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Váš nákup 

V závislosti od vašich potrieb ste obdržali RUBY 10 alebo RUBY 10 Speech. RUBY 10 Speech 
obsahuje optické rozpoznávanie znakov (OCR) a funkciu reči – RUBY 10 nie. Ak máte RUBY 10, 
ignorujte časti tejto používateľskej príručky, ktoré popisujú ovládanie reči alebo skenovania.  

Záruka 

Blahoželáme vám k zakúpeniu elektronickej lupy RUBY 10 alebo RUBY 10 Speech. Ak chcete 
zaregistrovať svoj produkt a potvrdiť svoju záruku, navštívte webovú stránku Freedom Scientific. 

Upozornenie: Tieto zariadenia nemajú žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ. 
Akýkoľvek neoprávnený pokus o servis alebo výmenu vnútorných komponentov 

otvorením puzdra spôsobí stratu záruky na produkt. 

Technická podpora 

Okamžité odpovede na vaše otázky týkajúce sa produktov môžete vyhľadať v našej databáze 
znalostí. Freedom Scientific tiež ponúka bezplatnú technickú podporu svojim U.S. zákazníkov 
pomocou niektorej z nasledujúcich metód: 

 Odošlite žiadosť o technickú podporu 

 Zavolajte na číslo +1 (727) 803-8600 v pracovné dni medzi 8:30 a 19:00 ET 

 Pošlite e-mail na adresu support@freedomscientific.com 

Medzinárodných zákazníkov podporuje ich miestny predajca alebo distribútor. Pomocou nášho 
vyhľadávača predajcov nájdite predajcu obsluhujúceho vašu oblasť.  

Ak potrebujete jednotku vrátiť, špecialista technickej podpory vám vydá číslo oprávnenia na vrátenie 
materiálu (RMA), ktoré musí byť uvedené na vonkajšej strane balíka obsahujúceho vašu vrátenú 
jednotku. Vaša jednotka alebo jej príslušenstvo bude potom podľa potreby vymenené alebo 
opravené. 

https://support.freedomscientific.com/forms/productregistration
https://support.freedomscientific.com/support
https://support.freedomscientific.com/support
https://support.freedomscientific.com/forms/techsupport
mailto:support@freedomscientific.com
https://support.freedomscientific.com/forms/dealerlocator
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Začíname 

Ak chcete začať, postupujte podľa pokynov v tejto časti pre nabíjanie zariadenia a jeho 
prvé použitie. 

Nabíjanie RUBY 10 

Pred prvým použitím RUBY 10 úplne nabite. Úplné nabitie zariadenia trvá približne 
štyri hodiny. Vždy, keď sa kontrolka nabíjania na ľavej strane zariadenia rozsvieti na 
červeno, je potrebné nabiť batériu. Môžete pracovať, keď LED svieti na červeno, čo 
znamená, že sa batéria nabíja. Najlepšie je však nechať zariadenie zapojené do 
nabíjačky, kým sa svetlo nerozsvieti na zeleno. 

 

Keď je batéria plne nabitá, svetlo sa rozsvieti na zeleno. S plne nabitou batériou 
môžete zariadenie používať približne tri hodiny bez toho, aby bolo pripojené. Najlepšie 
je nabíjať ho vždy, keď je to možné.  

Nabíjanie RUBY 10: 

1. Vložte kábel USB typu C do zásuvky USB-C na ľavej strane zariadenia. 

2. Pripojte napájací adaptér ku káblu USB-C a zapojte napájací adaptér do elektrickej 
zásuvky. Kábel môžete alternatívne pripojiť do počítača bez použitia adaptéra, tento 
spôsob nabíjania je však pomalší. 

3. Zapnite RUBY 10 stlačením oranžového  tlačidla napájania na ľavej strane 
zariadenia.  

4. Pozrite si nasledujúcu časť Prvé použitie. 
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Prvé použitie 

Pri prvom použití RUBY 10 musíte vybrať jazyk ponuky a hlas, veľkosť písma, čas a 
dátum. Zariadenie nemôžete používať, kým nenastavíte tieto možnosti. Nastavenia 
však môžete neskôr v prípade potreby zmeniť pomocou pokynov v tomto dokumente. 
Tieto možnosti musíte znova nastaviť iba vtedy, ak obnovíte výrobné nastavenia 
zariadenia. 

Tip:  Ak si nie ste istí tlačidlom alebo ikonou, môžete zobraziť pomocný text 

stlačením ovládacieho prvku na približne tri sekundy, kým sa na obrazovke 
nezobrazí text nápovedy. 

Skôr ako začnete používať RUBY 10: 

1. Nabite RUBY 10 a zapnite zariadenie. Pozrite si predchádzajúcu sekciu.  

2. Pri prvom zapnutí RUBY 10 sa zobrazí obrazovka Výber jazyka ponuky. Potiahnite 

prstom nahor alebo nadol, kým sa v strede obrazovky nevyberie jazyk, ktorý sa má 
použiť na zobrazenie používateľského rozhrania (napr. obrazoviek a textu 
pomocníka). 

3. Klepnutím na tlačidlo Ďalej v pravom dolnom rohu prejdete na ďalšiu obrazovku.  

Tlačidlo 
zapnutia 
 
LED nabíjania 
 
Audio jack 
 
Port USB-C 
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4. Na obrazovke Veľkosť písma rolovaním vyberte veľkosť textu, ktorú chcete použiť 
na zobrazenie používateľského rozhrania. Klepnite na tlačidlo Ďalej. Ak sa chcete 
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na šípku Späť v ľavom dolnom rohu. 

  

5. RUBY 10 Speech: Na obrazovke Vybrať hlas ponuky vyberte hlas, ktorý chcete 

použiť na rozprávanie používateľského rozhrania, napríklad názvy ponúk a text 
pomocníka. Klepnite na tlačidlo Ďalej. 

Poznámka:  Hlas môžete neskôr jednoducho zmeniť tak, že prejdete na 
Hlavná ponuka > Ponuka Nastavenia > Ponuka Jazyk > Vybrať 
jazyk ponuky. 

6. Na obrazovke Vybrať dátum rolujte v každom stĺpci a vyberte mesiac, deň a rok. 
Klepnite na tlačidlo Ďalej. 

7. Na obrazovke Vybrať čas rolujte cez každý stĺpec a vyberte hodinu, minúty a AM 

alebo PM. V prípade potreby si môžete zvoliť aj 24-hodinový formát času. Klepnite 
na tlačidlo Ďalej. Nastavenie je dokončené a zobrazí sa živý náhľad. 

Poznámka:  Ak sa čas zmení na letný čas alebo štandardný čas,môžete ho 
jednoducho zmeniť tak, že prejdete na Hlavná Ponuka > Ponuka 
Nastavenia > Nastavenia systému > Čas a dátum. 

Vypnutie a pohotovostný režim 

Ak chcete zariadenie prepnúť do pohotovostného režimu, krátko stlačte oranžové 

tlačidlo napájania. Stlačením na sedem sekúnd sa vypne. 
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RUBY 10 Prehľad 

Ako používať túto príručku 

Odporúčame vám, aby ste sa najskôr oboznámili s informáciami v tomto prehľade, aby 
ste ľahko rozpoznali názvy tlačidiel, ikon a ponúk. Možno bude užitočné vytlačiť celý 
tento dokument alebo jeho časti, ktorý je naformátovaný na obojstrannú tlač (nepárne 
strany vpredu a párne strany vzadu). 

Pokyny sú usporiadané podľa úloh. Pozrite si obsah a vykonajte vyhľadávanie v tomto 
súbore, aby ste našli informácie, ktoré potrebujete.  

RUBY 10 nemá rozpoznávanie reči ani textu, zatiaľ čo RUBY 10 Speech má oboje. Ak 
máte RUBY 10, popisy funkcií reči a rozpoznávania textu v tomto dokumente sa vás 
netýkajú.  

Čo je v krabici? 

Balenie RUBY 10 obsahuje: 

 Elektronická lupa RUBY 10 alebo RUBY 10 Speech 

 Ochranné puzdro 

 USB napájací zdroj s USB-C káblom 

 4 napájacie zástrčky špecifické pre danú krajinu (EÚ, USA, Spojené kráľovstvo a 
AU) 

 Utierka na čistenie obrazovky 

 Dokument Bezpečnosť a starostlivosť 

 Dokument Nastavenie a používanie 

Ak niektorá z týchto položiek vo vašom balení chýba, kontaktujte svojho distribútora 
alebo Freedom Scientific. 

Snímky a zábery 

Živé video a zachytávanie sú dostupné pomocou troch kamier, z ktorých každá má 
svoj vlastný účel. Živé video vám umožňuje získať zväčšený alebo rozšírený pohľad na 
objekt a pripraviť fotoaparát na nasnímanie jasnej snímky. Snímanie vám umožňuje 
uložiť snímku, rozpoznať text a nechať si ho prečítať. 
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Krátke stlačenie červeného tlačidla Zachytenia zmrazí obraz na obrazovke ako 
snímku. Dlhým stlačením tlačidla Zachytiť si môžete uložiť stránku, rozpoznať text na 
nej a nechať si ju prečítať. 

RUBY 10 verzus RUBY 10 Speech 

Ak ste si namiesto modelu RUBY 10 Speech zakúpili model RUBY 10, potom funkcia 
reči nie je vo vašom zariadení k dispozícii. Ponuky a ovládacie prvky pre hlas a reč sa 
na obrazovke RUBY 10 nenachádzajú. Všetky zmienky o hlasoch, reči a hlasnom 
čítaní v tejto príručke by ste mali ignorovať. Nemáte ani funkciu rozpoznávania textu 
(nazývanú aj optické rozpoznávanie znakov alebo OCR), takže nemôžete naskenovať 
obrázok a previesť ho na text. 

Ak máte RUBY 10 Speech a z dôvodu vášho miestneho nastavenia vyberiete jazyk 
bez dostupného hlasu alebo hlas nie je nainštalovaný, funkcia na definovanie hlasu 
ponuky je skrytá. Môžete si však vybrať iný jazyk na používanie hlasu čítania, ktorý je 
oddelený od hlasu ponuky. 

Nápoveda 

 

Pomocný text vám pomôže naučiť sa používať RUBY 10 a čo najlepšie využiť jeho 
funkcie. Keď na tri až štyri sekundy stlačíte tlačidlo alebo ovládací prvok na obrazovke, 
zobrazí sa a/alebo vysloví pomocný text s popisom toho, čo sa chystáte urobiť.  

Ak napríklad stlačíte modré tlačidlo farebného režimu na približne tri sekundy, 
informácie o tomto tlačidle sa budú posúvať v hornej časti obrazovky. Stlačením 
tlačidla Hlavná ponuka na tri sekundy, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, 
sa na obrazovke zobrazí „Otvoriť hlavnú ponuku“. 
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Pomocníka môžete zatvoriť klepnutím na tlačidlo Zrušiť  napravo od textového poľa.  
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RUBY 10 Speech: Ak chcete, aby bol text pomocníka vyslovovaný: 

1. Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. 

2. Klepnite na tlačidlo Hlavná ponuka.  

 

3. Keď ste v Hlavnej ponuke, prejdite do Ponuky Nastavenia > Ponuka Jazyk > Text 
pomocníka.  

 >  >  

4. Na obrazovke Text pomocníka klepnutím na jedno alebo obe začiarkavacie políčka 
zobrazíte a/alebo si vypočujete text pomocníka. Rovnaký text sa vysloví, ak 
začiarknete políčko Vysloviť pomocný text na obrazovke Pomocný text. 
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Zobrazenia 

RUBY 10 funguje odlišne v závislosti od toho, aké zobrazenie používate. V živom 
náhľade môžete dosiahnuť zväčšený aj vylepšený pohľad na prostredie a pripraviť 
fotoaparát na vytvorenie jasnej snímky. Do živého zobrazenia môžete kedykoľvek 
prejsť stlačením zeleného tlačidla Živé zobrazenie. 

