Přenosná video lupa

Uživatelská příručka

Vítejte
Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho
obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.
Opatření
Zařízení prošlo testováním a bylo zjištěno, že vyhovuje normám pro třídu B digitálních
zařízení, na základě části 15, pravidel FCC. Tyto normy jsou navrženy, aby poskytly rozumnou
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci a používání v domácnosti.

Přehled
Obsah balení

1

Popis přístroje a funkce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4,3 palcový display
Indikátor nabití baterie
Video mód
Zvětšování
Kříž
Zastavení/spuštění

7. Vypínací/ zapínací tlačítko
8. Napájení/video port
9. Čočka kamery
10. Stojánek pro psaní
11. Přihrádka pro baterii

Bezpečnost a údržba
Pro udržení lupy v dobrém stavu následujte tyto pokyny:
1. Přečtěte si instrukce v tomto návodu předtím, než začnete zařízení používat.
2. Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo otevírat. Zařízení neobsahuje uživatelsky
vyměnitelné/opravitelné části.
3. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých oblastech, na dešti a v jiných oblastech s vodou.
Zařízení neponořujte do kapaliny.
4. Zařízení používejte v místech s teplotou mezi 10°C a 40°C.
5. Zařízení skladujte v místech s teplotou mezi 20°C a 65°C.
6. Nepokoušejte se připojovat jakýkoliv konektor do napájecího/video portu s použitím
nadměrné síly. Všechny vhodné konektory by měly jít jednoduše připojit do portu.
7. K nabíjení baterie používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí originálního
balení. Ostatní adaptéry by mohly přístroj poškodit.
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Začínáme
Nabíjení baterie
Předtím, než začnete lupu používat, musíte nabít baterii.
1. Připojte malý konektor nabíjecího adaptéru do Nabíjecího/Video portu ⑧
umístěného na levé straně přístroje. Poté připojte druhý konec adaptéru to běžné AC
elektrické zásuvky. LED indikátor baterie ② na přední straně zařízení se rozsvítí
červené, což značí, že se baterie nabíjí.

2. Když je baterie nabitá, LED indikátor baterie se rozsvítí zeleně. Poté se LED indikátor
vypne.
3. Nyní můžete lupu používat až 4 hodiny nepřetržitě. Když je slabá baterie, v horním
rohu začne blikat indikátor slabé baterie. Poté musíte připojit nabíjecí adaptér a
baterii znovu nabít.
Poznámka: Při nabíjení vždy vypínejte lupu. Pokud bude lupa zaplá, baterie se nebude
nabíjet.

Čtení s lupou
Pro čtení s lupou následujte tyto pokyny:
1. Zapněte zařízení posunutím přepínače ⑦ umístěného na levé straně zařízení do
pozice ON (zapnuto).
2. Umístěte lupu rovně na text, který chcete číst.
3. Umístěte kříž
, který se nachází pod tlačítkem pro zvětšení přibližně na místo,
kde chcete začít číst. Cokoliv pod tímto křížem je zvětšeni a zobrazeno na obrazovce.
4. Posouvejte lupu postupně doprava, abyste přečetli vše až do konce řádku. Posuňte
lupu dolů a zpátky doleva, abyste mohli číst další řádek.
5. Pro změnu úrovně zvětšení stiskněte tlačítko zvětšení

.

6. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte žluté tlačítko Video mód
nenajdete pro Vás nejvhodnější barevný mód.
7. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění
opuštění zmrazeného obrazu stiskněte znovu toto tlačítko.
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, dokud
. Pro

Používání lupy
Video mód
Stiskněte žluté tlačítko Video Mód
pro listování sedmi různými barevnými módy:
 Celobarevný mód
 Rozšířený pozitivní obraz (černá na bílé)
 Rozšířený negativní obraz (bílá na černé)
 Žlutá na černé
 Modrá na žluté
 Modrá na bílé
 Žlutá na modré

Úprava zvětšení
Stiskněte tlačítko

pro listování čtyřmi různými úrovněmi zvětšení.

Zmrazení obrazu
Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění
spuštěním.

pro přepínání mezi zmrazením obrazu a

Úprava jasu
Stiskněte tlačítko
tlačítko Video mód

na 3 sekundy, objeví se stupnice jasu na display. Potom stiskněte
pro zvýšení jasu a tlačítko lupy

Pro opuštění úpravy jasu stiskněte znovu tlačítko

pro snížení jasu.

na 3 sekundy.

