Obsah
Úvod....................................................................................................................................................... 3
Příslušenství .............................................................................................................................. 5
Technické parametry ................................................................................................... 6
Popis produktu ...................................................................................................................... 7
Používání produktu ........................................................................................................ 8
1、Instalování SD karty ...............................................................................................8
2、Nabíječka ....................................................................................................................................8
3、Zapnutí a vypnutí...............................................................................................................9
4、Používání digitální lupy ..............................................................................................9

Funkce ............................................................................................................................................. 10
1、Změna barevného pozadí................................................................................. 10
2、Přiblížení .................................................................................................................................. 10
3、Dotykové možnosti ...................................................................................................... 11
4、Přiblížení a oddálení ................................................................................................. 13
5、 Zamrznutí obrazu ........................................................................................................ 14
6、Čtecí linka............................................................................................................................... 15
7、Úložný prostor a přehrávání ............................................................................ 16
8、Ovládání hlasitosti........................................................................................................ 19
9、Hlasové rozpoznávání ............................................................................................ 19
10、Svítilna .................................................................................................................................... 21
11、Paměť ...................................................................................................................................... 21
12、Šetření barerie .............................................................................................................. 21
13、Tipy pro úsporu batery ........................................................................................ 22
14、Ruční psaní....................................................................................................................... 22
15、Propojení s TV .............................................................................................................. 23
16、Propojení s PC ............................................................................................................. 24
Menu.....................................................................................................................................................24
1、Nastavení menu .....................................................................................................24
1

Nastavení podsvícení LCD ............................................................................. 25
Nastavení podsvícení LED ............................................................................. 25
Nastavení zvukového pípnutí ...................................................................... 25
Zapnutí a vypnutí dotykové obrazovky ............................................ 26
Zapnutí a vypnutí zvuku ..................................................................................... 26
Nastavení datumu a času ................................................................................ 26
Nastavení barevnosti módu ........................................................................... 27

2、Přehrávání ...................................................................................................................... 27
Vymazání současného hlasu ....................................................................... 28
Vymazání všech hlasů ......................................................................................... 28
Vymazaní současné fotky ................................................................................ 28
Vymazání všech fotek........................................................................................... 28
Formátování disku ..................................................................................................... 29

3、Informace ........................................................................................................................ 29
Zobrazení výdrže baterie .................................................................................. 29
Zobrazení souborů.................................................................................................... 29
Zobrazení disku ............................................................................................................ 30
Zobrazení verze ........................................................................................................... 30

Požadavky na připojení k PC ..................................................................... 31
Závěrečná opatření ..................................................................................................... 31
Řešení problémů ............................................................................................................ 32

2

Vítejte!
Děkujeme, že jste si vybrali digitální lupu vyrobenou naší
společností.
Prosíme, abyste si pečlivě přečetli návod k používání.
Pomůže Vám to k lepšímu využití lupy a k dosažení lepších
výsledků při zvětšování.

Funkce
Naše přenosná lupa Full HD 7.0 má velký potenciál s vysokým
výkonem a kvalitou za dobrou cenu.
•1080P30 zvětšení
•720P60 oddálení
•Designe, rychlost, jasnost a plynulost HD
•Profesionální zpracování obrazu DSP k zachování
věrohodnosti barev a detailů
•Chytré zvětšovnání obrazků. Chytré přizpůsobení pozadí
obrazků a jejich následné zobrazení při zvětšení. Bez
rušivých odlesků s vysokou mírou preciznosti a jasnosti v
rozlišením 1024*600.
•Vícebodová dotyková obrazovka - podpora obrázku
v obrázku, přiblížení a oddálení přetáhnutím prstů (verze
Plus)
•Špičkový objektiv - velký rozsah a s dostatečnou
širokoúhlostí a hloubkou pro zachycení větší části textu a
lepší plynulosti čtení.
•Dvojitá čočka - přiblížení a oddálení mají stejnou kvalitu;
4Mega pixelová kamera, HD uložiště a zpětné přehrání
scenérie a textu.
•2X-32X zvětšení je jasné a plynulé
•2X chytrý zoom umožňuje efektivnost zpracování obrazů
•Ultra tenký a přenosný
•Lehce hmatatelné dvoubarevné knoflíky, které jsou jasně
rozpoznány.
• Ergonomická podpora pro pohodlnost čtení a možnost
snadného a plynulého psaní.
• 26 barevných modů dle potřeby uživatele
• Zmrazení obrazu, které je výhodné například pro přiblížení.
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•Zoom zmrazeného obrázku - můžete se posouvat a
pohybovat různě po obrázku: vhodné například pro
pozorování detailů.
•Čtecí linka, která je nápomocná k plynulosti čtení
•Hlasová kontrola je jednoduchá operace usnadňující
používání zrakově postiženým stejně jako hlasová výzva.
• Hlasová poznámka k obrázku
• Nastavitelné podsvícení pro zdraví očí a příjemné čtení.
• Bílá svítilna LED - může sloužit i jako dočasná baterka.
•SD uložiště (SD karta) umožňuje neomezené ukládání.
•AV a HDMI 1080i60 připojení k TV pro další zvěvětšení
textu.
•Typ-c USB
• Objektiv je precizně seřízen a přizpůsoben každodennímu
používání.
•Vysoká výdrž baterie umožňující šetření energii a
používání přístroje až 4 hodiny. Automatické vypnutí po 3
minutách, pokud není digitální lupa používána.
Nový systém, nový design - to je nový produkt, který Vám
přinese nové zážitky!
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Příslušenství
Digitální lupa
1
HDMI kabel
1
Video output kabel 1
USB kabel
1
DCIN nabíjecí kabel 1