Krátke stlačenie červeného tlačidla Zachytenia zmrazí obraz na obrazovke ako 
snímku. 

 

Potiahnutím snímky môžete zobraziť časti obrázka, ktoré sú mimo hraníc obrazovky. 
Ak napríklad urobíte snímku košele, môžete priblížiť, aby ste zväčšili štítok, a potom 
potiahnutím obrázka nahor alebo nadol zobraziť stehy alebo iné detaily oblečenia. 
Obrázok môžete posúvať v ľubovoľnom smere až do konca snímky. 
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R U B Y  1 0  S P E E C H  

Dlhým stlačením tlačidla Zachytiť si môžete uložiť stránku, rozpoznať text na nej a 
nechať si ju prečítať  

Pri prezeraní zachyteného a naskenovaného textu alebo pri prezeraní importovaného 
súboru dokumentu (RTF, PDF alebo DocX) sa nachádzate v zobrazení Dokument. 
Zobrazenie dokumentu obsahuje režimy Obázok, Odstavec textu, Riadok textu. 
Príklady sú uvedené nižšie. 

 

Príklad režimu Obrázok 
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Príklad režimu Odstavec textu 

 

Príklad režimu Riadok textu 
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Fyzické tlačidlá 

Nasledujúci obrázok zobrazuje grafické zobrazenie hardvérových tlačidiel, ktoré 
vysvetľuje, ako fungujú. Tabuľka pod obrázkom poskytuje podrobnejšie informácie o 
každom tlačidle.  

Dlhé stlačenie, ako je znázornené na tomto obrázku, znamená stlačenie tlačidla asi 
jednu sekundu pred jeho uvoľnením, na rozdiel od krátkeho stlačenia, ktoré znamená 
stlačenie a okamžité uvoľnenie tlačidla. 

Tip: V živom náhľade môžete na približne sekundu stlačiť modré tlačidlo farebného 

režimu. Keď ho uvoľníte, obrazovka sa zobrazí v plnej farbe. Farba obrazovky 
sa nezmení, kým neuvoľníte tlačidlo Farebný režim. 

Krátke 
stlačenie: 

pohyb cez 
nakonfigurovan
é farebné 
režimy 
Dlhé stlačenie: 

iba v živom 
zobrazení, 
zobrazenie v 
plnej farbe 
_______ 

Živé 
zobrazenie: 

prepínať čiary a 
masky 
Zobrazenie 
dokumentu: 
prepínať medzi 
režimami 
odstavec textu, 
riadok textu 
obrázok, zóny 
_______ 

Krátke 
stlačenie: 
zachytenie 
obrázka 
Dlhé stlačenie: 

zachytenie, 
skenovanie a 
čítanie textu 

  

Push up to raise camera arm.  
Úplne roztiahnite, aby ste mohli používať celostránkový 

fotoaparát 

 

Prejdite do živého 
zobrazenia, kde sa 
na obrazovke 
zariadenia zobrazuje 
obraz, ktorý vidí 
aktuálna kamera 
_______ 

Stlačenie a 
podržanie: plynulé 
zväčšovanie/zníženi
e zväčšenia 
Stlačenie a 
uvoľnenie: 
postupné 
zväčšovanie/zníženi
e zväčšenia 

Stiahnutím prstov priblížite dotykovú obrazovku a  
zvýšte alebo znížite zväčšenie 
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Tlačidlo Názov Farba Umiestnenie Popis 

 
Zapnutie Oranžová Ľavá strana 

zariadenia 
Stlačením zapnete 
zariadenie. Krátkym 
stlačením prepnete do 

pohotovostného režimu. 
Dlhým stlačením sa vypne. 

 

Farebný režim Modrá Hore vľavo Krátke stlačenie prechádza 
cez nakonfigurované farebné 
kombinácie používané na 
displeji. 

Dlhé stlačenie zobrazí plnú 
farbu iba v živom zobrazení 
(nie v ponukách, snímkach 
alebo dokumentoch). 

 

Textový režim Šedá Stred vľavo Prepínanie čiar a masiek v 
živom zobrazení. Prepínanie 
medzi režimami odstavec, 
riadok textu, obrázok, zóny v 
dokumentovom zobrazení.  

 
Zachytiť Červená Dolu vľavo  Krátke stlačenie zachytí 

aktuálny obrázok na 
obrazovke. 

Dlhé stlačenie nasníma a 
rozpozná text v zábere. 

 

Živé zobrazenie Zelená Vpravo hore Aktivuje kameru tak, aby sa 
na obrazovke zobrazilo 
čokoľvek, na čo je kamera 
namierená. 

 Priblížiť/Oddialiť Žltá V strede a 
vpravo dole 

Stlačte a podržte pre 
nepretržité zväčšovanie, 
stlačte a uvoľnite pre 
inkrementálne zväčšovanie, 
alebo zovretím prstov 
priblížite dotykovú obrazovku 
pre zvýšenie alebo zníženie 

zväčšenia. 
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Tlačidlá na obrazovke 

Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. Tieto tlačidlá vás prenesú do 
ponúk a obrazoviek, kde môžete nakonfigurovať zariadenie tak, aby čo najlepšie 
vyhovovalo vašim potrebám. 

 

Zobrazené tlačidlá závisia od vášho pohľadu. Tlačidlá sú popísané v príslušných 
častiach. Napríklad tlačidlá zobrazené pri otvorení súboru sú popísané v časti Správa 
súborov. 

Dostupné tlačidlá tiež závisia od toho, či ste v základnom režime alebo v rozšírenom 
režime. Viac možností ponúka rozšírený režim. Informácie o používaní týchto režimov 
nájdete v časti Základný režim a Rozšírený režim. 
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Možnosti zobrazenia 

Video môžete zobraziť v plnej farbe, s vysokým kontrastom alebo v odtieňoch sivej. Na 
vylepšenie obrázkov sa používajú tieto funkcie: 

 Korekcia farbosleposti na optimalizáciu farieb pre najlepšie zobrazenie pre 
farboslepých ľudí 

 Normalizácia kontrastu na vyváženie farieb a obrazu v odtieňoch sivej 

 Dynamický kontrast, aby bol text viditeľnejší od pozadia 

 Citlivosť jasu na úpravu farieb pre jednotlivcov citlivých na vysoký jas 

 Vyhladzovanie hrán, zvýraznenie hrán a režim iba hrany  

Pozrite si časť Farba, kontrast a čistota na strane 47, kde sa dozviete, ako použiť tieto 
nastavenia na zobrazenie obrazu, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu zraku. 

Dotyková obrazovka 

Dotyková obrazovka vám poskytuje jednoduchý spôsob vykonávania funkcií v RUBY 
10 priamou interakciou s obrazovkou LCD.  

 Klepnutím na obrazovku zaostríte fotoaparát a zobrazíte tlačidlá na obrazovke.  

 Klepnutím na tlačidlá a ikony môžete prechádzať ponukami a dialógovými 
oknami a vykonávať funkcie. 

 Vyberajte možnosti rolovaním v zoznamoch, kým sa požadovaná možnosť 
nenachádza v strede obrazovky, kde je zvýraznená. 

 Stiahnutím prstov priblížite dotykovú obrazovku a zväčšite alebo znížte 
zväčšenie: Priložte dva prsty k sebe na obrazovku, potom ich roztiahnite, aby ste 
zvýšili zväčšenie a zobrazte viac detailov v časti obrázka. Položte dva prsty od 
seba a pritiahnite ich k sebe, aby ste znížili zväčšenie a videli 
väčšiu časť obrázka. 
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Ponuky 

 

Ponuky sa zobrazia po klepnutí na tlačidlo Hlavná ponuka. 

 

Ak chcete prejsť cez predchádzajúce ponuky, môžete klepnúť na tlačidlo Späť . 

 

Stlačením zeleného tlačidla Živé zobrazenie úplne opustíte ponuky. 

Dotyková odozva 

 

Pre okamžitú spätnú väzbu potvrdzujúcu vaše akcie môže RUBY 10 krátko zavibrovať, 
keď stlačíte fyzické tlačidlo alebo klepnete na softvérový ovládací prvok (napr. 
začiarkavacie políčko, prepínač, prepínač, ikonu alebo tlačidlo na obrazovke).  
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Zapnutie tejto hmatovej odozvy: 

1. Klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na obrazovke a potom prejdite na Hlavná 
ponuka > Systémová ponuka.  

2. Klepnutím na ikonu Dotykové vibrácie ju povolíte. 
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Základný režim / Rozšírený režim 

 

Vaše zariadenie je pri prvom použití nastavené na Základný režim. Základný režim 
predstavuje obmedzené, ľahko použiteľné používateľské rozhranie, ktoré poskytuje 
základné funkcie, ktoré väčšina používateľov požaduje. Keď sa zoznámite s RUBY 10, 
možno budete chcieť vyskúšať Rozšírený režim, ktorý ponúka viac funkcií. 

Ak chcete prejsť na rozšírený režim, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na 
obrazovke a potom prejdite na Hlavná ponuka > Rozšírený režim. 

Poznámka: Ak vaše zariadenie nemá ikonu Rozšírený režim a chcete použiť tento 

režim, kontaktujte miesto nákupu. 

Základný režim 

V Základnom režime nemôžete vykonávať tieto funkcie: 

 Uložiť súbor 

 Zachytiť alebo aktualizovať viacstranové dokumenty 

 Pripojiť cez Miracast 

 Spravovať súbory 

 Importovať alebo Exportovať dokumenty 

 Vytvárať textové súbory 

 Spravovať úložisko zariadenia 
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Ponuka Základného režimu 

 

Klepnutím na ktorúkoľvek zo šiestich ikon v hlavnej ponuke v základnom režime 
vykonáte tieto funkcie: 

 

Zobraziť ponuku Nastavenia. 

 

Prechod zo základného režimu do rozšíreného 
režimu, ktorý sa ťažšie používa, ale má viac 
funkcií vrátane skenovania viacstránkových 
dokumentov, správy súborov a Miracast. 

 

Zobraziť fakty o svojom zariadení vrátane verzie 
softvéru, sériového čísla produktu a kontaktných 
informácií technickej podpory. 

 

Pripojiť sa k Bluetooth pomocou bezdrôtového 
pripojenia. 

 

Zmeniť vizuálne vlastnosti, aby ste zlepšili obraz 
na obrazovke. 

 

Upraviť nastavenia zvuku na zvýšenie alebo 
zníženie hlasitosti. 
 

RUBY 10 Speech: Upraviť hlasitosť a rýchlosť 
reči. 
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Predvolené tlačidlá na obrazovke so živým náhľadom 

Po klepnutí na obrazovku sa zobrazia tlačidlá a tieto tlačidlá poskytujú ďalšie funkcie. 
Tlačidlá sa po 10 sekundách skryjú, no poklepaním na obrazovku ich znova zobrazíte. 

Prehľadová kamera 

Keď klepnete na obrazovku v základnom režime pomocou Prehľadovej kamery, 
zobrazia sa tieto tlačidlá: Hlavná ponuka, Zapnutie/vypnutie osvetlenia a 
Zapnutie/vypnutie uzamknutia zaostrenia . 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 

  

Zapnite alebo vypnite svetlo podľa potreby, 
aby ste zariadenie používali efektívnejšie. 

  

Prepínajte medzi uzamknutím zaostrenia v 
jeho aktuálnej polohe alebo jeho 
odomknutím. Tlačidlo na obrazovke 
zobrazuje aktuálny stav. 
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Ukážka zobrazujúca tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pri používaní 
kamery Prehľad v základnom režime 

Celostránková kamera 

Keď klepnete na obrazovku v základnom režime pomocou celostránkovej kamery-, 
zobrazia sa tieto tlačidlá: Hlavná ponuka, Zapnutie/vypnutie osvetlenia, Zaostrenie 
Zapnutie/vypnutie zámku a Umiestnenie. 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 

  

Zapnite alebo vypnite svetlo podľa potreby, 
aby ste zariadenie používali efektívnejšie. 

