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1. Úvod 
 
Gratulujeme k výberu ClearReader +, intuitívneho prenosného pomocníka pri čítaní, ktorý vyvinula 
spoločnosť Optelec. 
Optelec ClearReader + kombinuje jednoduché použitie s vysoko kvalitným viacjazyčným rečovým 
výstupom a rýchlym rozpoznávaním textu. Dokáže zachytiť akýkoľvek tlačený materiál, ako sú 
listy, noviny a knihy, a čítať text nahlas prirodzene znejúcim hlasom. Zabudované reproduktory 
poskytujú vysoko kvalitný stereofónny zvuk. 
Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa používania Optelec ClearReader +, 
kontaktujte svojho distribútora Optelec pomocou kontaktných informácií na poslednej stránke tohto 
manuálu. Vašu spätnú väzbu si nesmierne vážime a dúfame, že vás používanie technológie 
ClearReader + baví.  

1.1.  O tomto návode 

 
Táto príručka vás oboznámi s funkciami a ľahkou obsluhou zariadenia ClearReader +. Pred 
použitím zariadenia Optelec ClearReader + si pozorne prečítajte tento návod. 
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1.2. Obsah balenia 
Upozorňujeme, že existujú tri typy ClearReader +. V nasledujúcich zoznamoch nájdete informácie 
o tom, čo by malo byť v balení ClearReader +, ktoré ste dostali.  
 
Obsah balenia ClearReader+: 

 Optelec ClearReader+ 

 Napájací zdroj 

 Napájací kábel 

 Návod na použitie 
 
Obsah balenia ClearReader+ Basic: 

 Optelec ClearReader+ 

 Napájací kábel 

 Návod na použitie 
 

Obsah balenia Multifunkčná klávesnica: 

 Multifunkčná klávesnica   

 SD karta 
 
Ak niektorá z týchto položiek vo vašom balení chýba, kontaktujte svojho distribútora. 



Tyflocomp ClearReader+  

Slovenčina 6 

2. Zoznámenie sa s ClearReader
+
 

Táto kapitola popisuje zariadenie ClearReader+. 
 
2.1. Rodina zariadení ClearReader+  
Rodina ClearReader + má troch členov: ClearReader +, ClearReader + Basic a Muktifunkčnú 
klávesnicu. Táto užívateľská príručka bude rozpracovávať použitie všetkých typov ClearReader +. 
Upozorňujeme, že nie všetky funkcie opísané v tejto príručke sa vzťahujú na všetky typy 
ClearReader +.  

2.1.1. ClearReader+ 

ClearReader + je vybavený integrovanou batériou. Vďaka tomu si môžete čítanie vychutnať bez 
toho, aby ste boli v bezprostrednej blízkosti sieťovej zásuvky.  

2.1.2. ClearReader+ Basic 

ClearReader + Basic nemá integrovanú batériu, ale je napájaný zo siete. Ak chcete používať 
ClearReader + Basic, pripojte ho do elektrickej zásuvky. 

2.1.3. Multifunkčná klávesnica 

Multifunkčná klávesnica pridá do vášho ClearReader + možnosti zväčšenia a tiež pokročilé funkcie 
navigácie, prezerania a čítania. Na zväčšenie textu použite ClearReader + spoločne s 
multifunkčnou klávesnicou a monitorom. 
Multifunkčnú klávesnicu je možné použiť s ClearReader + a ClearReader + Basic.  
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2.2. Rozloženie ovládacích prvkov ClearReader+ a ClearReader+ Basic 

 
 
 
 

 

Rameno s 
kamerou 

Kamera 
 

Osvetlenie objektu 
 

Repruktory 
 
 

Oblasť zachytávania 
area 

 

Skladacia rukoväť na 
prenášanie 
 
Indikátor napájania 
 
Tlačidlo zapnutia 
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Rameno s kamerou Pre zachytenie dokumentu vyklopte rameno. 
 

 

Kamera Ak chcete vytvoriť snímku, umiestnite dokument pred ClearReader +. 
Pomocou indikátorov umiestnenia dokumentu v ľavej a pravej dolnej 
časti ClearReader + umiestnite dokument. Oblasť dokumentu má 
približne šírku ClearReader + a dĺžku bežnej stránky veľkosti A4 alebo 
List.  

 

 

Osvetlenie objektu ClearReader+ automaticky poskytuje dostatočné osvetlenie pri snímaní 
snímky. 

 

 

Reproduktory Počúavjte zachytené a rozpoznané dokumenty. 
 

 

Skladacia rukoväť na  Otvorte rukoväť, aby ste mohli ClearReader + pohodlne prenášať 
Prenášanie  
 

 

Indikátor napájania Svetlo svieti, keď je napájanie zapnuté, bliká v pohotovostnom režime a 
nesvieti, keď je napájanie vypnuté. 

 

Tlaidlo zapnutia Stlačením okrúhleho tlačidla na pravej strane ClearReader + zapnete 
alebo vypnete.  



Tyflocomp ClearReader+ 

9 Slovenčina 

2.3. Tlačidlá 

 
 
      Prehrať / Pozastaviť  Ovládač rýchlosti Ovládač hlasitosti 
 

 
 
     Späť  Dopredu                Skenovať 
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2.4. Pripojenia 

 
 
 
Napájanie Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra do ClearReader+. 
 

 
Audio výstup Slúži na pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel ak treba. 

Napájanie 

Audio výstup 
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2.5. Multifunkčná klávesnica - Tlačidlá 

: 
 

 Vľavo Režim        Hore Menu Vpravo 
 

 
 

                Prehrať / Pozastaviť Dolu 
              
Prehrať/pozastaviť: Okrúhle tlačidlo v strede diaľkového ovládania slúži na zastavenie a 

opätovné spustenie čítania. Stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy 
vyhláskujete aktuálne slovo. Stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť v 
rámci ponuky sa toto tlačidlo aktivuje, cyklicky prechádza cez dostupné 
možnosti, začiarkne alebo zruší výber alebo vstúpi do podponuky.  
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Vľavo: Stlačením prechádzate na predchádzajúce slovo alebo na predchádzajúcu 
položku ponuky v ponuke. Počas prehrávania textu toto tlačidlo zníži 
rýchlosť čítania.  