Nabíjecí adaptér
Návod
Pevné pouzdro
Čistící hadřík
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1
1
1
1

Technické parametry
Velikost obrazovky: 7.0 HD barevná LCD obrazovka
(1024*600)
Pixely: 4mega pixely (pro každou čočku)
Rozsah zvětší: 2X - 32X
Barevné módy: 26
Mód na míru: ano
Dvojitá čočka: ano
Dotykový displej: ano (volitelné – u verze PLUS）
Nastavení bílého světla LED: ano
Nastavení jasu: ano
Paměťové funkce: ano
Zmrazení obrazu: ano
Panaromatický záběr: ano
Čtecí linka: ano
Uložiště a zpětné přehrání: ano
Rozšířené uložiště: maximálně 32G SD ano
Svítilna: ano
TV výstup: AV i HDMI 1080i60
Ovládání hlasem: (volitelný – u verze PLUS)
Hlasové výzvy: ano
Hlasové poznámky: podporováno, (30s nejvíce)
Držadlo do ruky: ano
Pracovní výdrž: 4 hodiny
Kapacita baterie: 5200mAH vysoko-kapacitní
dobíjitelná lithiová baterie
Rozměry: 150mm(délka) x 84mm(šířka) x 30mm(výška)
Váha: přibližně 435g (s dotykovou obrazovkou)
přibližně 395g (bez dotykové obrazovky)
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Struktura produktu

1、Na dálku/Na blízko 9、LCD
2、Režim (Mód)
10、AV rozhraní
11、TYPE-C USB
3、Uložit
rozhraní
4、Přiblížení

17、Zapnutí/Vypnutí
18、Podpěra

19、Bílé LED
20、Přibližovací
12、HDMI-C rozhraní čočka
21、Oddálovací
13、Info
čočka
14、SD karta
22、Reproduktor

5、Zmzrazení
6、Oddálení
7、Kontrolka napájení
(zelená)
15、DCIN rozhraní
8、Nabíjení batery
16、Resetové
(Červená)
tlačítko

23、Odvětrávání
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Používání produktu
1. Instalování SD karty
Vložte SD katru do
příslušného vstupu.
Zatlačte SD kartu prsty,
Insert SD card

abyste ji správně umístili.

Up connecting finger

2. Nabíjení baterie

Připojení
k digitální lupě

Připojení do
zásuvky
Připojení
k adaptéru
Připojení k
digitální lupě

USB nabíjecí kabel

DCIN nabíjecí kabel

Připojení digitální lupy k adaptéru pomocí USB kabelu
nebo pomocí DCIN kabelu a následné propojení
k elektrickému zdroji.
Nabíjecí dioda (červené světlo) svítí, když se produkt
nabíjí.
Nabíjecí dioda (červené světlo) se vypne tehdy, když dojde
k plnému nabití
Doporučuje nabíjet baterii do plného rozsahu zejména
před prvním použitím.
Pokud stav baterie klesne pod určitou signalizující míru,
doporučujeme baterii nabít.
Upozornění:
Při nabijení doporučujeme zachovat nabíječku a digitální lupu ve
vhodných tepelných podmínkách a ventilačních podmínkách, abyste se
vyhnuli
8

možnému

poškození

z přehřátí.

3. Zapnutí a Vypnutí

Podržte tlačítko Zapnutí,
abyste zapnuli lupu.

Lupu vypnete pokud znovu
podržíte tlačítko zapnutí.

Podržte tlačítko Zapnutí , dokud se nerozsvítí zelená dioda a
lupa se následně spustí.
Začněte lupu používat tehdy, když je obrazovka v souladu se
snímaným obrazem. Znovu podržením tlačítka Zapnutí
vypnete.

, lupu

Upozornění: K dosažení nejlepšího zobrazení oddělejte ochranou
folie z LCD obrazovky.
4. Používání digitální lupy
Změna barevného módu: Stikntěte tlačítko Mód
barevný mód.