  

Prepínajte medzi uzamknutím zaostrenia v 
jeho aktuálnej polohe alebo jeho 
odomknutím. Tlačidlo na obrazovke 
zobrazuje aktuálny stav. 

 

Stlačením a podržaním oddialite a na 
obrazovke zobrazíte nitkový kríž, ktorý vám 
pomôže premiestniť objekt pod 
fotoaparátom. Uvoľnením sa vrátite na 
predchádzajúcu úroveň zväčšenia. Môžete 
ho použiť aj na zameranie vzdialeného 
predmetu. 
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Ukážka zobrazujúca tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pri používaní 
celostránkového fotoaparátu v základnom režime 

Zväčšovacia kamera 

Keď klepnete na obrazovku v základnom režime pomocou Zväčšovacej kamery, 
zobrazí sa tlačidlo Hlavná ponuka. 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 
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Ukážka zobrazujúca tlačidlo, ktoré sa zobrazuje pri používaní 
zväčšovacej kamery v predvolenom režime 

Rozšírený režim 

Rozšírený režim vám sprístupní plnú funkčnosť RUBY 10. Mnoho nástrojov vám 
umožňuje vytvárať živé obrázky a dokumenty, ktoré sú vylepšené tak, aby boli 
dokonalé pre vašu jedinečnú víziu.  

Každý je iný, takže RUBY 10 vám dáva možnosť meniť nielen farby obrázka, ale aj 
tiene a okraje, kontrast a jas. Tieto nástroje sú dostupné prostredníctvom 
hardvérových tlačidiel a tlačidiel na obrazovke, ako aj prostredníctvom Hlavnej 
ponuky. 
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Hlavná ponuka Rozšíreného režimu 

 

Klepnutím na ktorúkoľvek z ôsmich ikon v Hlavnej ponuke vykonáte tieto funkcie: 

 

Spravujte súbory dokumentov a obrázkov. 

 

Zobrazite ponuku nastavení, ktorá obsahuje 

odkazy na ďalšie ponuky, ktoré vám umožňujú 
zmeniť predvolený vzhľad obrázkov a 
dokumentov, definovať jazyk čítania a ponuky a 
hlas a aktualizovať systémové nastavenia. 

 

Prechod z rozšíreného režimu do základného 
režimu, ktorý je jednoduchší na používanie, ale 
má menšiu funkcionalitu. V základnom režime 
nemôžete ukladať súbory, rozpoznávať text, 
vytvárať viacstranové dokumenty ani sa pripájať 
cez Miracast. 

 

Zobrazí informácie o tomto zariadení, ako je 
verzia softvéru, sériové číslo produktu a ďalšie 
údaje, ktoré môžete potrebovať, ak potrebujete 
technickú podporu. 

 

Pripojenie RUBY 10 k inému zariadeniu 

pomocou bezdrôtového pripojenia Miracast. 

 

Pripojenie RUBY 10 k inému zariadeniu 

pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth. 
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Zmeniť vizuálne vlastnosti, aby ste zlepšili obraz 
na obrazovke. 

 

Upraviť nastavenia zvuku na zvýšenie alebo 
zníženie hlasitosti. 
 

RUBY 10 Speech: Upraviť hlasitosť a rýchlosť 
reči. 

Tlačidlá rozšíreného režimu na obrazovke so živým náhľadom 

Po klepnutí na obrazovku sa zobrazia tlačidlá a tieto tlačidlá poskytujú ďalšie funkcie. 
Tlačidlá sa po 10 sekundách skryjú, no poklepaním na obrazovku ich znova zobrazíte. 

Prehľadová kamera 

Keď klepnete na obrazovku v rozšírenom režime pomocou prehľadovej kamery (nie je 
vysunutý stojan ani rameno kamery), zobrazia sa tieto tlačidlá: Hlavná ponuka, 
Svetlo, Jas, Efekty hrán, Zamknutie zaostrenia a Dynamický kontrast. 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 

   

Zapnite alebo vypnite svetlo podľa potreby, 
aby ste zariadenie používali efektívnejšie. 

 

Zvýšte alebo znížte úroveň jasu displeja 
RUBY 10 v reálnom čase pohybom 
posúvača nahor alebo nadol. 

   

Vyhladenie a zvýraznenie hrán. Keď je 
vypnuté, cez tlačidlo sa zobrazí diagonálna 
čiara. 
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Vyhladené okraje. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 

 

Zobraziť len hrany. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 

   

Prepínajte medzi uzamknutím zaostrenia v 
jeho aktuálnej polohe alebo jeho 
odomknutím. Tlačidlo odráža nasledujúci 
stav. 

   

Dynamicky upravujte a normalizujte 
kontrast obrázkov. Keď je vypnuté, cez 
tlačidlo sa zobrazí diagonálna čiara. 

 

Ukážka zobrazujúca tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pri používaní 
Prehľadovej kamery v rozšírenom režime 
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Celostránková kamera 

Keď klepnete na obrazovku v rozšírenom režime keď používate celostránkovú kameru 
(je vysunutý stojan aj rameno kamery), zobrazia sa tieto tlačidlá: Hlavná ponuka, 
Svetlo, Jas, Umiestnenie, Efekty hrán, Zamknutie zaostrenia a Dynamický 
kontrast. 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 

  

Zapnite alebo vypnite svetlo podľa potreby, 
aby ste zariadenie používali efektívnejšie. 

 

Zvýšte alebo znížte úroveň jasu displeja 
RUBY 10 v reálnom čase pohybom 
posúvača nahor alebo nadol. 

 

Stlačením a podržaním oddialite a na 
obrazovke zobrazíte nitkový kríž, ktorý vám 
pomôže premiestniť objekt pod 
fotoaparátom. Uvoľnením sa vrátite na 
predchádzajúcu úroveň zväčšenia. Môžete 

ho použiť aj na zameranie vzdialeného 
predmetu. 

   

Vyhladenie a zvýraznenie hrán. Keď je 
vypnuté, cez tlačidlo sa zobrazí diagonálna 
čiara. 

 

Vyhladené hrany. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 

 

Zobraziť len hrany. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 
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Prepínajte medzi uzamknutím zaostrenia v 
jeho aktuálnej polohe alebo jeho 
odomknutím. Tlačidlo odráža nasledujúci 
stav. 

   

Dynamicky upravujte a normalizujte kontrast 
obrázkov. Keď je vypnuté, cez tlačidlo sa 
zobrazí diagonálna čiara. 

 

Ukážka zobrazujúca tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pri používaní 
celostránkového fotoaparátu v rozšírenom režime 

Zväčšovacia kamera 

Keď klepnete na obrazovku v rozšírenom režime keď používate zväčšovaciu kameru 
(je vysunutý stojan ale rameno kamery nie), zobrazia sa tieto tlačidlá: Hlavná ponuka, 
Jas, Efekty hrán, a Dynamický kontrast. 

 

Zobrazenie hlavnej ponuky. 
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Zvýšte alebo znížte úroveň jasu displeja 
RUBY 10 v reálnom čase pohybom 
posúvača nahor alebo nadol. 

   

Vyhladenie a zvýraznenie hrán. Keď je 
vypnuté, cez tlačidlo sa zobrazí diagonálna 
čiara. 

 

Zobraziť len hrany. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 

 

Vyhladené okraje. Len vysoko kontrastné 
farebné kombinácie. 

   

Dynamicky upravujte a normalizujte 
kontrast obrázkov. Keď je vypnuté, cez 
tlačidlo sa zobrazí diagonálna čiara. 
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Ukážka zobrazujúca tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pri používaní 
Zväčšovacej kamery v rozšírenom režime  
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Kamery 

Kamery vám umožňujú prezerať objekty v živom náhľade, robiť snímky, vylepšovať 
obrázky a ukladať ich. RUBY 10 má tri kamery, z ktorých každá slúži špecifickej úlohe 
alebo situácii. Naraz je aktívna iba jedna kamera a jej pridružené svetlo je zapnuté, iba 
ak je aktívne.  

Dostupnosť kamier závisí od polohy integrovaného čítacieho stojana a výklopného 
ramena kamery. Všetky kamery je možné používať v základnom aj rozšírenom režime.  

Tri kamery a rameno kamery vám umožňujú používať RUBY 10 rôznymi spôsobmi, 
ako je popísané v nasledujúcej tabuľke. 

Kamera Umiestnenie Pozícia Ruby 10 Použitie 

Zväčšovacia 
kamera, 
minimálne 2x 
až 24x 

Stred tela, 
smeruje nadol. 
Blokovaná, ak 
je stojan 
zatvorený. 

Stojan je 
otvorený a 
rameno kamery 
je zatvorené.  

Čítanie na stole. 
Vložte dokument 
pod RUBY 10. 

Prehľadová 
kamera, min 
1.8x až 22x 

Stred tela. 
Čiastočne 
zablokovaná, ak 
je stojan 
otvorený. 

Stojan aj rameno 
fotoaparátu sú 
zatvorené. 

Pozorovanie 
predmetov pri 
držaní zariadenia, 
napríklad pri 
nakupovaní.  

Celostránková 
kamera, min 
0.4x až 13x  

Na konci 
ramena 

Stojan je 
otvorený a 
rameno kamery 
je úplne 
vysunuté. 

Čítajte a snímajte 
celostranové 
obrázky 
dokumentov, 
podpíšte sa alebo 
si prezerajte iné 
objekty, ako sú 
fotografie. Dobré 
pre záľuby. 

Prechod z minimálneho priblíženia na maximálne priblíženie trvá každej kamere päť 
sekúnd. Obraz môžete zobraziť v plnej farbe, s vysokým kontrastom alebo v odtieňoch 
sivej. 
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Zväčšovacia kamera 

 

Zväčšovacia kamera sa používa na čítanie na stole alebo pevnom povrchu. Zariadenie 
musíte umiestniť na materiál na čítanie, preto nechajte rameno kamery zatvorené a 
roztiahnite stojan. Svetlo je v tomto režime vždy zapnuté kvôli tme pod zariadením.  

1. Vyklopenie stojanu. 

a. Držte zariadenie vo zvislej polohe so spodným okrajom stabilizovaným o stôl.  

b. Otočte prsty okolo jednotky a vytláčajte stojan, kým sa úplne nevytiahne a 
nezapadne na miesto.  

c. Opatrne položte jednotku na stojan. 
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2. Položte materiál, ktorý chcete zobraziť pod RUBY 10, kým nebude vycentrovaný na 
obrazovke. 

3. Voliteľne vylepšite obrázok pomocou žltých tlačidiel priblíženia/oddialenia alebo 
modrého tlačidla farebného režimu.  

4. Voliteľne stlačte červené tlačidlo Zachytenia a urobte snímku. Stlačením zeleného 
tlačidla Živé zobrazenie sa vrátite do živého pohľadu.  

Prehľadová kamera 

Prehľadová kamera je ideálna na odhaľovanie štítkov, cenoviek, účteniek, vizitiek a 
ďalších vecí pri prenášaní zariadenia. Môžete ju použiť na zobrazenie objektov 
vzdialených niekoľko metrov.  
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Ak chcete použiť prehľadovú kameru: 

1. Zatvorte stojan na čítanie stlačením loga Freedom Scientific na lište na zadnej 
strane zariadenia.  

.  