 

 

Vpravo: Stlačením prejdete na ďalšie slovo alebo na nasledujúcu položku ponuky v 
ponuke. Počas prehrávania textu toto tlačidlo zvýši rýchlosť čítania.  

 

 

Hore: Stlačením sa pohybujete v texte o riadok vyššie alebo sa presuniete na 
predchádzajúcu položku ponuky v ponuke.  

 

 

Dolu: Stlačením prejdete o riadok nižšie alebo sa presuniete na nasledujúcu 
položku ponuky.  

 

 

Režim: Štvorcové tlačidlo na ľavej polovici diaľkového ovládača. Krátkym 
stlačením prepínate medzi režimami zobrazenia: Stĺpec, Čiara, Vysoký 
kontrast stránky, Plnofarebná stránka a Režim prehľadu. Dlhým stlačením 
budete počuť orientáciu stránky. 

 

 

Menu: Štvorcové tlačidlo označené znakom „M“ na pravej polovici diaľkového  
 ovládača. Stlačením vstúpite do a opustíte ponuku.. 
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3. Začíname 

3.1. Prvé použitie ClearReader+  

Pri prvom použití ClearReader + je potrebné nabiť batériu. Ak chcete nabiť 
batériu, pripojte zariadenie ClearReader + k elektrickej zásuvke pomocou 
napájacieho zdroja ClearReader +. Nabíjanie trvá približne 3 hodiny.  

3.2. Vyklopenia ramena s kamerou 

Kameru otvoríte tak, že na ramene kamery v prednej časti jednotky 
ClearReader + medzi reproduktormi nájdete značku „zatlačiť“. Jemne 
zatlačte na rameno kamery, kým nebudete počuť kliknutie. Rameno sa 
vysunie a posunie sa smerom k vám. Rameno kamery zatvoríte rovnakým 
spôsobom zatlačením konca ramena späť do zatvorenej polohy, kým 
nebudete počuť kliknutie. 

3.3. Umiestnenie dokumentu 

Kamera ClearReader + dokáže zachytiť oblasť strany A4 alebo Listu meranú 
z prednej strany ClearReader +. Ak chcete umiestniť dokument, umiestnite 
ho pred ClearReader + medzi dva indikátory umiestnenia dokumentu s 
horným okrajom dokumentu zarovnaným k prednej časti jednotky. 
Orientácia dokumentu nebude mať vplyv na rozpoznanie textu.. 
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3.4. Zapnutie ClearReader+ 

ClearReader + zapnete stlačením okrúhleho vypínača na pravej strane. Proces 
spustenia bude trvať približne 40 sekúnd. Budete počuť sériu pípnutí, ktoré 
signalizujú, že sa ClearReader + spúšťa, a potom zvuk pri spustení. Teraz sa 
rozsvieti indikátor napájania a ClearReader + je pripravený na použitie.  

3.5. Pohotovostný režim 

ClearReader + prejde do pohotovostného režimu stlačením a podržaním tlačidla Späť a Ďalej na 2 
sekundy. Prehraje sa pohotovostný zvuk, začne blikať indikátor napájania a ClearReader + sa 
prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete zariadenie ClearReader + prebudiť z 
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo napájania. Keď sú batérie úplne nabité, pohotovostná 
doba zariadenia ClearReader + je približne 40 hodín. Po 40 hodinách sa ClearReader + vypne. Ak 
zapnete ClearReader + z pohotovostného režimu, proces spustenia bude trvať približne 5 sekúnd.  

3.6. Vypnutie ClearReader+ 

Stlačením vypínača úplne vypnete ClearReader +. Počas vypínania sa bude prehrávať zvuk a 
indikátor napájania zhasne. 

3.7. Čítanie textu 

Stlačením tlačidla Skenovať nasnímate a začnete čítať dokument umiestnený pod kamerou. Po 
stlačení tlačidla Skenovať budete počuť zvuk snímky a behom niekoľkých sekúnd vám začne čítať 
ClearReader +.  
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3.8. Čétanie tabuliek a hárkov 

Ak chcete čítať tabuľky, potvrdenia a bankové výpisy, stlačte a podržte tlačidlo Skenovať dlhšie 
ako 2 sekundy, kým nebudete počuť kliknutie. Dlhým stlačením tlačidla 
Skenovať sa aktivuje režim čítania tabuľky a deaktivuje sa automatické 
rozpoznávanie stĺpcov, čo umožňuje čítanie cez stĺpce. Text sa bude čítať zľava 
doprava, pričom sa ignorujú hranice stĺpcov. 

3.9. Úprava hlasitosti 

Otočte regulátorom hlasitosti v smere hodinových ručičiek a uvoľnite ho, aby ste 
mierne zvýšili hlasitosť čítaného textu. Prípadne otočte regulátor proti smeru 
hodinových ručičiek a uvoľnite ho, aby ste mierne znížili hlasitosť. Ak chcete 
rýchlo upraviť hlasitosť, otočte a podržte otočný ovládač do koncovej polohy. Po 
uvoľnení číselníka sa vždy vráti späť do východiskovej polohy. 

3.10. Úprava rýchlosti čítania 

Otáčajte ovládačom rýchlosti v smere hodinových ručičiek a uvoľnite ju, aby ste 
mierne zvýšili rýchlosť čítania. Prípadne otočte ovládač proti smeru hodinových 
ručičiek a uvoľnite ho, aby ste mierne znížili rýchlosť čítania. Rýchlosť čítania 
rýchlo upravíte otočením a podržaním otočného ovládača v koncovej polohe. Po 
uvoľnení ovládača sa vždy vráti späť do východiskovej polohy. 
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3.11. Spustenie ap ozastavenie čítania 

ClearReader + začne automaticky čítať po stlačení tlačidla Skenovať. Ak chcete čítanie 
pozastaviť, stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť. Ďalším stlačením tohto tlačidla budete pokračovať 
v čítaní.  