Ukazatel slabé baterie
Pokud je baterie slabá, rozbliká se symbol
značí, že je potřeba nabít baterii.

v pravém horním rohu obrazovky, který
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Vypnutí
Přístroj vypnete posunutím posuvníku On/Off ⑦, umístěného na levém boku přístroje, do
pozice Off. Pro šetření baterie je vhodně přístroj vypínat kdykoliv není používán.

Psaní s lupou
Pokud chcete používat lupu při psaní, na spodní straně lupy je umístěn psací stojánek ⑩.
Tento stojan nadzdvihne část lupy. Zatímco píšete nebo pracujete, na display lupy můžete
vidět, co jste napsali.

Pro použití stojánku se řiďte následujícími pokyny:
1.
2.
3.
4.

Otočte přístroj. Psací stojánek je zapuštěn v blízkosti okna s kamerou.
Umístěte prst do mezery mezi stojánkem a přístrojem.
Otočte stojánek nahoru a vyklopte ho, dokud nezapadne do pozice.
Překlopte přístroj zpět a položte ho na rovný povrch. Nyní můžete psát nebo pracovat
s objektem, který je zvětšován.
5. Pokud chcete s lupou číst, zaklopte stojánek zpět.

Připojení k televizi
Pokud potřebujete větší zvětšení než je 4,3 palcový obraz lupy, můžete přístroj připojit
k televizi s použitím dodaného video kabelu. Pro připojení lupy k televizi následujte tyto
pokyny:
1. Vložte 1/8 palcovou koncovou zástrčku dodávaného video kabelu tvaru Y do přístroje
do portu Nabíjení/Video.
2. Vložte RCA zástrčku z video kabelu do vašeho televizoru do žlutého vstupního
konektoru. Bližší informace o žlutém vstupním konektoru najdete v uživatelském
manuálu Vaší televize.
3. Zapněte televizi. Pokud je to nezbytné, přepněte Vaší televizi na vhodný vstupní
kanál. Zvětšovaný objekt se objeví na televizní obrazovce.
Poznámka: Pokud chcete nabíjet lupu, která je zároveň připojená k televizi, připojte napájecí
adaptér do volného konektoru na konci video kabelu.
Prosíme, abyste nejdříve připojili lupu k televizi a až poté připojovali nabíjecí adaptér.
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Řešení problémů
Problém
Obrazovka je prázdná.

Přístroj nejde zapnout.
Obraz na obrazovce je tmavý a
zkreslený.
LED indikátor baterie není červený,
i když nabíjecí adaptér je připojen
do zásuvky. Baterie se nenabíjí.
Na obrazovce jsou skvrny nebo
šmouhy.
Text je příliš malý na čtení.
Lupa je připojená k televizi, ale
nezobrazuje se žádný zvětšovaný
obraz.

Řešení
Ujistěte se, že lupa je zaplá. Nabijte baterii. Ověřte, že
objekt, který chcete zvětšit, je umístěn správně pod
křížem.
Nabijte baterii.
Ujistěte se, že lupa je umístěna na rovném stránce
(povrchu), kterou čtete.
Připojte do portu Power/Video.
Ujistěte se, že zásuvka správně funguje. Pokud je
adaptér připojen, ujistěte se, že přepínač je zapnutý.
Vyčistěte obrazovku a okno s kamerou (umístěné na
spodní straně přístroje).
Stiskněte zvětšovací tlačítko.
Ujistěte se, že televize je zapnutá. Přepněte na televizi
na správný program. Prosíme, abyste nejdříve připojili
lupu k televizi a až poté připojovali nabíjecí adaptér,
jinak lupa nemusí rozeznat televizi a nabíjecí adaptér
zároveň. Ujistěte se, že video kabel je bezpečně
připojen k portu Power/Video na lupě a je zapojen do
správného video vstupu na Vaší televizi.

Tento symbol na produktu nebo v pokynech znamená, že elektrické a
elektronické zařízení by mělo být recyklováno po svém životním cyklu
odděleně od domácího odpadu. V Evropské unii existují odlišná sběrná
zařízení pro tyto účely. Pro více informací, kontaktujte, prosím, místní
orgány nebo vašeho prodejce při koupi.
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