2. Zatvorte rameno kamery, kým nebude v jednej rovine s hornou časťou zariadenia. 

3. Nasmerujte kameru na to, čo chcete zobraziť. 

4. Voliteľne vylepšite obrázok pomocou žltých tlačidiel priblíženia/oddialenia alebo 
modrého tlačidla farebného režimu.  
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5. Voliteľne môžete klepnutím na obrazovku zobraziť tlačidlá v spodnej časti 
obrazovky. Pomocou týchto tlačidiel môžete zobraziť hlavnú ponuku, zapnúť/vypnúť 
svetlo alebo povoliť/zakázať uzamknutie zaostrenia. 

6. Voliteľne stlačte červené tlačidlo Zachytenia a urobte snímku. Stlačením zeleného 
tlačidla Živé zobrazenie sa vrátite do živého pohľadu.  

 

Celostránková Kamera 
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Keď je výklopné rameno kamery otvorené a stojan je vysunutý, kameru na ňom možno 
použiť na čítanie a skenovanie tlačených materiálov alebo písanie podpisu bez toho, 
aby ste boli obmedzovaní vo svojom pohybe. Túto kameru môžete použiť aj na 
koníčky, ako je maľovanie.  
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Ak chcete použiť celostránkovú kameru: 

1. Otvorte stojan. 

2. Úplne vytiahnite rameno kamery. 

a. Zatlačte na oranžovú plôšku v hornej časti jednotky, kým sa rameno kamery 
nezačne vysúvať. 

b. Potiahnutím nahor vysuniete rameno kamery. 

c. Pokračujte v ťahaní doprava, kým sa rameno kamery úplne nevytiahne. Ak 

chcete použiť celostránkovú kameru, rameno musí byť úplne vysunuté. 

 

3. Položte dokument naplocho na stôl napravo od zariadenia pod kameru. 

4. Presuňte dokument podľa potreby, aby sa obsah zmestil do sivého rámu kamery. 
Pri koníčkoch držte predmety pred kamerou v pohodlnej vzdialenosti. Pri písaní 
môžete sledovať svoje ruky na displeji. 

5. Voliteľne vyberte najlepšiu kombináciu farieb pomocou modrého tlačidla Farebný 
režim a zvýšte alebo znížte zväčšenie pomocou žltých tlačidiel 
Zväčšenie/Zmenšenie. 
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6. Voliteľne môžete klepnutím na obrazovku zobraziť dostupné ikony. Tieto ikony vám 
umožňujú zobraziť Hlavnú ponuku, zapnúť/vypnúť svetlo, zapnúť/vypnúť 
uzamknutie zaostrenia alebo umiestniť objekt pod kameru pomocou nitkového kríža, 
ktorý sa zobrazuje (na nasledujúcom obrázku zľava doprava).  

 

7. RUBY 10 Speech: Vykonajte rozpoznávanie textu dokumentu a nechajte si ho 
prečítať stlačením a podržaním červeného tlačidla Fotoaparát na jednu sekundu 
(dlhšie ako pri vytváraní snímky). 

Čítanie 

Umiestnite svoju stránku napravo od zariadenia, kým nevyplní celú obrazovku. Stlačte 
červené tlačidlo Zachytiť na približne jednu sekundu, kým sa na obrazovke nezobrazí 
kamera. Text je rozpoznaný a prečítaný.  

Tip:  Ak dokument nie je čítaný, skontrolujte úroveň hlasitosti a uistite sa, že jazyk 

čítania je nastavený správne. Ak sa vám zdá, že text sa číta nepresne, skúste 
zmeniť polohu dokumentu alebo zlepšiť osvetlenie prostredia. Na 
rovnomernejšie osvetlenie môžete použiť aj efekty hrán. 
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Písanie 

Položte papier vedľa zariadenia, potom naň píšte a sledujte sa na obrazovke.  

 

Pred umiestnením ruky pod kameru povoľte uzamknutie zaostrenia, aby kamera 
namiesto vašej ruky zaostrila na papier.  

Klepnutím na tlačidlo Zámok zaostrenia môžete prepínať medzi uzamknutým a 
odomknutým zaostrením. 

Zamknuté  Odomknuté   

Záľuby 

Pri maľovaní držte predmet(y), ako napríklad plátno a štetce, napravo od zariadenia, 
kým sa na obrazovke nezobrazí príslušný obrázok.  
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Živé zobrazenie 

Živé zobrazenie kamery je predvolené. V živom náhľade môžete dosiahnuť zväčšený 
aj vylepšený pohľad na prostredie a pripraviť fotoaparát na vytvorenie jasnej snímky. 
Stlačením zeleného tlačidla Živé zobrazenie sa vrátite do živého pohľadu. 

Zväčšenie obrázka v Živom pohľade 

Stlačte a podržte horné žlté tlačidlo Priblížiť alebo spodné žlté tlačidlo Oddialiť na 
pravej strane tela RUBY 10 pre nepretržité zväčšovanie/zmenšovanie. Stlačením a 
uvoľnením postupne zväčšíte alebo znížite zväčšenie. Pre živé, zmrazené a uložené 
obrázky je k dispozícii nepretržité aj prírastkové zväčšenie. 

 

Keď je stojan otvorený a uzamknutie zaostrenia je deaktivované, kamera automaticky 
stabilizuje obraz. Ak nie je detekovaný žiadny pohyb, obraz je zmrazený, takže je 
lepšie čitateľný.  

Farebné režimy 

Stlačením modrého tlačidla Farebný režim na ľavej strane RUBY 10 môžete 
prechádzať skutočnými farbami, odtieňmi šedej a výberom farebných kombinácií. 
Farebné režimy je možné použiť počas živého náhľadu alebo po uložení obrázka. 
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Klepnutím zaostrite a Zobrazíte/skryjete tlačidlá na obrazovke 

V ľubovoľnej polohe môžete klepnutím na obrazovku zaostriť na jednu časť obrázka. 
Automatické zaostrenie prebieha bez ohľadu na to, či je uzamknutie zaostrenia 
zapnuté alebo vypnuté. Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. 

Uzamknutie zaostrenia 

Tlačidlo Uzamknutie zaostrenia je dostupné pri používaní kamery prehľadu a 
celostrákovej kamery. Klepnutím na toto tlačidlo uzamknete zaostrenie v jeho aktuálnej 
polohe a opätovným klepnutím ho odomknete. 

Svetlá  

Pri použití akejkoľvek kamery sa automaticky rozsvieti svetlo. Svetlo však môžete 
vypnúť alebo zapnúť klepnutím na tlačidlo Svetlo . Dostupnosť tohto tlačidla závisí od 

použitého režimu a kamery. 

Vypnúť svetlo   Zapnúť svetlo   

Keď sa svetlá rozsvietia, postupne sa rozjasnia a plnú silu dosiahnu asi za päť sekúnd, 
aby sa znížilo namáhanie očí. Pre tepelnú ochranu je výkon dodávaný do svetiel 
založený na teplote zariadenia. 

Čiary a Masky  

Medzi čiarami a maskami môžete prepínať stlačením sivého tlačidla Textového režimu 
. Obaja vám pomôžu udržať si svoje miesto na obrazovke. Ak chcete presunúť riadok, 
potiahnite ho na dotykovej obrazovke. Ak chcete zmeniť veľkosť maskovanej oblasti, 
potiahnite hranicu. Krátkym stlačením tlačidla Textový režim sa vrátite do normálneho 
zobrazenia. 

Vytvorenie snímky 

Krátkym stlačením červeného tlačidla snímania nasnímate aktuálny obrázok. 
Stlačením zeleného tlačidla Živé zobrazenie sa vrátite k živému videu.  

Vytvorenie snímky môže byť užitočné pri čítaní štítkov na položkách na polici v 
obchode. Môžete napríklad priblížiť RUBY 10 blízko k položkám a urobiť snímku, 
potom priblížiť RUBY 10 dostatočne blízko, aby ste si mohli prečítať štítky na 
obrazovke RUBY 10.  
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Voliteľne stlačte žlté tlačidlo Priblížiť , aby ste zvýšili zväčšenie snímky, alebo stlačte 
tlačidlo Oddialiť , ak chcete zväčšenie znížiť.  

Stlačením modrého tlačidla farebného režimu zobrazíte snímku v rôznych farebných 
kombináciách. Ďalšie informácie o zlepšení kvality obrázkov nájdete v časti Farba, 
kontrast a čistota. 
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Farba, kontrast a čistota 

Máte mnoho spôsobov, ako zlepšiť zrakovú ostrosť obrázkov a textu. Funkcie 
používané na zmenu spôsobu zobrazovania a snímania obrázkov zahŕňajú: 

 Farebné režimy 

 Nastavenia citlivosti jasu 

 Režimy pre farboslepích používateľov (protanopia, deuteranopia, tritanopia) 

 Vylepšenie hrán, vyhladzovanie hrán alebo režim len hrany 

 Nastavenia kontrastu 

Niektoré funkcie možno prepínať klepnutím na tlačidlo na obrazovke, zatiaľ čo iné je 
potrebné povoliť pomocou ponúk. Ponuky sa tiež používajú na určenie spôsobu, akým 
sa obrázky a text zobrazujú v predvolenom nastavení.  

Ponuka vzhľad sa používa na úpravu spôsobu, akým RUBY 10 zobrazuje ponuky, 
obrázky a text. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia RUBY 10, klepnutím na 
obrazovku zobrazte tlačidlá na obrazovke a potom prejdite do Hlavnej ponuky > 
Ponuka Nastavenia > Ponuka Vzhľad. 

 

Ponuka Vzhľad ponúka spôsoby, ako zmeniť vzhľad obrazovky a spôsob, akým 
kamera premieta to, čo vidíte. Štyri ikony v tejto ponuke zobrazujú obrazovky, ktoré sa 
používajú na zmenu vzhľadu textu a obrázkov: 

 

Obrazovka Režimy zobrazenia vám umožňuje zmeniť 
spôsob, akým sa text zobrazuje v predvolenom 
nastavení. Informácie o tejto obrazovke nájdete v časti 
Režimy zobrazenia. 

 

Obrazovka Kombinácie farieb vám umožňuje určiť 

farebné kombinácie zahrnuté v rotácii, keď stlačíte 
modré tlačidlo Farebný režim . Môžete určiť jednu sadu 
farieb pre ponuky a text a ďalšiu sadu pre obrázky. Na 
zobrazenie ponúk alebo textových súborov (definované 
na karte Text) nie je možné zvoliť ani skutočnú farbu, 

ani odtiene sivej. Predvolená hodnota pre zobrazenie 
ponúk je svetlosivá na čiernej, ale tieto farby môžete 
zmeniť pridaním ľubovoľnej kombinácie, ktorá vám 
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najlepšie vyhovuje. Ďalšie informácie nájdete v časti 
Kombinácie farieb. 

 

Obrazovka Nastavenia zobrazenia displeja ponúka 
filter citlivosti na svetlo (v predvolenom nastavení 
povolený) a filter farbosleposti (v predvolenom 
nastavení žiadny filter). 

 

Obrazovka Veľkosť písma (Veľkosť písma) vám 
umožňuje zmeniť veľkosť písmen používaných na 
zobrazenie textu. Veľkosť je štandardne nastavená na 
28 bodov, ale táto obrazovka vám umožňuje vybrať 
veľkosť písma, ktorá je pre vás najvhodnejšia. 

Kombinácie farieb 

 

Pomocou modrého tlačidla Farebný režim si môžete zostaviť dve jedinečné sady 
farebných kombinácií, ktoré sú vždy dostupné. Jedna sada je pre text, druhá pre 
obrázky. 

Farebné kombinácie textu 

Na zobrazenie textu sa používa jedna sada farebných kombinácií: 

 Rozhranie systému vrátane ponúk, obrazoviek, tlačidiel a textu pomocníka. 

 Iba rozšírený režim: Zobrazenia dokumentov vrátane režimu rotujúceho textu, 
režimu odstavca textu, textových súborov, ktoré boli importované, alebo 
textových súborov, ktoré boli vytvorené pri skenovaní súboru, v ktorom bol 
rozpoznaný text.  