3.12. Hláskovanie slova 

Ak chcete vyhláskovať slovo, stlačte a podržte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť, kým nebudete počuť 
kliknutie. Slovo bude hláskované. 

3.13. Pohyb po texte smerom vzad 

Stlačením tlačidla Späť prejdete na predchádzajúce slovo. Stlačením a podržaním tlačidla Späť na 
2 sekundy prejdete na predchádzajúcu vetu.  

3.14. Pohyb po texte smerom vpred 

Stlačením tlačidla Dopredu prejdite na ďalšie slovo. Stlačením a podržaním tlačidla Vpred na 2 
sekundy prejdete na nasledujúcu vetu.  

3.15. Prechod na začiatok dokumentu 

Ak chcete prejsť na začiatok dokumentu, stlačte súčasne tlačidlá Späť a Prehrať / Pozastaviť. 
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3.16. Výber hlasu čítania alebo jazyka 

Ak chcete zvoliť preferovaný hlas na čítanie alebo jazyk čítania, stlačte a podržte tlačidlo Späť a 
súčasne otáčajte rýchlu voľbu. ClearReader + sa prepne na nasledujúci hlas a oznámi meno 
novozvoleného hlasu a jazyk. Pre optimálny výkon je potrebné, aby sa jazyk čítania a jazyk 
dokumentu zhodovali. Ak sa jazyk dokumentu nezhoduje so zvoleným jazykom čítania, 
rozpoznávanie textu bude mať nižšiu kvalitu a rozpoznávanie bude trvať dlhšie. 
 
Poznámka: V prípade, že je povolená automatická detekcia jazyka, toto tlačidlo sa mení iba 
medzi hlasmi detekovaného jazyka. Napríklad ak je detekovaným jazykom angličtina, toto tlačidlo 
sa bude prepínať iba medzi rôznymi anglickými hlasmi. Ak je povolená automatická detekcia 
jazyka, nebudete môcť zmeniť jazyk ponuky. Ak chcete zmeniť jazyk ponuky, buď: 1) zakážte 
automatické zisťovanie jazyka alebo 2) naskenujte dokument v preferovanom jazyku ponuky a 
zmeňte hlas v ponuke. 
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4.  Multifunkčná klávesnica 

4.1. Úvod 

Multifunkčná klávesnica pridá do vášho ClearReader + alebo ClearReader + Basic možnosti 
zväčšenia, ako aj pokročilé funkcie navigácie, prezerania a čítania. Pomocou Multifunkčnej 
klávesnice bez monitora môžete počúvať dokument zachytený na obrazovke alebo pomocou 
monitora tento dokument zväčšiť. 

4.2. Pripojenie klávesnice k ClearReader+ 

Pripojte Multifunkčnú klávesnicu k ClearReader + a voliteľne k monitoru. Nájdite konektor HDMI 
na spodnej zadnej strane ClearReader +. Ak konektor HDMI nie je viditeľný, budete musieť 
odstrániť ochranný kryt, ktorý odhalí aj dva konektory USB. Pomocou skrutkovača Philips 
odstráňte skrutku, ktorá zatvára kryt. Táto skrutka sa nachádza v strede krytu na spodnej strane 
zariadenia ClearReader +. Pripojte monitor k ClearReader + pomocou kábla HDMI. S konektorom 
HDMI susedia dva porty USB. Pripojte kábel USB Multifunkčnej klávesnice ClearReader + k 
jednému z dvoch portov USB na zadnej strane alebo k portu USB na pravej strane jednotky. 
Keď Multifunkčná klávesnica pripojená k ClearReader +, zapnite ClearReader + a urobte snímku 
dokumentu, ako je popísané v tejto príručke.  
 
4.3. Režimi zväčenia  
Pomocou Multifunkčnej klávesnice môžete prezerať zachytené dokumenty v rôznych režimoch 
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prezerania: Stĺpec, Čiara, Vysoký kontrast stránky, Plná farba stránky a režim prehľadu. Ak chcete 
prepínať medzi rôznymi režimami, stlačte tlačidlo Režim na Multifunkčnej klávesnice. 
Ak chcete nastaviť predvolený režim zobrazenia a možnosti úprav vzhľadu textu, ako je veľkosť, 
farba, zvýraznenie slova alebo písmo, tieto nastacenia nájdete v ponuke ClearReader +. 

4.4. Režim strany 

Režim Strana zobrazuje fotografiu dokumentu v pôvodnom usporiadaní vrátane obrázkov. K 
dispozícii sú 2 režimy stránky, vysoko kontrastný režim stránky a plnofarebný režim stránky. V 
režime stránky s vysokým kontrastom sa text zobrazuje vo vybraných farbách s vysokým 
kontrastom.   

4.5. Režim stĺpcov 

V režime stĺpcov sa text preformátuje a zobrazí v stĺpci tak, aby sa zmestil na šírku obrazovky bez 
ohľadu na veľkosť textu. V tomto režime sa nezobrazujú obrázky.  

4.6. Režim čiary 

V režime Čiara je text preformátovaný a zobrazený v jednom súvislom riadku a zvýraznené slovo 
je vždy zobrazené v strede obrazovky. V tomto režime sa nezobrazujú obrázky. 

4.7. Prehľad 

V prehľade Celá stránka sa zobrazuje celá stránka s modrými očíslovanými odrážkami, ktoré 
označujú detekované textové zóny v dokumente. Navigačné odrážky možno použiť na rýchle 
prechádzanie textom. Medzi guľkami sa môžete pohybovať stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť 
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plus šípky nahor na prechod do predchádzajúcej zóny a šípky nadol na prechod do ďalšej zóny. 
Prejav začne čítať vybranú textovú zónu. Počet odrážok navigácie predstavuje 
najpravdepodobnejšie poradie textu. V prejave sa číta zóna s navigačnou odrážkou číslo 1, za 
ktorou nasleduje navigačná odrážka číslo 2 atď.  

