
Press and hold power on / off, tap to toggle 
control of speed/tone/volume 

Go to page / time / search
 
Toggle among offline and online  
bookshelves and orientation mode 

Bookmark functions, press and hold to insert 
bookmark 

Bookshelf, press and hold to enter user guide

Up arrow when available 

Item functions (delete, move, etc.) 
 
Previous item in a list 

Where am I

Next item in a list 
 
Settings menu, press and hold to change voice

Down arrow when available 

Toggle playback mode when available 

Cancel, press and hold to lock

Information menu, press and hold for key 
describer 

Confirm, press and hold for power and  
download status  

Clock / sleep timer, press and hold to set  
time and date 

Short rewind, press and hold to rewind by 
interval 

Play / stop 

Short fast forward, press and hold to fast 
forward by interval 
 
Record note  

Increase volume, speed or tone, depending  
on user’s setting by tapping the power button  

Decrease volume, speed or tone, depending 
on user’s setting by tapping the power button  

Press and hold power on / off, tap to toggle control of 
speed/tone/volume

Single tap to go to landmark, press and hold to go to 
route 

Toggle among offline and online bookshelves  
and orientation mode 

Single tap to record landmark, press and hold to create 
route 

Press and hold to enter user guide

Certain shortcuts for landmarks such as delete / 
rename 

Left arrow, press and hold for indoor route preview  

Where am I, press and hold for what’s around

Right arrow, press and hold to lock open area. When 
on a route, press and hold for indoor route preview

Settings menu, press and hold to change voice   
 
 
Press and hold to enable backtrack

Cancel, press and hold to lock
 
Information menu, press and hold for key describer  
 
Confirm, press and hold for power and download 
status  

Clock / sleep timer, press and hold to set time and 
date 

Left arrow, press and hold for indoor route  
preview 

Repeat / Stop

Right arrow, press and hold to lock open area. When 
on a route, press and hold for indoor route preview

Single tap to record a landmark, press and hold to 
create a route 

Increase volume, speed or tone, depending on  
user’s setting by tapping the power button

Decrease volume, speed or tone, depending on user’s 
setting by tapping the power button    
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Tryck och håll inne startar/stänger av, tryck för att 
justera hastighet/tonläge/volym 

Gå till sida / tid / sök
 
Växla mellan offline- och onlinebokhyllor samt 
orienteringsläge 

Bokmärkesfunktioner, tryck och håll inne för 
att lägga in ett bokmärke 

Bokhylla, tryck och håll inne för användarmanual

Pil upp när det är tillgängligt 

Objektfunktioner (radera, flytta, etc.) 

 Föregående objekt i en lista
  

Var är jag

Nästa objekt i en lista 
 
Inställningsmeny, tryck och håll inne för att ändra röst

Pil ner när det är tillgängligt 

Växla uppspelningsläge när det är tillgängligt 

Avbryt, tryck och håll inne för att låsa

Informationsmeny, tryck och håll inne för  
knappbeskrivning 

Bekräfta, tryck och håll inne för ström- och 
nedladdningsstatus   

Klocka / automatisk avstängning, tryck och håll 
inne för att ställa in tid och datum 

Kort tillbakaspolning, tryck och håll inne för 
bakåtspolning i intervall 

Start/stopp  

Kort framåtspolning, tryck och håll inne för 
framåtspolning i intervall 
 
Spela in anteckning 

Öka volym, hastighet eller tonläge, beror på altenativ 
valt via strömknappen  
Minska volym, hastighet eller tonläge, beror på  
altenativ valt via strömknappen

Tryck och håll inne startar/stänger av, tryck för att justera 
hastighet/tonläge/volym

Tryck för att gå till favoriter, tryck och håll inne för att gå 
till rutt 

Växla mellan offline- och onlinebokhyllor samt orienter-
ingsläge 

Tryck för att spela in favorit, tryck ner och håll inne för att 
skapa rutt  

Tryck ner och håll inne för att läsa användarmanual

Ingen funktion

Vissa funktioner för favoriter såsom radera / byta namn 

Vänsterpil, tryck och håll inne för förhandsvisning  
inomhus  

Var är jag, tryck och håll inne för vad finns runt omkring

Högerpil, tryck och håll inne för att låsa öppet område. Vid 
aktiv rutt, tryck ner och håll inne för förhandsvisning inomhus

Inställningsmeny, tryck och håll inne för att ändra röst    
 
Ingen funktion 
Tryck och håll inne aktiverar vägvisning tillbaka

Avbryt, tryck och håll inne för att låsa
 
Informationsmeny, tryck och håll inne för  
knappbeskrivning   
Bekräfta, tryck och håll inne för ström- och  
nedladdningsstatus    
Klocka / automatisk avstängning, tryck och håll inne för 
att ställa in tid och datum 

Vänsterpil, tryck och håll inne för förhandsvisning  
inomhus 

Upprepa / Stopp

Högerpil, tryck och håll inne för att låsa öppet område. Vid 
aktiv rutt, tryck ner och håll inne för förhandsvisning inomhus

Tryck för att spela in favorit, tryck ner och håll inne för att 
skapa rutt 

Öka volym, hastighet eller tonläge, beror på altenativ valt 
via strömknappen

Minska volym, hastighet eller tonläge, beror på altenativ 
valt via strömknappen       
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