Farebné kombinácie obrázkov 

Samostatná sada farebných kombinácií sa používa na zobrazenie obrázkov vrátane 
živého zobrazenia, zobrazenia snímky a zobrazenia zóny. Pre obrázky sú vždy k 
dispozícii skutočné farby a odtiene sivej. Vysoko kontrastné kombinácie sú len na vás. 
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 Skutočné farby zodpovedajú skutočnému obrazu. Môžete pridať voliteľné efekty 
na zmenu jasu, spôsobu zobrazenia farieb a na zvýšenie kontrastu a jasnosti. V 
živom náhľade dlhým stlačením tlačidla Farebný režim zmeníte kombináciu 
farieb na skutočnú farbu. 

 V odtieňoch sivej je dokument zobrazený čiernou, bielou a odtieňmi sivej. 

 Vysoký kontrast spája farby, aby sa odlíšilo pozadie a popredie a aby sa 
zvýraznili vlastnosti obrazu. 

Adding Color Combinations 

Na obrazovke Kombinácie farieb sa zobrazujú farebné kombinácie, ktoré budú 
zahrnuté do rotácie, keď stlačíte modré tlačidlo Režim farieb. Dostupné farebné 
kombinácie sú na vás, aj keď sú k dispozícii predvolené nastavenia. 

Obrazovka Kombinácie farieb má dve karty. Na karte Text nastavujete striedanie 
farebných kombinácií pre ponuky a textové dokumenty RUBY 10, ako sú napríklad 
uložené súbory, v ktorých ste použili rozpoznávanie textu, a karta Obrázok , ktorá 
zahŕňa živé zobrazenie, snímky, uložené snímky a zobrazenie zón alebo obrázkov 
dokumentu. Vybranú farebnú kombináciu môžete kedykoľvek zmeniť. 

Ak chcete pridať farebnú kombináciu: 

1. Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. 

2. Prejdite do Hlavná ponuka > Ponuka Nastavenia > Ponuka Vzhľad > Farebné 
kombinácie. 

3. Klepnite na ľavé horné tlačidlo Plus. 

   

4. Na obrazovke Pridať farebné kombinácie rolovaním vyberte farebnú kombináciu, 
ktorú chcete pridať. Vybrané farby sú zobrazené v obdĺžnikoch, napríklad čierna na 
červenej.  

Poznámka:  Voliteľne môžete stlačením ľavého stredného tlačidla invertovať 

aktuálne vybratú kombináciu farieb, napríklad zmeniť čiernu na červenú 
na červenú na čiernu. 

5. Ak chcete pridať kombináciu farieb, znova klepnite na znamienko plus. Zobrazí sa 
potvrdzujúca správa. 
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6. Pokračujte v pridávaní všetkých farebných kombinácií, ktoré chcete v rotácii. 

7. Klepnutím na tlačidlo Späť vľavo dole sa vrátite na obrazovku Farebné režimy. 
Skontrolujte farebné kombinácie, aby ste sa uistili, že v rotácii máte tie, ktoré 
chcete.  

 Ak chcete odstrániť kombináciu farieb, klepnite na tlačidlo odpadkového koša, 
ktoré je druhé zhora vľavo.  

 Ak chcete pridať ďalšiu farebnú kombináciu, vráťte sa na krok 3. 

8. Keď ste spokojní s farebnými kombináciami pri otáčaní, klepnite na tlačidlo Späť 
alebo stlačte zelené tlačidlo Živé zobrazenie. 

Poznámka: Hoci máte k dispozícii nespočetné množstvo farebných kombinácií, 

majte na pamäti, ako dlho bude trvať, kým sa nimi budete otáčať. Ak chcete 
napríklad zobrazovať v plnej farbe, pravdepodobne nebudete chcieť stlačiť 
tlačidlo Farebný režim 20-krát, aby ste sa k nemu dostali. 

Nastavenie obrazovky  

 

RUBY 10 ponúka filter citlivosti na svetlo a tri filtre na korekciu farbosleposti 
používateľom s rôznymi poruchami vnímania farieb. Ak chcete zobraziť tieto 
nastavenia vizuálneho zobrazenia, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na 
obrazovke a potom prejdite do Hlavná ponuka > Ponuka nastavení > Vzhľad > 
Nastavenia vizuálneho zobrazenia. 

Dve polia na tejto obrazovke vám umožňujú zlepšiť spôsob zobrazenia obrazu: Filter 
citlivosti na svetlo a Filter farbosleposti. 

Filter jasu podsvietenia 

Filter citlivosti na svetlo, ktorý je v predvolenom nastavení povolený, stlmí osvetlenie 
veľmi jasných farieb, kde jasné svetlo sťažuje čítanie. Napríklad biela môže byť 
zobrazená ako svetlošedá. 

  

Ak ju chcete vypnúť, posuňte prepínač doľava.  



 

RUBY 10 Pokročilé vlastnosti a funkcie                 51 

 

Toto nastavenie nezmení celkový jas obrazovky, ale spôsob, akým sa jasné farby 
zobrazia na obrázkoch. 

Filter farieb pre farboslepích 

RUBY 10 ponúka tri filtre na korekciu farbosleposti na zlepšenie kontrastu medzi 
farbami. Napríklad jeden filter zmení červenú na ružovú, čo je farba, ktorú lepšie 
rozpoznávajú používatelia postihnutí protanopiou. Tieto filtre sa aplikujú na farby v 
ponukách a všetkých zobrazeniach vrátane živého zobrazenia, zobrazenia snímky a 
všetkých zobrazení dokumentu. 

Ak chcete povoliť Filter farbosleposti, klepnite na tlačidlo Upraviť napravo od 
aktuálneho nastavenia. 

 

Na obrazovke Filter farebosleposti, ktorá sa zobrazí, vyberte možnosť, ktorá vyzerá 
ako plný sivý obdĺžnik. Ak sa žiadny nezdá byť sivý, vyberte možnosť Žiadny filter. Po 
výbere jednej zo štyroch možností klepnite na tlačidlo Späť . 

 

Nastavenie v časti Filter farebosleposti odráža možnosť, ktorú ste vybrali. Nastavenie 

sa okamžite použije. 

Vlastnosti vzhľadu 

 

Ak chcete globálne zmeniť spôsob zobrazenia obrázkov, klepnutím na obrazovku 
zobrazte tlačidlá na obrazovke a potom prejdite do Hlavná ponuka > Vizuálne 
vlastnosti.  
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Na obrazovke Vizuálne vlastnosti môžete upraviť kontrast, zvýrazniť a vyhladiť hrany 
a upraviť jas obrazovky. Problémy, ktoré kompenzujú vizuálne vlastnosti, môžu 
zahŕňať pokrčenú alebo zažltnutú stranu, tiene, atramentové šmuhy alebo pokrčenie 
knihy. 

Jas 

Na ovládanie jasu použite ľavý posúvač na obrazovke. Posuňte posúvač nahor, aby 
ste rozjasnili obrazovku. 

 

Posunutím posúvača nadol obrazovku stmavíte. 

 

Kontrast 

 

Klepnutím na tlačidlo Kontrast aktivujete túto funkciu a zobrazíte posúvač pod 
tlačidlom. Kontrast je možné upraviť v režime Živé zobrazenie, Zobrazenie zachytenej 
snímky, Zobrazenie obrázka alebo Zónové zobrazenie. 

Poznámka:  Kvalita obrázka sa môže značne líšiť v závislosti od okolitých svetelných 

podmienok a snímaného dokumentu. 
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Posunutím jazdca nahor zvýšite kontrast v plnej farbe a odtieňoch sivej. Pri farbách s 
vysokým kontrastom posuňte posúvač nahor, aby ste získali viac farby pozadia a 
menej farby popredia. 

  

Posunutím posúvača nadol znížite kontrast v plnej farbe a odtieňoch sivej. Pri farbách 
s vysokým kontrastom posuňte posúvač nadol, aby ste získali menej farby pozadia a 
viac farby popredia. 

 

 

Príklady úprav kontrastu: vľavo, neboli vykonané žiadne 
úpravy; stred, plná farba je zvýraznená, vpravo, vysoko 
kontrastné farby sú zvýraznené 

Tip: Odporúča sa používať metódu pokus-omyl, aby ste videli rozdiel v reálnom 

čase pri posúvaní posúvača nahor a nadol. 

Efekty hrán 

Efekty hrán vám poskytujú jedinečný prístup k zobrazovaniu obrázkov. Prepnite 
tlačidlo Efekty hrán a použite príslušný posúvač na vyhladenie hrán v rámci obrázkov, 
zobrazenie iba hrán alebo zvýraznenie hrán. 

Táto funkcia je dostupná v režime Živé zobrazenie, Zobrazenie zachyteného snímku, 
Obrázkové zobrazenie a Zónové zobrazenie. Efekty hrán sú globálne a ukladajú sa pre 
každú orientáciu kamery: Zväčšenia, Prehľadu a Celej strany.  
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Klepnutím na tlačidlo Efekty hrán prepnete na požadovaný prístup. 

Dlhým stlačením tlačidla Efekty hrán prejdete priamo do ovládacieho okna, kde 
môžete pomocou posúvača upraviť nastavenia efektov hrán. 

 

Zvýraznenie hrán na obrázku. Dostupné vo vysoko 
kontrastných farbách, skutočných farbách a odtieňoch 
šedej. Pozrite si ukážku nižšie. 

 

Vysoký kontrast so zvýraznením hrán. Klepnutím na 
prepínač nad posúvačom zobrazíte obrázok s 
vyhladzovaním hrán. 

 

Vyhladzovanie hrán v rámci obrázka. Obrys je 
vylepšený použitím rovnakej farby ako na obrázku. Nie 
je k dispozícii pre plnú farbu alebo odtiene sivej. 
Dostupné len vo vysoko kontrastných farbách.  

 

Vysoko kontrastné farby s vyhladzovaním hrán. Klepnutím na 
prepínač zobrazíte obrázok iba s okrajmi. 
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Zobraziť iba hraby v rámci obrázka. Nie je k dispozícii 
pre plnú farbu alebo odtiene sivej. Dostupné len vo 
vysoko kontrastných farbách. 

 

Vysoko kontrastné farby len s hranami. Klepnutím na 
prepínač zobrazíte obrázok bez efektov hrán. 

 

Neaplikovať žiadne efekty hrán. Dostupné v 
akomkoľvek farebnom režime. Pozrite si ukážky nižšie.  

 

Plnofarebný obraz bez efektov hrán. Klepnutím na prepínač 
zobrazíte obrázok so zvýraznením hrán. 
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Obraz s vysokým kontrastom bez efektov hrán. Klepnutím 
na prepínač zobrazíte obrázok so zvýraznením hrán. 

Obnoviť predvolené nastavenia 

 

Klepnutím na tlačidlo Obnova predvolených nastavení obnovíte predvolené 

nastavenia kontrastu a efektov okrajov. 
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Ukladanie a skenovanie súborov 

 

Ak máte RUBY 10 Speech, vaše zariadenie obsahuje rozpoznávanie textu, nazývané 
aj optické rozpoznávanie znakov (OCR), a reč. Môžete nasnímať obrázok stránky a 
RUBY 10 rozpozná text a prečíta vám ho. Súbor sa neuloží, pokiaľ neklepnete na 
tlačidlo Uložiť, ako je uvedené v nasledujúcich častiach. 

Zachytenie stránky 

Snímky môžete snímať z ľubovoľnej polohy, či už je stojan otvorený alebo zatvorený, 
alebo je rameno kamery vysunuté alebo zatvorené.  

Pre celú stranu textu však musíte otvoriť stojan a úplne vysunúť rameno kamery. 
Umiestnite materiál, ktorý chcete nasnímať, pod rameno kamery tak, aby bola stránka 
vycentrovaná na obrazovke. Rozpozná sa tučné písmo, kurzíva a podčiarknuté. Kroky 
na nastavenie RUBY 10 nájdete v časti Celostránková kamera. 