4.8. Čítanie a pohyb pomocou Multifunkčnej klávesnice 

Na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok textu môžete prejsť pomocou klávesov so šípkami 
nahor alebo nadol. Ak chcete v dokumente posunúť obrazovku nahor, stlačte tlačidlo Prehrať / 
Pozastaviť spolu so šípkou nahor. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu obrazovku, stlačte tlačidlo 
Prehrať / Pozastaviť spolu so šípkou nadol. V prehľade stránky sa stlačením tlačidla Prehrať / 
Pozastaviť spolu so šípkou nahor alebo nadol dostanete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu 
odrážku alebo textovú zónu. Ak chcete prejsť na začiatok alebo na koniec dokumentu, použite 
klávesy so šípkami Doľava a Šípka hore alebo Šípky doprava a Dole. Ak čítate knihu, stlačte 
tlačidlo Prehrať / Pozastaviť spolu s klávesou so šípkou doprava a prejdete na ďalšiu stránku. Ak 
chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť pomocou klávesu so 
šípkou doľava.ClearReader + predvolene rozpozná stĺpce. Ak chcete zakázať rozpoznávanie 
stĺpcov na čítanie tabuliek, stlačte a podržte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť a stlačte tlačidlo Zobraziť. 

Ak chcete spustiť alebo zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť. Počas čítania sa text 
bude posúvať automaticky. Ak chcete znížiť rýchlosť čítania / posúvania, stlačte kláves so šípkou 
doľava. Prípadne stlačte kláves so šípkou doprava na zvýšenie rýchlosti čítania / rolovania. 

Dlhé stlačenie tlačidla Zobraziť oznámi orientáciu stránky.   
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5. Ponuka ClearReader
+
  

 
Táto kapitola vás oboznámi s ponukou ClearReader +. 
 
 
 
 

                                  
 
 

Zmena 
nastavení 

Zmena režimu 
zobrazenia 

Zmena 
hlasu 

Odstrániž uložené 
dokumentoy 

Otvoriť 
dokument 

Uložiť 
dokument 



Tyflocomp ClearReader+  

Slovenčina 22 

5.1. Aktivácia a zatvorenie ponuky 

Bez Multifunkčnej klávesnice aktivujete ponuku stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť spolu s 
tlačidlom Dopredu na ClearReader +. Na Multifunkčnej klávesnici stlačte štvorcové tlačidlo na  
označené znakom „M“. 
Ak chcete ponuku zavrieť, stlačte znova tlačidlo Prehrať / Pozastaviť spolu s tlačidlom Vpred alebo 
použite tlačidlo Ponuka na Multifunkčnej klávesnici.  
 

Akcia ClearReader+ Multifunkčná klávesnica 

Otvoriť Ponuku Prehrať + Dopredu Ponuka 

Zatvoriť Ponuku  Prehrať + Dopredu Ponuka 

 

5.2. Používanie ponuky 

Ponuka ClearReader + obsahuje dva riadky troch veľkých tlačidiel. Ak chcete aktivovať tlačidlo, 
prejdite na tlačidlo pomocou tlačidiel Späť a Ďalej v aplikácii ClearReader +. Stlačením tlačidla 
Prehrať / Pozastaviť aktivujete vybrané tlačidlo ponuky. Ak máte Multifunkčnú klávesnicu, v 
ponuke sa pohybujte pomocou šípok nahor, nadol, doľava a doprava. Stlačením tlačidla Prehrať / 
Pozastaviť vyberte položku ponuky. Aktivácia tlačidla ponuky pomocou tlačidla Prehrať / 
Pozastaviť zmení nastavenie alebo otvorí podponuku alebo zoznam. Ak je tlačidlo sivé, táto 
možnosť nie je k dispozícii. 
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Akcia ClearReader+ Multifunkčná klávesnica 

Nasledujúca položka ponuky Dopredu Šípka Hore/  
Šípka dolu 

Predchádzajúca položka 
ponuky 

Dozadu Šípka Hore/  
Šípka dolu 

Výber/Aktivácia Prehrať Prehrať 

 
Ponuka obsahuje nasledovné položky: 

 Uložiť 

 Hlas 

 Otvoriť  

 Zobrazenie 

 Zmazať  

 Nastavenia 

5.2.1.Uložiť 

Aby ste mohli ukladať dokumenty, budete musieť vložiť SD kartu do SD slotu nad USB portom na 
pravej strane ClearReader +. Prípadne môžete na ukladanie dokumentov použiť pamäťovú 
jednotku USB. Predvolene sa dokument uloží na SD kartu. Ak chcete dokument uložiť na jednotku 
USB, pripojte jednotku USB k zariadeniu ClearReader +. Keď je pripojená jednotka USB, 
dokument sa vždy uloží na jednotku USB.  
 
Ak chcete dokument uložiť, otvorte ponuku a prejdite na modré tlačidlo Uložiť pomocou tlačidiel 
Späť a Ďalej na zariadení ClearReader + alebo pomocou klávesov so šípkami na Multifunkčnej 
klávesnici. Aktivujte tlačidlo Uložiť pomocou tlačidla Prehrať / Pozastaviť.  
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     ,  
 
Najskôr sa zobrazí otázka, v akom formáte chcete dokument uložiť: 

 Dokument: toto je štandardný formát ClearReader + 

 e-PUB: Toto je formát kompatibilný s elektronickou čítačkou alebo Daisy 

 DOCX: Tento dokument použite, ak chcete dokument upraviť na počítači pomocou 
programu Microsoft Word 

 MP3: Výberom tohto formátu sa dokument uloží ako zvukový súbor MP3  
 
Pri ukladaní dokumentu ako zvukového súboru MP3 budete musieť zvoliť hlas pri čítaní (Pre 
Slovenský jazyk nie). Zoznam hlasov, z ktorých si môžete vybrať, sú hlasy Nuance zvoleného 
jazyka alebo hlasy zistených jazykov, ak je povolená automatická detekcia jazyka.  
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Nie všetky hlasy možno použiť na uloženie ako zvukový súbor MP3. Dostupné hlasy sú 
obmedzené iba na hlasy Nuance. V prípade, že nie je nainštalovaný žiadny hlas Nuance, bude 
tlačidlo MP3 sivé a táto možnosť nie je k dispozícii pre vybraný jazyk. 
 
