både blinde og svaksynte personer i alle aldre. Du har 
muligheten til å forstørre og endre teksten i en rekke visningsmoduser 
samtidig som du teksten opplest høyt. (med Feature Pack). 
 

Perfekt for å lese bøker, aviser, magasiner, post, kontoutskrifter, 
matemballasje, medisiner, bokser og mye mer.  

 

Transportabel 
 
 

   ReadEasy Evolve er designet for å være så enkelt som mulig 
    å sette opp og bruke. Den har et integrert foldbart   
    bærehåndtak som gjør det enkelt å flytte maskinen fra  
        rom til rom.  
 
     Den har et avtakbart kamera, som sammen med  
     kontrollpanelet integreres på baksiden av enheten  
    under transport.  
 
    Kameraet har to plasseringer for enten A4- eller A3  
    dokumenter. Den medfølgende posisjoneringsguiden lar 
       brukerne justere både A4 / A3-dokumenter på en enkel måte. 
 
 

 

Enkel i bruk 
 

The ReadEasy Evolve betjenes med 6 taktilt ulike kontrastknapper. Dette 
gjør maskinen svært enkel å betjene.  

 

Raskere 
Forrige eller neste setning eller 

stave ord for ord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saktere Play / pause Ta bilde 



 

 

 

Egenskaper 
 

• Markedets første lesemaskin som kan lese et helt A3 dokument  

• Leser tekststørrelse 5pt i A4 modus (eks. denne skriftstørrelsen vil bli lest opp!)  

• Ekstremt nøyaktig tekstgjenkjenning, og leser kolonner og spalter i 

aviser  
• Tabellmodus for å lese kontoutskrifter, tidtabeller osv.  
• LED lys i kameraet for bruk i rom med lite (eller ingen) belysning  
• Støtter 30+ språk med automatisk språkgjenkjenning  
• Regulerbar lesehastighet  
• Stereohøytalere av høy kvalitet, meget bra lyd  
• Gjenkjenner tekst uavhengig av hvilken retning teksten plasseres  
• Leser tykke gjenstander; kartonger, tykke bøker, hermetikkbokser o.l  
• Hjelp-funksjon med talemeldinger som beskriver knapper og funksjoner  
 

Feature Pack (Avansert bruk) 
 

 

Trådløst kontrollpanel  
 

For blinde brukere: Trådløs kontrollpanel gir 

mulighet for flere funksjoner som å ta bilde i 

serie, flere navigeringsmuligheter i 

dokumentet. Mulighet for å lagre, importere, 

eksportere, og sette bokmerker i dokumenter. 

Les lange dokumenter uten avbrudd ved hjelp 

av egen ”multiside” knapp. Enkel ord for ord 

navigasjon samt spoling frem eller tilbake for 

repetisjon av teksten.  

For svaksynte brukere: ReadEasy Evolve 

kan kobles til hvilken som helst TV eller 

monitor for å forstørre, endre og vise 

dokumenter mens de blir lest opp høyt. 
 

Kontrollpanelets integrerte joystick 

fungerer som XY funksjon for enkelt å 

bevege seg rundt i dokumentet uansett 

forstørringsgrad i LeseTV modus. 
  

ReadEasy Evolve kan betjenes fullt ut 

på en touchskjerm med tilsvarende 

bruk som på et nettbrett eller en iPad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

6 ulike skjermvisninger med muligheter for å skreddersy størrelse, 

bokstavmellomrom, linjeavstand, musepeker og utheving gjør at hver enkelt 

bruker kan tilpasse visningen helt etter ønsker og behov. 



 

 

Unike egenskaper 
ReadClear Technology sikrer at man til en hver tid får optimal 

tekstgjenkjenning ved at kameraet registrerer dersom det er bevegelse 

under kameraet. Dette gjør at det ikke blir tatt bilde før dokumentet ligger i ro. 
 

PowerRead (med FP) er en 

funksjon for lesere som kontinuerlig 

lesing av flere sider. Lytt til, og 

naviger i første side umiddelbart 

mens de resterende sidene kan 

lastes automatisk i bakgrunnen. 
  

ReadHere (med FP) er en funksjon 

for svaksynte brukere der man kan 

velge hvor i dokumentet man vil 

starte og lese høyt i fra. Klikk eller 

trykk på det ordet du ønsker å 

starte fra i LeseTV modus, og 

maskinen vil starte å lese derfra. 

Denne funksjonen gjør at man ikke 

alltid trenger å begynne på 

begynnelsen av et dokument. 
 
 
 

Tekniske spesifikasjoner 
 
 

Område for bilde: A3, 6 pt text A4, 5 pt text Strøm: 110-240 V AC input 

   19 V 3.42 A output 

Zoomnivå: 0.5x - 120x Tilkoblinger: USB 3.0 x 2, HDMI, 

   DisplayPort, 3.5 mm 

   Headphone jack 

Gjenkjenningstid: 3 sekunder gjennomsnitt Antall språk: 30+ 
    

Høytalere: 6 Watts Stereo RMS Vekt: 2 kg 

Tilbehør: Hodetelefoner, kontrast/ Størrelse 220 x 110 x 205 mm 

 posisjoneringsunderlag (BxDxH):  

    

 

Adaptor Hjelpemidler AS  

Sporveisgata 10 (Norges Blindeforbund) 

0354 Oslo 
 

Tef: 23 21 55 55   

Web: www.adaptor.no  

Epost: hjelpemidler@adaptor.no 