Ak chcete súbor po nasnímaní uložiť, klepnite na tlačidlo Uložiť. 

 

Snímanie viacerých strán 

Dlhým stlačením červeného tlačidla Zachytiť  (približne jednu sekundu) uložíte stránku, 
rozpoznáte na nej text a necháte ju nahovoriť. Môžete začať čítať skôr, ako bude 
rozpoznaný celý text. Na zachytenie textu sa odporúča použiť celostránkovú kameru. 
Na zachytenie snímky však môžete použiť akúkoľvek kameru. 

Ak chcete zachytiť viacero strán: 

1. Otvorte stojan a vytiahnite rameno kamery, aby ste mohli používať celostránkovú 
kameru. 

2. V režime Živé zobrazenie orámujte obrázok na obrazovke. 

3. Stlačte červené tlačidlo snímania na približne jednu sekundu (dlhé stlačenie). Počas 
snímania obrázka sa zobrazuje ikona kamery.  

R U B Y  1 0  S P E E C H  
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4. Klepnite na tlačidlo Pridať stránku.  

 

5. Pokračujte v pridávaní stránok, kým nebudete hotoví. Klepnutím na tlačidlo Náhľad 
zobrazíte nasnímané stránky. Ak nie ste spokojní so skenovaním, môžete stránku 
odstrániť a znova naskenovať.  

 

6. Ak si chcete súbor ponechať, klepnite na tlačidlo Uložiť, aby ste ho mohli neskôr 
otvoriť v Správcovi súborov. 

 

7. V Nahrať značku zvuku? , klepnite na Áno a nahrajte názov súboru. Ďalšie 

informácie nájdete v časti Nahrávanie zvukových značiek na strane 60. 

Poznámka:  Odporúča sa pomenovať každý súbor, aby ste pri neskoršom 

hľadaní súboru rozpoznali jeho obsah. 

Navigácia použitím dotykovej obrazovky 

Na predchádzajúcu stranu dokumentu sa môžete presunúť posunutím do hornej časti 
strany a potom potiahnutím prstom nadol po dotykovej obrazovke. Presuňte sa na 
ďalšiu stránku posunutím do spodnej časti stránky a potom potiahnutím prstom nahor 
po dotykovej obrazovke. 

Navigácia pomocou čísel strán 

Ak sa chcete pohybovať vo viacstranovom dokumente, klepnutím na číslo strany 
zobrazte rolovací zoznam čísiel strán, potom prejdite na požadované číslo strany alebo 
klepnite na jednu z nasledujúcich možností tlačidlá:  
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Začiatok dokumentuzobrazí prvú stranu dokumentu. 

 

Predchádzajúca strana zobrazuje predchádzajúcu 
stranu v poradí naskenovaných strán. 

 

Najvzdialenejšie zobrazené zobrazuje 
najvzdialenejšiu polohu, ktorú ste predtým prezerali. Ak 
máte 10-stranový dokument a zobrazili ste si napríklad 
prvých päť strán, prejdete na stranu 5. 

 

Ďalšia strana zobrazí nasledujúcu stranu v poradí 
naskenovaných strán. 

Zmena poradia strán 

Pomocou tlačidla Zameniť strany môžete zameniť pozíciu aktuálnej strany s 
predchádzajúcou stranou. 

 

Uloženie súboru 

Ak chcete uložiť súbor, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá a potom klepnite na 
tlačidlo Uložiť. 

 

Zobrazí sa otázka, či chcete pridať zvukovú značku, čo je názov súboru. Odporúčame, 
aby ste tak urobili. Ďalšie informácie nájdete v časti Nahrávanie zvukových značiek. 
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Každý textový súbor sa uloží pomocou aktuálne zvoleného jazyka čítania. Keď súbor 
uložíte a otvoríte neskôr, na čítanie sa použije rovnaký jazyk a hlas. Jazyk však 
môžete jednoducho zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Jazyk čítania a hlas. 

Vzhľad záberu alebo pred alebo po uložení môžete zmeniť aj stlačením modrého 
tlačidla farebného režimu alebo žltého tlačidla Priblížiť/Oddialiť alebo ťuknutím na 
tlačidlá na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti Farba, kontrast a čistota. 

Nahrať zvukovú značku  

 

Zvukové značky pomáhajú identifikovať vaše uložené súbory na RUBY 10. Zvukovú 
značku môžete použiť na akýkoľvek súbor, ktorý uložíte alebo importujete. Súbor 
exportovaný na USB-C flash disk alebo skopírovaný do počítača si však neuchová svoj 
zvukový štítok, takže zvukový štítok je užitočný iba na RUBY 10. 

Zvukovú značku môžete pridať pri ukladaní zachyteného obrázka alebo textového 

súboru alebo neskôr, keď otvoríte uložený súbor.  

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o súbore a prehrať jeho zvukovú značku, klepnite 
na tlačidlo Informácie. Zobrazí sa súbor a jeho názov sa zobrazí v hornej časti 
obrazovky. 

 

Zvukovú značku môžete zmeniť pomocou tlačidla Nahrať v hornej časti obrazovky, 
hneď pod názvom súboru.  

 

Ak si chcete vypočuť zvukovú značku, klepnite na 
tlačidlo Prehrať. 

 

Ak chcete pridať alebo zmeniť zvukovú značku, 
klepnite na tlačidlo Nahrať, vyslovte názov súboru a 

potom stlačte štvorcové tlačidlo Zastaviť. 
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Keď skončíte s vyslovením názvu zvukovej značky, 
klepnite na tlačidlo Zastaviť. 

 

Ak chcete zvukovú značku odstrániť, klepnite na 
tlačidlo Odstrániť a potvrďte odstránenie klepnutím na 
položku Áno. 

Jazyk a hlas čítania  

 

RUBY 10 Speech číta text nahlas pomocou jazyka čítania a hlasu, ktorý bol nastavený 
pri skenovaní súboru. Pri čítaní identifikuje odseky a tučný, kurzívou a podčiarknutý 
text.  

Ak chcete nastaviť jazyk čítania a hlas, klepnutím na obrazovku zobrazte-tlačidlá na 
obrazovke a potom prejdite do Hlavná ponuka > Nastavenia > Nastavenia čítania > 
Jazyk čítania. Predvolená je angličtina. 

Na čítanie môžete naraz nastaviť iba jeden jazyk a jeden hlas. Ak ste napríklad 
študovali francúzštinu, mohli by ste zmeniť jazyk čítania na francúzštinu. Keď ste boli 
pripravení prejsť späť na domácu úlohu v angličtine, môžete jazyk resetovať na 
angličtinu.  

Keď otvoríte textový súbor, ktorý ste nasnímali skôr, budete počuť rovnaký jazyk 

čítania a hlas, aký bol nastavený pri ukladaní. To delete the language and voice saved 
with the file and revert to the reading language and voice currently set, go to the 
Editing File screen and tap the Edit button next to the language. 

 

Ak otvoríte textový súbor, ktorý ste importovali, použije sa aktuálny jazyk čítania a hlas. 
Nemôžete ho zmeniť, takže tlačidlo Jazyk a hlas sa na obrazovke Úprava súboru 

nezobrazuje. 
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Zmena predvoleného jazyka čítania a hlasu neovplyvní jazyk a hlas uložený s každým 
súborom dokumentu. 

Režimy zobrazenia 

 

Ak otvoríte súbor DOCX alebo PDF, alebo ak otvoríte zachytený súbor s rozpoznaným 
textom, prvým režimom zobrazenia je zobrazenie Zón. With zones, the text is 
separated by highlighted and numbered boxes to help you navigate around the 
document. 

Ak klepnete na tlačidlo Prehrať , čítanie začne na začiatku dokumentu. 

 

Voliteľne si dlhým stlačením zóny môžete vybrať, kde chcete začať čítať. V tomto 
zobrazení je nasnímaný obrázok plne farebný. Výberom farebného režimu sa zmení 
zvýraznenie a číslovanie zóny.   
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Tlačidlo Textový režim 

V dokumente môžete stlačením sivého tlačidla Textový režim prepínať medzi režimami 
zobrazenia a určiť najlepší spôsob čítania aktuálneho textu. Prvý režim zobrazenia je 
nastavený podľa predvoleného nastavenia vybratého na obrazovke Režimy 
zobrazenia, kde tiež nastavíte predvolené zvýraznenie a či sa použijú čiary alebo 
masky. 

Sivé tlačidlo textového režimu na obrázku prepína medzi čiarami, maskami alebo 
medzi nimi. 

Obrazovka Režimy zobrazenia 

Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa predvolene zobrazuje alebo zvýrazní rozpoznaný 
text: 

1. Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. 

2. Prejdite do Hlavnej ponuky > Nastavenia > Nastavenia čítania  Režimy 
zobrazenia. 

3.  Prepnutím pravého horného tlačidla vyberte predvolený režim zobrazenia. Na 
obrazovke Režimy zobrazenia sa zobrazuje ukážka aktuálneho režimu zobrazenia, 
zatiaľ čo prepínač zobrazuje nasledujúci režim v cykle. 

 

Režim snímky zobrazuje celú obrazovku textu bez 
vysokého kontrastu farieb. 

 

Režim Čítačky zobrazuje text vo forme odstavcov 
pomocou farieb s vysokým kontrastom. 

 

Režim rotujúceho textu zobrazuje jeden riadok textu 
naraz pomocou farieb s vysokým kontrastom. 

Poznámka:  Zóny nie sú dostupné na obrazovke Režimy zobrazenia a 

nemožno ich vybrať ako predvolený režim. 

4. Klepnutím na pravé dolné tlačidlo prepnete spôsob zvýraznenia textu pri jeho čítaní 
nahlas: 
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Box highlighting 

 

Zvýraznenie podčiarknutia 

5. Každé predvolené nastavenie sa nastaví automaticky pri výbere. 
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Správa súborov 

 

V rozšírenom režime vám správca súborov RUBY 10 umožňuje prezerať, ukladať, 
mazať, importovať a exportovať súbory. Môžete tiež pridať alebo znova nahrať 
zvukovú značku súboru. 

V Hlavnej ponuke klepnite na ikonu Správca súborov, čím zobrazíte obrazovku 
Súbory. Táto obrazovka má dve karty, Obrázky a Dokument, ktoré obsahujú zoznam 
súborov uložených na RUBY 10.  

Ikony predstavujú typ súboru. RUBY 10 podporuje nasledujúce súbory obrázkov: 
JPEG, BMP, WebP a PNG. RUBY 10 podporuje nasledujúce súbory dokumentov: 
DocX, PDF, RTF a TXT. 

Viacstranový súbor je VCB (Vispero Compressed Book), ktorý môže pozostávať z 
obrázkov a/alebo textu.  

Súbory sú zoradené podľa dátumu zachytenia alebo dátumu úpravy a najnovší súbor 
je navrchu. 

Názov systémového súboru zobrazený pod typom súboru sa nedá zmeniť.  

Otvorenie a úprava súboru 

  

Ak chcete otvoriť alebo upraviť súbor, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na 
obrazovke a potom prejdite na Hlavná ponuka > Správca súborov. Zobrazí sa 
obrazovka Súbory.  

Prejdite na kartu Obrázky pre súbory s týmito príponami: BMP, JPEG, PNG a WebP.  

Prejdite na kartu Dokument, kde nájdete súbory s týmito príponami: DocX, PDF, RTF 
a TXT. Viacstranový súbor má príponu VCB (Vispero Compressed Book). Ikony 
predstavujú typ súboru.  

L E N  P R E  R O Z Š Í R E N Ý  R E Ž I M  
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Vyberte súbor na obrazovke Súbory  a potom klepnite na tlačidlo Otvoriť. Informácie 
o úprave súboru nájdete v nasledujúcich častiach Súbory obrázkov alebo Súbory 
dokumentov. 