Pre celý súbor MP3 sa použije iba jeden hlas. Automatické prepínanie medzi jazykmi v rámci 
zvukového súboru MP3 nie je podporované. 
 
Uloženie dokumentu vo formáte MP3, DOCX alebo e-PUB trvá dlhšie ako v štandardnom formáte. 
Najmä uloženie viacstránkového dokumentu vo formáte MP3 môže trvať niekoľko minút. 
 
Po výbere formátu, do ktorého chcete dokument uložiť, sa zobrazí otázka, či chcete dokument 
uložiť s hlasovou značkou 
 

,       
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Ak chcete uložiť dokument bez hlasovej značky, zvoľte „Nie“. Dokument sa uloží pomocou prvého 
riadku dokumentu ako názvu dokumentu. Ak chcete pridať hlasovú značku, zvoľte „Áno“. Budete 
počuť pípnutie, po ktorom máte 5 sekúnd na zaznamenanie hlasovej značky. Na konci záznamu 
budete počuť ďalšie pípnutie. Dokument sa uloží so zaznamenanou hlasovou značkou. 
 
Po uložení dokumentu sa program ClearReader + opýta, či chcete k dokumentu pridať viac 
stránok. 
 
Ak vyberiete možnosť „Nie“, ponuka sa zatvorí a dokument sa znova zobrazí. Ak vyberiete 
možnosť „Áno“, môžete začať k dokumentu pripájať ďalšie strany stlačením tlačidla Skenovať. Ak 
chcete ukončiť pripájanie stránok k dokumentu, stlačte na klávesnici ClearReader + tlačidlo Menu 
označené „M“ alebo kláves Prehrať / Pozastaviť. 
 
ClearReader + vás vyzve na otázku, či by sa mali zachytené stránky spracovať. Ak vyberiete 
„Nie“, prevod na text sa uskutoční počas čítania dokumentu. Ak je vyberiete možnosť „Áno“, 
všetky stránky sa spracujú pred návratom do režimu čítania dokumentu. Tento proces môže trvať 
niekoľko minút, v závislosti od počtu strán dokumentu.  

5.2.2. Otvoriť 

Ak chcete otvoriť dokument, otvorte ponuku a prejdite na zelené tlačidlo Otvoriť pomocou tlačidiel 
Späť a Ďalej na zariadení ClearReader + alebo klávesami so šípkami naMultifunkčnej klávesnici. 
Aktivujte tlačidlo Otvoriť pomocou tlačidla Prehrať / Pozastaviť. Zvolením tlačidla „Dokument“ 
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zobrazíte zoznam uložených dokumentov, najskôr sa zobrazí naposledy uložený dokument. Ak 
chcete otvoriť a zobraziť obrázky, kliknite na tlačidlo „Obrázky“. 
 

      
 
Listujte v zozname dokumentov alebo obrázkov pomocou tlačidla Späť alebo Ďalejna zariadení 
ClearReader + alebo klávesov so šípkami na Multifunkčnej klávesnici. Otvorte dokument 
stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť. 
 
V zozname s dokumentmi alebo obrázkami pomocou tlačidla Prehrať / Pozastaviť otvorte 
dokument alebo obrázok, ktorý si chcete prečítať alebo zobraziť. Ponuka sa zatvorí a otvorí sa 
dokument alebo obrázok. Je tiež možné otvoriť textové dokumenty vo formáte „txt“ alebo 
fotografie z USB kľúča. Ak chcete otvoriť dokumenty vo formáte „txt“, dokument by sa mal 
nachádzať v koreňovom adresári USB kľúča alebo SD karty.  
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5.2.3. Zmazať 

Ak chcete dokument odstrániť, otvorte ponuku a pomocou tlačidiel Späť a Ďalej na zariadení 
ClearReader + alebo pomocou klávesov so šípkami na Multifunkčnej klávesnici prejdite na tlačidlo 
Zmazať. Aktivujte tlačidlo Zmazať pomocou tlačidla Prehrať / Pozastaviť. Vyberte dokument, ktorý 
chcete vymazať. 

          

 
Zobrazí sa výzva na potvrdenie odstránenia dokumentu. Ak chcete dokument vymazať, zvoľte 
„Áno“. Ak chcete zrušiť mazanie dokumentu, zvoľte „Nie“. Obidve voľby vás vrátia do zoznamu 
dokumentov. 
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5.2.4. Hlas 

Táto položka ponuky vám umožňuje zvoliť si čítaný hlas a jazyk. Ak chcete zvoliť iný hlas na 
čítanie, otvorte ponuku a pomocou tlačidiel Späť a Vpred na zariadení ClearReader + alebo 
pomocou klávesov so šípkami na Multifunkčnej klávesnici prejdite na tlačidlo Hlas. Ak chcete 
zmeniť hlas alebo jazyk, stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviťň.  
 

 
 
ClearReader + sa prepne na nasledujúci nakonfigurovaný hlas. Ak úprava hlasu pri čítaní spôsobí 
zmenu jazyka, ponuky sa automaticky zmenia na rovnaký jazyk. Informácie o pridaní alebo 
odstránení hlasov a jazykov z výberu hlasu nájdete v ponukeNastavenia. 
 
