NÁVOD K POUŽITÍ

Čtecí zařízení 14”
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V čem je kouzlo?
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Základem čtecího zařízení je polopropustné sklo, které zajišťuje odraz
plynoucího textu z displeje (nejčastěji tablet/mobilní telefon) směrem
k mluvčímu, který tento text z polopropustného skla čte. Díky vlastnostem skla je za něj možné umístit objektiv záznamového zařízení,
takže mluvčí může hledět přímo do kamery a zároveň číst předem
připravený text.
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(1) videokamera; (2) stínítko; (3) tablet/monitor; (4) polopropustné sklo;
(5) směr pohledu do kamery; (6) odraz obrazu směrem k mluvčímu

Použití čtečky v praxi

Práce se čtecím zařízením FOMEI je velice snadná. Jednoduchá
kovová konstrukce s bytelnými prvky může být od rozbalení připravena k provozu v řádu minut. Naše zařízení je koncipováno pro použití primárně s tablety (největší možná velikost je 12,9 palce - použít je
tedy možné i největší iPad Pro), ale pokud je to třeba, je možné využít
i smartphone. Jako záznamové zařízení je možné použít jak kameru,
tak zrcadlovku nebo mobilní telefon. Pro uchycení mobilního telefonu
je součástí balení i držák a polohovací kloub.
Příprava samotného nátáčení probíhá ve dvou krocích, prvním je psaní
scénáře a druhým instalace samotného zařízení. Více na další straně.
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Příprava dat scénáře
Připravte si text

Přeneste text do aplikace

Spusťte natáčení

V libovolném textovém editoru si
předem připravte text videa, který chcete skrze zařízení číst. Celý text je možné
uložit do jednoho souboru, nicméně
pro lepší orientaci při natáčení doporučujeme jej rozdělit do jednotlivých
částí.

Pro nejsnažší použití čtečky FOMEI doporučujeme aplikaci Parrot Teleprompter, která je zdarma dostupná jak pro
iOS, tak Android. Po jejím nainstalování
přeneste data přímo do aplikace, například zkopírováním textu z e-mailu.

Po vytvoření nového scénáře v aplikaci
je třeba ještě nastavit obrácení textu,
pro kompenzaci zrcadlení polopropustného skla. Tato funkce se v Parrot
Teleprompter jmenuje „Mirror mode“ a
je k nalezení pod ozubeným kolečkem v
pravém dolním rohu aplikace.

Sestavení čtečky
Umístěte čtečku na stativ

Překlopte polopropustné sklo

Připevněte kameru/mobil

Čtečku je možné ze spodní strany připevnit přes 3/4 závit na libovolný studiový stojan/stativ. Doporučujeme
nejprve odejmout spigot/destičku ze
stativu, našroubovat na čtečku a až
poté připevnit čtečku na stojan.

Tažením za stříbrný rám skla jej překlopte do provozní polohy, kdy je v
ideálním úhlu pro odraz obrazu. Je třeba si dávat pozor, aby při tomto úkonu
nedošlo k poškození polopropustné
vrstvy na skle.

Přes 3/4 závit připevněte fotoaparát
nebo kameru. Mobilní telefony je možné upevnit do otvorů blíže sklu, aby byl
srovnán rozdíl ohnisek.

Přichyťte stínítko

Položte tablet do držáku

Spusťte natáčení

Stínítko se upevňuje suchým zipem k
druhé části zipu, který je přilepený ke
konstrukci čtečky. Sametovou krycí
textílií je třeba co nejlépe utesnit oblast okolo objektivu, aby byl odraz co
nejostřejší.

Do předního držáku umístěte tablet nebo mobilní telefon. Maximální
velikost takového zařízení je 12,8 palců.
Tablet je třeba umístit tak, aby byl obraz po jeho překlopení čitelný a nebyl
zobrazen zrcadlově.

Po provedení všech předchozích kroků
je možné zařízení naplno používat.
Po přenesení textu do aplikace spusťte
posun textu a můžete začít tvořit.
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USER GUIDE

Teleprompter 14”
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What is the magic?
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The basis of the reading device is semi-transparent glass, which ensures the reﬂection of ﬂowing text from the display (usually a tablet or a
mobile phone) towards a speaker who reads this text from the glass.
Thanks to the qualities of the glass, it is possible to place the recording
device behind it, so that the speaker can look directly into the camera.
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(1) video camera; (2) screen; (3) tablet / monitor; (4) semi-transparent glass;
(5) the direction of the speaker´s view; (6) text reﬂection towards the speaker

Teleprompter usage

Working with the FOMEI teleprompter is very easy. Simple
metal structure with durable elements can be ready for operation in
a minute. Our device is designed for use primarily with tablets (the
largest possible size is 12.9 inches - it is possible to use the largest
iPad Pro), but if necessary, it is possible to use a smartphone. As a
recording device, you can use DSLR or smartphone. To hold a mobile phone, the package also includes a holder and a positioning joint.
The preparation of the ﬁlming itself has two steps, the ﬁrst is the preparation of a script and the second is the installation of the device itself.
More on the next page.
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Script preparation
Prepare your text

Start the app

You are ready

In a text editor, you should prepare the
video text you want to read through the
device. The whole text can be saved in
one ﬁle, however, for better orientation,
we recommend dividing into individual
parts.

For the easiest use of the FOMEI teleprompter, we recommend the Parrot
Teleprompter app, which is available
free of charge for iOS and Android. After
installing it, transfer the data directly to
the application, for example by copying
text from an e-mail.

After creating a new script in the application, you need to set the text inversion to compensate reﬂection of the
semi-transparent glass. This feature is
called „Mirror mode“ in Parrot Teleprompter app and can be found under the
gear icon in the lower right corner.

Prompter set-up
Place prompter on a tripod

Flip the glass

Mount camera/phone

The reader can be attached via a 3/4
thread to any studio stand/tripod. We
recommend ﬁrstly remove the spigot/
plate from the tripod, screw it onto the
prompter and then attach the reader to
the stand.

Pull the silver glass frame to ﬂip it to the
operating position. It is necessary to be
careful during this operation.

Attach the camera over the 3/4 thread.
Mobile phones can be mounted in holes
closer to the glass to even out the diﬀerence in focal lengths.

Attach the lampshade

Place the tablet in the holder

You are ready

The lampshade is attached with Velcro
to the other part of the zipper, which is
glued to the construction of the prompter. The area around the lens should be
sealed as much as possible with a velvet cover fabric.

Place
the
tablet
or
mobile
phone in the front holder. Maximal
screen size of a device is 12.8 inches.

After performing all the previous
steps, the device is ready to use.
After transferring the text to the app,
you can start creating.
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