Poznámka: Naraz môžete vybrať a otvoriť iba jeden súbor. 

Súbory obrázkov 

Keď otvoríte súbor s obrázkom, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá. Klepnutím 
na tlačidlo vykonajte zmeny na obrázku. 

 

Otočiť obrázok. 

 

Otočiť obrázok o 90 stupňov v smere hodinových 
ručičiek. 

 

Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek o 90 
stupňov. 

Súbory dokumentov 

Keď otvoríte dokument, ktorý bol zachytený na RUBY 10, dokument sa načíta 
pomocou rovnakého jazyka čítania a hlasu, aký bol nastavený pri ukladaní súboru.  

Ak je jazyk rovnaký ako predvolený jazyk čítania, ale hlas je odlišný, použije sa 
predvolený hlas. Ak je jazyk dostupný, ale hlas nie je, použije sa hlas, ktorý je podľa 
miestneho nastavenia a typu (mužský/ženský) najbližšie k chýbajúcemu. 

Ak chcete zmeniť jazyk a hlas uložený so súborom, klepnite na tlačidlo Upraviť vedľa 
jazyka. 

 

Ak otvoríte textový súbor, ktorý ste importovali, použije sa aktuálny jazyk čítania a hlas. 
Nemôžete to zmeniť. 
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Názvy súborov 

Ak ste súbor pomenovali pridaním zvukovej značky, môžete si ho vypočuť klepnutím 
na tlačidlo Prehrať  v hornej časti stránky. Ak chcete zvukovú značku znova nahrať, 
klepnite na tlačidlo Nahrať . Ďalšie informácie nájdete v časti Nahrávanie zvukových 

značiek. 

Prehrať     Záznam  

Export alebo import súborov 

 

Z obrazovky Súbory môžete exportovať alebo importovať súbory klepnutím na tlačidlo 
Preniesť, ktoré zobrazí obrazovku Vybrať režim prenosu. [empty string] 

Klepnutím na tlačidlo Exportovať  presuniete súbory RUBY 10 na jednotku USB-C. 

 

Klepnutím na tlačidlo Importovať presuniete súbory do RUBY 10 z jednotky USB-C. 

 

Poznámka:  Môžete importovať iba priečinok (adresár) súborov – nie jeden súbor 

alebo podpriečinky (podadresáre).  

RUBY 10 exportuje súbory automaticky, takže nemusíte poznať štruktúru adresárov 
súborov. Musíte však exportovať všetky súbory naraz alebo po jednom.  
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Ukladanie súborov 

 

Na ukladanie súborov máte približne 3 GB miesta. Ukladací priestor sa však zmenšuje, 
keď sa na OCR a reč používajú ďalšie jazyky. Dávajte pozor na množstvo dostupného 
ukladacieho priestoru, aby ste sa vyhli nedostatku miesta – ak k tomu dôjde, musíte 
odstrániť niektoré súbory, aby ste uvoľnili miesto, skôr než budete môcť uložiť nové.  

Ak chcete pomôcť so správou úložiska zariadenia, pozrite si obrazovku Úložisko 
zariadenia. Klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na obrazovke a potom prejdite 
do Hlavná ponuka > Nastavenia > Systémové nastavenia > Úložisko.  

Odstraňovanie súborov 

 

Ak je pamäť RUBY 10 plná, pri pokuse o nasnímanie obrázka sa zobrazí chybové 
hlásenie. Pred uložením nových musíte niektoré súbory odstrániť. Môžete odstrániť 
jeden súbor naraz alebo všetky naraz.  

Poznámka:  Otvorený súbor nemôžete odstrániť. 

Ak chcete súbory pred odstránením zálohovať, exportujte ich na jednotku USB-C. 
Pozrite si Export alebo import súborov na strane 67. 

Ak chcete odstrániť jeden súbor, prejdite na obrazovku Súbory , vyberte ikonu, ktorá 
predstavuje súbor, a potom klepnite na tlačidlo Odstrániť.  

Ak chcete odstrániť všetky súbory: 

1. Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke. 

2. Prejdite do Hlavná ponuka > Nastavenia > Systémové nastavenia > Úložisko.  

3. Klepnite na tlačidlo Odstrániť všetko. 
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Pripojenie RUBY 10 k iným zariadeniam 

RUBY 10 ponúka audio konektor, pripojenie USB-C, Miracast a Bluetooth na pripojenie 
k rôznym zariadeniam vrátane slúchadiel, reproduktorov, HDMI TV alebo monitora, 
počítača alebo mobilného telefónu. 

Pripojenie audio konektora 

RUBY 10 má audio jack, do ktorého môžete zapojiť slúchadlá alebo reproduktor. 
Okrúhly konektor je napravo od oranžového tlačidla napájania. 

 

USB-C Cable Connections 

RUBY 10 má USB C-port, ktorý možno použiť s USB-C káblom, ktorý je súčasťou 
balenia, na: 

 Nabitie zariadenia. 

 Ak chcete prenášať súbory alebo vykonávať aktualizácie, pripojte zariadenie k 
počítaču. 

Zariadenie môžete tiež pripojiť k televízoru HDMI a zrkadliť obsah RUBY 10 pomocou 
aktívneho kábla USB-C - HDMI. 
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L E N  P R E  R O Z Š Í R E N Ý  R E Ž I M  

Bezdrôtové pripojenie Miracast  

 

Miracast® môžete použiť na streamovanie zvukového a obrazového obsahu RUBY 10 
do počítača, televízie, tabletu alebo telefónu. Obsah sa súčasne zobrazí na RUBY 10 
a na druhom zariadení. RUBY 10 podporuje Wi-Fi Direct z RUBY 10 do zariadenia (nie 
naopak). 

Poznámka: Bluetooth nie je potrebné na používanie Miracast. 

Pripojenie k displeju s podporou Miracast 

Ak sa pripojíte k displeju s podporou Miracast, RUBY 10 streamuje svoj zvukový a 
vizuálny obsah na tento displej v zrkadlovom zobrazení. Pred streamovaním obsahu 
musíte povoliť Miracast na RUBY 10 aj na prijímacom zariadení. Ak chcete povoliť 
Miracast na RUBY 10: 

1. Ak chcete zobraziť obrazovku RUBY 10, povoľte na zariadení Miracast. Zariadenie 
musí byť pripravené na pripojenie cez Wi-Fi Direct. 

2. Tap the RUBY 10 screen to display the on-screen buttons. 

3. Prejdite do Hlavnej ponuky > Miracast.  

 

4. Na obrazovke Miracast povoľte Miracast klepnutím na značku začiarknutia. 
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5. RUBY 10 automaticky vyhľadá zariadenia a zobrazí ich zoznam na obrazovke 
Miracast. Vyberte názov zariadenia, na ktorom sa zobrazí obrazovka RUBY 10, a 
klepnite na znamienko plus. 

 

Správa indikuje, či sa RUBY 10 úspešne pripojí k zariadeniu. Po vytvorení 
pripojenia RUBY 10 streamuje svoj obsah na tento displej v zrkadlovom zobrazení. 

6. Po dokončení streamovania obsahu sa vráťte na obrazovku Miracast a klepnite na 
tlačidlo Zakázať.  

 

Stav pripojenia Miracast 

Slovo v zátvorkách pri názve každého zariadenia označuje jeho stav: 

 „Pripojené“ znamená, že zariadenie je aktívne pripojené k RUBY 10. 

 Pred spárovaním sa vedľa názvu každého zariadenia zobrazí „Nové“. 

 

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth 

 

Bluetooth® môžete použiť na prepojenie RUBY 10 so zvukovým zariadením, ako sú 
slúchadlá alebo reproduktor. 

Použitie Bluetooth na pripojenie  

Naraz sa môžete pripojiť iba k jednému zariadeniu. Prepojenie RUBY 10 so zvukovým 
zariadením pomocou Bluetooth: 
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1. Klepnutím na tlačidlo Bluetooth v hlavnej ponuke zobrazíte obrazovku Bluetooth . 
Povoľte Bluetooth klepnutím na značku začiarknutia. 

 

2. RUBY 10 automaticky vyhľadá bezdrôtové zariadenia a zobrazí ich zoznam na tejto 
obrazovke. Pred spárovaním sa vedľa názvu každého zariadenia zobrazí „Nové“. 
Povoľte Bluetooth na zariadení, ktoré chcete použiť na zvuk. 

3. Bezdrôtovo prepojte RUBY 10 so zariadením výberom jeho názvu a klepnutím na 
znamienko plus. Počas pripájania RUBY je znamienko plus skryté. 

 

Poznámka:  Klávesnice, myši a mikrofóny nie sú podporované. 

4. Po dokončení sa vráťte na obrazovku Bluetooth a klepnite na tlačidlo Zakázať.  

 

Zapnúť Bluetooth 

Keď znova aktivujete Bluetooth, RUBY 10 sa automaticky spáruje so všetkými predtým 
spárovanými zariadeniami. Ak už nechcete párovať so zariadením, vyberte názov 
zariadenia a klepnite na tlačidlo Odstrániť. RUBY 10 sa odpojí od zariadenia a stratí 
pamäť spojenia. The device name no longer displays. 

  

Stav pripojenia Bluetooth 

Slovo v zátvorkách pri názve každého zariadenia označuje jeho stav: 
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 „Spárované“ (alebo po anglicky “Paired”) znamená, že RUBY 10 bola už predtým 
pripojená k zariadeniu. 

 „Pripojené“ znamená, že zariadenie je aktívne pripojené k RUBY 10. 

 „Nové“ znamená, že zariadenie nebolo spárované. 
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Aktualizácia RUBY 10  

 

Svoje zariadenie môžete aktualizovať stiahnutím nového vydania z webovej stránky 
Freedom Scientific a pomocou obrazovky Aktualizovať  ho nainštalujte buď z jednotky 
USB-C alebo z počítača pomocou kábla USB. Pred vykonaním krokov aktualizácie si 
prečítajte nižšie uvedené požiadavky. 

Poznámka: Odporúča sa používať jednotku USB-C, pretože vyžaduje oveľa menej 

voľného miesta v zariadení. 

Požiadavky 

Pred aktualizáciou RUBY 10 sa uistite, že: 

 Súbor vydania, ktorý má príponu VHU, si stiahnete z webovej stránky Freedom 
Scientific. Súbor VHU (Vispero Hardware Update) aktualizuje softvér a firmvér 
RUBY 10. 

 Máte buď USB kábel dodaný s RUBY 10, alebo USB-C flash disk 
(naformátovaný na FAT32). Uprednostňuje sa flash disk. 

Tip:  Flash disk možno použiť aj na import/export súborov z RUBY 10 a stiahnutie 

log súborov pre technickú podporu. Odporúčame zakúpiť duálny flash disk, 
ktorý ponúka USB-A aj USB-C. S USB-A flash diskom je možné použiť aj 
USB-C adaptér. 

 Vo vašom zariadení je dostatok voľného miesta na aktualizáciu. Ak chcete určiť 
dostupné úložisko zariadenia, klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na 
obrazovke a potom prejdite do Hlavná ponuka > Nastavenia > Systémové 
nastavenia > Úložisko. Presnejšie posúdenie potrebného priestoru nájdete v 
dokumentácii priloženej k súboru VHU na webovej stránke. Ak namiesto kábla 
USB-C použijete USB-C flash disk, zaberie to menej voľného miesta. 
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 Podľa pruhov na ikone batérie v ľavom hornom rohu obrazovky má vaše 
zariadenie 60 percent energie. 

 

Poznámka:  Zariadenie je plne nabité, keď kontrolka LED pri oranžovom 

tlačidle napájania svieti nazeleno. Ikona batérie označuje zostávajúcu 
výdrž batérie, pričom každý segment predstavuje približne 20 % celkovej 
kapacity nabitia. 