Poznámka: V prípade, že je povolená automatická detekcia jazyka, toto tlačidlo sa mení iba 
medzi hlasmi detekovaného jazyka. Napríklad ak je detekovaným jazykom angličtina, toto tlačidlo 
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sa bude prepínať iba medzi rôznymi anglickými hlasmi. Ak je povolená automatická detekcia 
jazyka, nebudete môcť zmeniť jazyk ponuky. Ak chcete zmeniť jazyk ponuky, buď: 1) zakážte 
automatické zisťovanie jazyka alebo 2) naskenujte dokument v preferovanom jazyku ponuky a 
zmeňte hlas v ponuke. 

5.2.5. Zobrazenie 

Položka ponuky „Zobraziť“ je k dispozícii, iba ak je 
pripojený monitor. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ 
sa otvorí ponuka „Zobraziť“. Menu „Zobraziť“ 
obsahuje päť tlačidiel:  

 Farba 

 Režim 

 Vysvietiť 

 Veľkosť 

 Písmo 

5.2.5.1. Farba 

Ak chcete zvoliť inú farebnú kombináciu, otvorte ponuku a prejdite na tlačidlo Zobraziť pomocou 
tlačidiel Späť a Vpred alebo pomocou klávesov so šípkami na Multifunkčnej klávesnici. Pomocou 
tlačidla Prehrať / Pozastaviť otvorte ponuku Zobraziť. Prejdite na tlačidlo Farba. Opätovným 
stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť môžete prechádzať dostupnými vysoko kontrastnými 
farebnými kombináciami textu a pozadia. Farby, ktoré je možné zvoliť, sú: 

 Čierna – Biela  Bielo – Čierna  Žlto – Čierna  Čierna – Žltá 
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 Žltá – Modrá 

 Modrá  – Žltá 

 Čierna –Červená 

 Červená –Čierna 

 Čierna – Zelená 

 Zelená – Čierna 

 Čierna – Fialová 

 Fialová – Čierna 

 Modrá – Biela 

 Biela – Modrá 

 Čierna-Jantárová 

 Jantárov– Čierna 
 
Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii v plne farebnom režime. 

5.2.5.2.  Režim 

Ak chcete zvoliť predvolený režim zobrazenia, otvorte ponuku a prejdite na tlačidlo Zobraziť 
pomocou tlačidiel Späť a Vpred alebo pomocou klávesov so šípkami na Multifunkčnej 
klávesnici. Pomocou tlačidla Prehrať / Pozastaviť otvorte ponuku Zobraziť. Prejdite na tlačidlo 
Režim. Opätovným stlačením tlačidla Prehrať / Pozastaviť môžete prechádzať dostupnými 
rôznymi režimami zobrazenia. Je možné zvoliť režimy zobrazenia: Stĺpec, Čiara, Vysoký 
kontrast stránky a Plná farba stránky. 
Režim Strana zobrazuje fotografiu dokumentu v pôvodnom usporiadaní vrátane obrázkov. K 
dispozícii sú 2 režimy stránky, vysoko kontrastný režim stránky a plnofarebný režim stránky. V 
režime stránky s vysokým kontrastom sa text zobrazuje vo vybraných farbách s vysokým 
kontrastom. 
V režime stĺpcov sa text preformátuje a zobrazí v stĺpci tak, aby sa zmestil na šírku obrazovky 
bez ohľadu na veľkosť textu. V tomto režime sa nezobrazujú obrázky. 
V režime Čiara je text preformátovaný a zobrazený v jednom súvislom riadku a zvýraznené 
slovo je vždy zobrazené v strede obrazovky. V tomto režime sa nezobrazujú obrázky. 



Tyflocomp ClearReader+  

Slovenčina 32 

5.2.5.3. Vysvietenie 

Táto možnosť vám umožňuje zvoliť zvýraznenie slova, zvýraznenie riadku, zvýraznenie 
obráteného bloku alebo žiadne zvýraznenie. Farbu zvýraznenia slova aj riadku je možné zmeniť 
z červenej na žltú. Použitie zvýraznenia obráteného bloku je obmedzené na zobrazenie Stĺpec 
a Čiara. V zobrazení stránky a prehľade sa zvýraznenie obráteného bloku zmení na 
zvýraznenie obráteného poľa. Červené zvýraznenie slova je predvolené.   
 
5.2.5.4. Veľkosť 
Táto možnosť umožňuje zmeniť veľkosť písma. V zobrazení stĺpcov a riadkov je veľkosť písma 
definovaná v bodoch, podobné veľkosti písma sú v aplikácii Microsoft Word. V zobrazení 
stránky je veľkosť písma definovaná v krokoch.  

5.2.5.5. Písmo 

Táto možnosť vám umožňuje vybrať si medzi zobrazením Arial, Arial Bold, Verdana alebo 
Verdana Bold pre zobrazenie Stĺpec alebo Čiara. V zobrazení Strana sa zobrazuje pôvodný 
obrázok a písmo dokumentu.  
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5.2.6. Nastavenia 

Vyberte tlačidlo “Nastavenia” pre vstup do 
ponuky Nastavenia. Ponuka Nastavenia 
obsahuje päť tlačidiel: 
 

 Hlas 

 Možnosti 

 Rozlíšenie 

 Predvolené 

 O Lupe 

 

5.2.6.1. Hlas 

Tlačidlo Hlas v ponuke Nastavenia otvorí zoznam všetkých dostupných hlasov na čítanie a 
jazykov. Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte zoznam jazykov. 
Ak chcete pridať alebo odstrániť hlas na čítanie, vyberte jazyk zo zoznamu pomocou tlačidla 
Späť aleboTlačidlo Vpred na ClearReader + alebo šípky na Multifunkčnej klávesnici. 
 



Tyflocomp ClearReader+  

Slovenčina 34 

      
 

Stlačením tlačidla Prehrať vyberte jazyk a zobrazte zoznam dostupných hlasov pre daný jazyk. 
Ak chcete zvoliť alebo zrušiť výber hlasu, stlačte tlačidlo Prehrať / Pozastaviť. Začiarknutie pred 
menom hlasu bude označovať, či je povolené. Keď je hlas povolený, bude k dispozícii pod 
tlačidlom „Hlas“ v hlavnej ponuke. Zrušením výberu hlasu sa hlas odstráni z dostupných hlasov 
na čítanie. Jazyky, pre ktoré je vybraný hlas na čítanie, sa zobrazia v hornej časti zoznamu s 
jazykmi a budú označené značkou začiarknutia.  

5.2.6.2. Možnosti 
Ponuka Možností obsahuje nasledujúce 
konfiguračné nastavenia: 

 Kvalita rozpoznávania textu 

 Automatická detekcia jazyka 

 Filter stĺpcov 
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5.2.6.2.1. Kvalita rozpoznávania textu  
Táto možnosť vám umožňuje nastaviť kvalitu 
rozpoznávania. Odporúčané je nastavenie 
„Optimálna“, ktoré ponúkne najlepšiu kvalitu 
rozpoznávania textu. Možnosť „Rýchla“ je pre 
jednoduché dokumenty bez stĺpcov a obrázkov. 
Režim „Rýchla“ je až o 30% rýchlejší ako režim 
„Optimálna“. 

 

5.2.6.2.2. Automatická detekcia jazyka 
Keď je povolená možnosť „Automatická detekcia 
jazyka“, ClearReader + zistí jazyk zóny alebo 
odseku na čítanie textu a automaticky vyberie 
správny hlas na čítanie. ClearReader + je schopný 
detegovať viac jazykov na jednej stránke. Ak 
chcete povoliť zisťovanie jazykov, najskôr povoľte 
až päť jazykov. Ak to chcete urobiť, prejdite do 
ponuky výberu „Hlas“ a povoľte jazyk výberom 
aspoň jedného hlasu pre každý jazyk. Urobte to pre 
maximálne 5 jazykov. Teraz skontrolujte, či je 
detekcia jazyka povolená v ponuke „Možnosti“.  
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Poznámka: V prípade, že ClearReader + nedokáže rozpoznať jazyk, použije sa jazyk ponuky. 
Ak je jedným z vybratých jazykov angličtina, použije ClearReader + anglický hlas a bude 
ignorovať jazyk ponuky.   

5.2.6.2.3. Filter stĺpcov 
Táto možnosť obsahuje 2 položky:  

 Ignorovať neúplné stĺpce  

 Zahrnúť nekompletné stĺpce 
 
Keď je povolené „Ignorovať neúplné stĺpce“, 
algoritmy OCR sa pokúsia zistiť, či sú textové stĺpce 
orezané na ľavom alebo pravom okraji obrázka. 
Zakázanie filtra bude obsahovať čiastočné stĺpce a 
bude čítať všetok zistený text na stránke. 
Odporúčané a predvolené nastavenie je „Ignorovať neúplné stĺpce“, ktoré ponúka 
najkomplexnejšie rozpoznávanie textu. Položka „Zahrnúť nekompletné stĺpce“ sa pokúsi zistiť 
všetok text na stránke, ale môže mať za následok nekompletný text na začiatku alebo na konci 
dokumentu.  

5.2.6.3. Rozlíšenie 
Táto možnosť vám umožňuje manuálne nastaviť rozlíšenie monitora. Odporúča sa meniť 
rozlíšenie iba v prípade, že automatická detekcia zlyhá. Po zmene rozlíšenia je potrebné 
ClearReader + reštartovať. 
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5.2.6.4. Predvolené 
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, stlačte toto tlačidlo. Ak si budete istí, že chcete 
obnoviť predvolené hodnoty, zobrazí sa výzva. Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty, zvoľte 
„Áno“. Ak chcete zrušiť obnovenie predvolených nastavení, zvoľte „Nie“.  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

5.2.6.5. O lupe 

Položka O Lupe zobrazuje verziu aplikačného rozhrania, rozhrania kamery, OCR rozhrania a 
frekvenciu siete.

Predvolené 
nastavenia 

 
Zobrazenie Zapnutý vysoký kontrast 

Farba Čierna na bielej 

Vysvietenie Slovo 
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6.  Napájanie a použitie batérie 
Táto kapitola sa vzťahuje iba na ClearReader +. ClearReader + je jediný ClearReader, ktorý má 
integrovanú batériu. ClearReader + Basic je napájaný zo siete a musí byť napájaný z elektrickej 
siete.  

6.1. Kontrola stavu batérie ClearReader + 

Stlačením tlačidiel Späť a Dopredu skontrolujte stav batérie zariadenia ClearReader +. 
ClearReader + oznámi stav v percentách, kde 100% znamená plne nabitú batériu. Ak je batéria 
takmer vybitá, nabite ju dodaným nabíjacím adaptérom. 

6.2. Nabíjanie batérie ClearReader + 

Ak chcete zariadenie ClearReader + nabiť, pripojte napájací zdroj ku konektoru napájania, ktorý 
sa nachádza na zadnej strane jednotky. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. 
Nabíjanie disku ClearReader + trvá približne 3 hodiny. Plne nabitý ClearReader + môže 
pracovať približne 5 hodín. Z bezpečnostných dôvodov by sa na nabíjanie zariadenia 
ClearReader + mal používať iba napájací adapter dodaný spoločne so zariadením. 

6.3. Predĺženie výdrže batérie ClearReader + 

Aby ste zaistili maximálnu kapacitu batérie, odpojte zariadenie ClearReader + od zdroja 
napájania najmenej raz za mesiac a napájajte ho z batérie, kým nie je vybitá. 
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7.  Riešenie problémov 

Ak napájací zdroj nepracuje s ClearReader +. 

 Skontrolujte pripojenia. Skontrolujte, či je napájací zdroj pevne pripojený k zariadeniu 
ClearReader + a k zásuvke. 

 Ak napájací zdroj jednotku stále nenapája, obráťte sa na distribútora Optelec. 

Ak batéria nenabíja disk ClearReader +. 