Aktualizujte RUBY 10 pomocou jednotky USB-C 

Táto metóda je preferovaná, pretože vyžaduje oveľa menej voľného miesta na 
zariadení. Ak chcete aktualizovať zariadenie pomocou USB-C flash disku: 

1. Prejdite na webovú stránku Freedom Scientific a stiahnite si najnovší súbor vydania 
RUBY 10, ktorý má príponu VHU. 

2. Skopírujte súbor VHU na USB-C flash disk. 

3. Vložte jednotku USB-C so súborom VHU do portu USB RUBY 10. 

Upozornenie: Neodstraňujte disk, kým nedostanete potvrdzujúcu správu a 

systém sa úplne nereštartuje. g> 

4. Na RUBY 10 klepnutím na obrazovku zobrazte tlačidlá na obrazovke, potom 
prejdite do Hlavná ponuka > Ponuka Nastavenia > Nastavenia systému > 
Aktualizovať zariadenie.  

 

5. Vyberte súbor a klepnite na tlačidlo Aktualizovať . 

Tip: Ak sa súbor nezobrazí, skúste USB-C flash disk prevrátiť a znova ho vložiť 

do portu. 

6. Po aktualizácii sa zobrazí potvrdzujúca správa. Klepnite na OK a systém sa 
automaticky reštartuje. 
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Aktualizácia pomocou kábla USB 

Ak chcete aktualizovať zariadenie pomocou kábla USB: 

1. Prejdite na webovú stránku Freedom Scientific a stiahnite si najnovší súbor vydania 
RUBY 10, ktorý má príponu VHU. 

2. Vložte USB-A stranu kábla do počítača, do ktorého ste stiahli súbor VHU. 

3. Vložte USB-C stranu kábla do RUBY 10. Správca súborov automaticky rozpozná 
štruktúru súborov RUBY 10. 

4. V Správcovi súborov Windows skopírujte súbor VHD z počítača do priečinka 
DCIM/Updates  na RUBY 10. Keď začnete kopírovať, na RUBY 10 sa automaticky 
otvorí obrazovka Aktualizovať zariadenie, ale nepokračujte, kým sa súbor 
neskopíruje na 100 %. Skontrolujte indikátor priebehu prenosu súboru a zistite stav 
kópie. 

 

5. Vyberte súbor a klepnite na tlačidlo Aktualizovať . 
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6. Po úspešnej aktualizácii sa zobrazí potvrdzujúca správa. Klepnite na OK a systém 
sa automaticky reštartuje. Súbor VHU použitý na aktualizáciu zariadenia sa z RUBY 
10 automaticky odstráni. 

Poznámka:  Zriedka sa zobrazí obrazovka Neplatná konfigurácia s tlačidlom 

Aktualizovať . Ak sa tak stane, skopírujte súbor VHU na USB-C flash 
disk, vložte ho do USB portu RUBY 10 a klepnite na tlačidlo 
Aktualizovať na obrazovke Neplatná konfigurácia .  
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Ponuky 

 

Ponuky získate klepnutím na tlačidlo Hlavná ponuka, ktoré je dostupné v živom 
zobrazení po klepnutí na obrazovku. Ikony v Hlavnej ponuke závisia od toho, či ste v 
základnom alebo rozšírenom režime. Táto časť popisuje rozšírený režim, pretože 
základný režim je jeho podmnožinou. Informácie o rozdieloch medzi týmito dvoma 
režimami nájdete v časti Základný režim a Rozšírený režim. 

 

Hlavná ponuka ponúka spôsoby, ako používať zariadenie a meniť jeho nastavenia, 
napríklad vzhľad a jazyky. Klepnutím na ikonu v Hlavnej ponuke sa zobrazí ďalšia 
ponuka alebo obrazovka na vykonávanie úloh. 

Táto kapitola popisuje obsah ponúk a obrazoviek používaných na úpravu správania 
RUBY 10. Hlavná ponuka obsahuje ikony, na ktoré klepnete, aby ste zobrazili ďalšie 

ponuky a obrazovky. 

Môžete pokračovať v klepaní na tlačidlo Späť  a posúvať sa v predchádzajúcich 
ponukách, alebo môžete stlačením zeleného tlačidla Živé zobrazenie úplne opustiť 
ponuky. 
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Správca súborov 

 

Zobrazí obrazovku Súbory, ktorá obsahuje kartu 
Obrázky a kartu Dokument. Z tejto obrazovky môžete 
importovať a exportovať súbory, ako aj otvárať súbory 
a priraďovať zvukové značky. 

Ponuka Nastavenia 

 

Otvorí ponuku Nastavenia, ktorá má tri ikony, ktoré sa 
používajú na zobrazenie Nastavenia vzhľadu, 
Ponuky Nastavenia jazyka a Nastavenia systému. 

 

Nastavenie vzhľadu 

 

Dostanete sa na obrazovku, kde nastavíte režimy 
zobrazenia, farebné kombinácie, nastavenia 
vizuálneho zobrazenia a predvolenú veľkosť písma. 
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Obrazovka Režimy zobrazenia 

 

Poskytuje tlačidlá na nastavenie spôsobu, akým sa 
dokumenty štandardne zobrazujú na obrazovke. 
Môžete si vybrať celý obrázok, čítačka alebo riadok. 
Pre zvýraznenie môžete vybrať podčiarknutie alebo 
rámček. Pozrite si stránku Obrazovka režimov 
zobrazenia. 

Kombinácie farieb  

 Obsahuje dve karty, kde môžete vybrať farebné 
kombinácie zahrnuté v rotácii, keď stlačíte modré 
tlačidlo farebného režimu. Jedna karta ovláda farby 
textu, zatiaľ čo druhá ovláda farby obrázkov. 

Nastavenie obrazovky 

 

Umožňuje vám nastaviť filtre pre citlivosť na svetlo a 
farbosleposť. 

Predvolená veľkosť písma 

 

Umožňuje vám nastaviť predvolenú veľkosť textu 
používaného v ponukách, obrazovkách a texte 
pomocníka používateľského rozhrania RUBY 10. 
Môžete vybrať 24 až 72 bodov. 

Nastavenia jazyka 

 

Zobrazuje obrazovky na nastavenie jazyka ponuky a 
jazyka čítania. Tiež vás prenesie na obrazovku, kde 
zistíte, či je pomocný text dostupný a či je nahovorený. 

Jazyk pre čítanie  

 

Zobrazí obrazovku Jazyk pre čítanie . Na karte Jazyk 

vyberte jazyk používaný na rozpoznávanie textu pri 
skenovaní dokumentu. Klepnutím na kartu Hlas  
vyberte hlas používaný na rozprávanie rozpoznaného 
textu v súboroch dokumentov. 
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Jazyk ponuky  

 

Zobrazí obrazovku Vybrať jazyk zariadenia . 
Pomocou karty Jazyk vyberte jazyk používaný na 
zobrazenie ponúk, obrazoviek, správ a textu 
pomocníka. Voliteľne klepnite na kartu Hlas a vyberte 

hlas používaný na rozprávanie používateľského 
rozhrania, keď sa pohybujete po systéme.  

Nápoveda 

 

Zobrazuje obrazovku Nápovedy, ktorá vám umožňuje 

zobraziť a/alebo počúvať text popisujúci hardvérové 
tlačidlo alebo softvérový ovládací prvok po stlačení a 
podržaní na tri sekundy. 
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Nastavenie systému 

 

Zobrazuje ponuku Nastavenie systému, ktorá vás 
prenesie na obrazovky na určenie charakteristík 
zariadenia: čas a dátum, vibrácie dotyku, aktualizácia 
zariadenia a úložisko zariadenia. 

Čas a dátum 

 

Zobrazí obrazovku Čas a dátum, kde klepnutím na 
každú ikonu Ceruzka zobrazíte obrazovku Vybrať 
dátum alebo Vybrať čas obrazovke. Potiahnite prstom 
nahor alebo nadol v každom stĺpci a klepnutím 
nastavte dátum a čas. Môžete sa tiež rozhodnúť použiť 
24-hodinový formát času. Čas sa zobrazuje v pravom 
hornom rohu ponúk a súbory sú označené časom a 
dátumom, kedy ste ich uložili.  

Vibrovať pri dotyku 

 

Aktivuje alebo deaktivuje dotykové vibrácie (nazývané 
aj hmatová odozva), keď stlačíte tlačidlo alebo klepnete 
na softvérový ovládací prvok.  

Aktualizovať zariadenie 

 

Zobrazí obrazovku Aktualizovať zariadenie, kde 
môžete nainštalovať nové vydanie softvéru a firmvéru. 
Pozrite si časť Aktualizácia RUBY 10.  

Úložisko zariadenia 

 

Zobrazí obrazovku Úložisko zariadenia, ktorá 
zobrazuje dostupné gigabajty úložného priestoru, ktoré 
zostávajú na RUBY 10. Pozrite si stránku Ukladanie 
súborov. 

Obnoviť predvolené nastavenia 

 

Zobrazí obrazovku Obnoviť predvolené nastavenia . 

Klepnutím na Áno na tejto obrazovke sa nastavenia 

zariadenia vrátia na pôvodné predvolené výrobné 
hodnoty. Budete musieť nastaviť jazyk ponuky a hlas, 
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veľkosť písma a čas a dátum rovnako ako pri prvom 
použití RUBY 10. Pokyny nájdete na stránke 7. 

Čas do pozastavenia 

 

Zobrazí obrazovku Čas do pozastavenia, ktorá sa 

používa na nastavenie počtu minút, počas ktorých sa 
zariadenie nepoužíva, kým sa automaticky prepne do 
pohotovostného režimu. Hodnoty sú Nikdy až 30 
minút. Vyberte hodnotu a klepnutím na 
Predchádzajúce okamžite povolíte novú hodnotu. 

Základný režim / Rozšírený režim 

 

Prejde zo Základného režimu do Rozšíreného režimu 
alebo z Rozšíreného režimu do Základného režimu. 

O zariadení 

 

Zobrazí obrazovku O zariadení, ktorá poskytuje 
technické fakty o zariadení a kontaktné informácie 
podpory. Tlačidlo Odstrániť na tejto obrazovke 
umožňuje vymazať údaje podpory. Tlačidlo 
Exportovať sa používa na export údajov podpory na 

jednotku USB-C alebo do iného počítača pomocou 
kábla USB-C. 

Miracast 

 

Zobrazí obrazovku Miracast , na ktorej môžete pripojiť 
RUBY 10 k inému zobrazovaciemu zariadeniu, ako je 
napríklad televízor, prostredníctvom bezdrôtového 
pripojenia. 

Bluetooth 

 

Zobrazí obrazovku Bluetooth, na ktorej môžete pripojiť 
RUBY 10 k inému zariadeniu prostredníctvom 
bezdrôtového pripojenia Bluetooth. 
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Vlastnosti vzhľadu 

 

Zobrazí obrazovku Vlastnosti vzhľadu, kde môžete 
globálne upraviť kontrast, aby ste zlepšili zobrazovanie 
obrázkov. Môžete tiež nastaviť, do akej miery sú okraje 
vyhladené a/alebo zvýraznené, ako aj jas obrazovky. 
Ďalšie informácie nájdete v časti Vlastnosti vzhľadu. 

Nastavenie zvuku 

 

Zobrazí obrazovku Nastavenia zvuku, kde môžete 
globálne ovládať hlasitosť. Posuňte ľavý ovládač 
nahor, aby ste zvýšili hlasitosť, alebo nadol, aby ste 
znížili hlasitosť.  
 

RUBY 10 Speech: Ovládajte rýchlosť reči posunutím 
pravého ovládača nahor pre zrýchlenie alebo nadol pre 
spomalenie. 

 

 