 Batéria môže byť vybitá. Ak chcete nabiť batériu, pripojte napájací zdroj. 

Ak text, ktorý čítate, nemá zmysel. 

 Uistite sa, že váš jazyk čítania je jazykom vášho dokumentu.  

Ak rozpoznávanie textu trvá neobvykle dlho predtým, ako začnete čítať dokument. 

 Uistite sa, že váš jazyk čítania zodpovedá jazyku vášho dokumentu.  

Ak ClearReader + neprečíta celý riadok dokumentu / stĺpca / tabuľky. 

 Môže byť zapnuté automat. rozpoznávanie stĺpcov. Stlačením a podržaním tlačidla 
Skenovať na 2 s deaktivujete rozpoznávanie stĺpcov a prepnete na „Režim Tabuľky “. 

Ak ClearReader + nereaguje na tlačidlo Skenovať.  

 Otvorte rameno kamery a skúste to znova.. 

 Ak tlačidlo Skenovať stále nereaguje, skontrolujte, či je jednotka napájaná. 

Ak ClearReader + nereaguje na žiadne tlačidlo. 

 Skontrolujte, či batéria nie je vybitá. Ak je batéria vybitá, pripojte zdroj napájania a nabite 
ju. 
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Príloha A: Bezpečnosť a regulačné upozornenia 
 

 S ClearReader + narábajte opatrne. Hrubé zaobchádzanie poškodí vnútorné 
komponenty. 

 Jednotku ClearReader + neopravujte sami. Ohľadom servisu alebo otázok ohľadom 
používania ClearReader + sa obráťte na svojho distribútora Optelec. 

 Neotvárajte ani neodstraňujte žiadne časti jednotky ClearReader +, pretože by tým 
zanikla záruka. 

 Nepokúšajte sa vybrať batériu. 
 Nevystavujte ClearReader + nadmernému teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu, 

aby ste predišli riziku požiaru. 
 Nepoužívajte ClearReader + v blízkosti nedostatočne tienených lekárskych prístrojov. 
 Nepoužívajte ClearReader + na lekárske účely. ClearReader + by nemal byť súčasťou, 

používaný na lekárske ošetrenie alebo diagnostiku. 
 Aby ste sa vyhli riziku elektrického poškodenia, uchovávajte ClearReader + mimo tekutín 

a chemikálií. 
 Pred čistením vždy odpojte ClearReader +. Na čistenie vonkajšej strany používajte 

mäkkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne materiály, pretože by 
mohli poškodiť váš prístroj. 

 Všetky materiály použité na vytvorenie produktu ClearReader + sú dôkladne testované a 
zodpovedajú požadovaným bezpečnostným predpisom. Nie je to však záruka na 
potenciálne alergické reakcie. 
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 Z bezpečnostných dôvodov položte ClearReader + na stabilný povrch a udržujte ho 
mimo dosahu domácich miláčikov. 

 Používajte iba napájací kábel, ktorý zodpovedá napätiu schválenej elektrickej zásuvky a 
zodpovedá bezpečnostným normám vašej krajiny. 

 ClearReader + je určený na domáce použitie, použitie v kancelárii a na účely 
vzdelávania. 

 Pozor: Nie sú povolené žiadne zmeny napájacieho zdroja. 
 Skontrolujte, či je akékoľvek vstupné alebo výstupné pripojenie správne pripojené 

pomocou príslušnej kabeláže a konektorov a či vstup nie je pripojený k výstupu. 
 Pozor: Batériu nevymieňajte za nesprávny typ. Použitú batériu zlikvidujte podľa pokynov. 
 Ak sa batéria nenabíja alebo ak dôjde k akejkoľvek inej poruche, vypnite ClearReader +, 

odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na svojho distribútora Optelec. 
Handle the ClearReader+ with care. Rough handling will damage internal components. 
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Príloha B: Technické informácie 
Rozmery (Š x V x H): 24 x 23 x 10 cm (9,4 x 9,1 x 3,9 palca) 
- Hĺbka, rameno kamery otvorené: 27 cm (10,6 palca) 
- Výška, rameno kamery otvorené: 25 cm (9,8 palca) 
- Výška, otvorená rukoväť: 27 cm (10,6 palca) 
Hmotnosť: 2,46 kg (5,4 libier) 
Fotoaparát: Fotoaparát s vysokým rozlíšením 
Pripojenie slúchadiel: 3,5 mm stereo jack 
Typ batérie: Li-ion 
Doba nabíjania: 3 hodiny 
Výdrž batérie: Približne 5 hodín nepretržitého používania 
Životnosť batérie: minimálne 1 rok 
Prevádzkové podmienky: 
Relatívna vlhkosť: <70%, bez kondenzácie 
Teplota: 0 až 40 ° C 
Prevádzkový tlak 700 - 1060 hPa 
Životnosť: minimálne 2 roky 
Podmienky skladovania a prepravy: 
Skladovací tlak 500 - 1060 hPa 
Prepravný tlak 500 - 1060 hPa 
Relatívna vlhkosť: <95%, bez kondenzácie 
Teplota: -20 ° C až 60 ° C  
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Napájací adaptér 
The EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD type EM10682C(01) napájací adapter je súčasť 
certifikovaného medicínskeho zariadenia ClearReader+  
 

AC/DC power supply: Co., Ltd. EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD type EM10682C(01) 
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 2.0A; Output: 20Vdc. 2.0A 
 

Clasifikácia: 

 Vstup pre ClearReader +: 20 Vdc. 2A 

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda II 

 Ochrana proti škodlivému vniknutiu vody alebo pevných častíc: IPX0 

 
Toto zariadenie nesie schválenie CE a FCC 
 

Technická podpora 
 

                  Tyflocomp s. r. o. - Predajňa pomôcok 
 

                           Sekulská 1, 841 04  Bratislava, tel. 02/60 42 12 52 
                           mobil: 0948 535 590 
                           mail: technik@tyflocomp.sk 

 