, abyste změnili

Přiblížení a oddálení: Stiskněte tlačítko Přiblížení , abyste
zvětšili obrázek nebo stiskněte tlačítko Oddálení , abyste
obrázek zmenšili.
Zamrznutí a rozmrznutí obrazu: Stiskněte tlačítko Zamrznutí ,
abyste obraz zmrazili. Následně stiskněte opět tlačítko Zamrznutí
, abyste obraz spustili.
Čočka na blízko a čočka na dálku: Stiskněte tlačítko Na dálku/Na
blízko , abyste změnili způsob snímání na blízko nebo na dálku.
Uložiště obrázku a zpětné promítání: Stiskněte tlačítko Uložit ,
abyste obrázek uložili a následně podržte tlačítko Uložit , abyste
si obrázek zpětně promítli.
Nastavení parametrů systému. Podržte tlačítko Mód , abyste
vstoupili do nastavení a následně podržte tlačítko Zamrznutí
abyste potvrdili výběr nastavení.
9

,

Nastavení daau a času: Stiskněte tlačítko Smart , abyste
vstoupili do nastavení data a času.
Pro více podrobností se prosím podívejte na kapitolu o
funkcích a nastavení menu.

Funkce
1.Změna barevného módu
Změňte LCD obrazovku tlačítkem Mód , abyste si zvolili
potřebný mód.
26 druhů barevných módů:
1)Barevný
2)Barevně zvýšený
3)Negativ
4)Monochrom
5)Černo-bílý
6)Bílo-černý
7)Modro-bílý
8)Bílo-modrý
9)Žluto-černý

10)Černo-žlutý
11)Žluto-modrý
12)Modro-žlutý
13)Zeleno-bílý
14)Bílo-zelený
15)Oranžovo-bílý
16)Bílo-oranžový
17)Červeno-černý
18)Černo-černý

19)Oranžovo-černý
20)Černo-oranžový
21)Žluto-zelený
22)Zeleno-žlutý
23)Červeno-bílý
24)Bílo-červený
25)Žluto-bílý
26)Bílo-žlutý

Požadovaný barevný mód může být přizpůsoben
v nastavení menu -> barevné módy. Blíže v nastavení sekce
Barevné módy.
2.Nastavení přiblížení

2X Zvětšení
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16X Zvětšení

32X Zvětšení

Přiblížení nebo Oddálení ，upravte si míru zvětšení tak,
abyste dosáhli požadovaného zvětšení.
Lupa má rozsah zvětšení: 2X ～32X.
3.Dotykové displej a dotykové operace (volitelné)
Tato digitální lupa podporuje dotykovou obrazovku
s funkcemi obrázek-v-obrázku: Bez přiblížení, dotkněte se
obrazovky a pohybujte se po ní prstem, abyste dosáhli funkce
obrázek-v-obrázku.
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Obrázek-v-Obrázku (Picture in Picture)

Tlačítkem Přiblížení/Oddálení upravíte písmo Obrázku-vObrázku.

Jedno kliknutí: Menu
Dvojité kliknutí: Zmrazení/spuštění
Dlouhé podržení: Změna módu
Přiblížení prsty: Přiblížení obrázku
Oddálení prsty: Oddálení obrázku
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Upozornění:
Pokud je dotyková obrazovka zašpiněná nebo je na ní voda,
může to způsobit poruchu. Doporučujeme, abyste zajistili
čistotu obrazovky. Dále doporučujeme používat pouze
originální nabíječku, nepříslušící nabíječka může produkt
poškodit.
4.Změna čočky na blízko a na dálku

Čočka na blízko

Čočka na dálku

Změňte tlačítkem Na blízko/Na dálku , abyste viděli buď
blízké, nebo vzdálené předměty. Blízké i vzdálené předměty
mají stejnou jasnost.
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Čočka na blízko může být použitá například na: noviny, knihy,
krabičky léku, podpis, mobily,
iPady,
bankovky,
drobné
předměty atd.

Čočka na dálku může být použitá například na: tabuli,
autobusové značky, jízdní značení, vzdálené názvy,
průvodcovské značky, ceny atd.

Nízké podsvícení

Pokud je kamera příliš tmavá, podívejte se na naše tipy.
5. Zamrznutí a rozmrzutí obrazu

Zamrznutí obrázku
14

Sledování obrázku poté, co byl zmrazen

Tlačítko Zamrznutí může obrázek zmrazit a Vy jej můžete
pozorovat ve výhodné vzdálenosti vůči sobě. Znovu
stisknutím tlačítka Zamrznutí dojde k spuštění obrázku a
návratu do reálného snímání.
6. Čtecí linka
Čtecí linka může být nápomocná uživatelům k rychlejšímu a
plynulejšímu čtení.

Horizontální
čtecí linka
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Vertikální
čtecí linka

Vypnutí čtecí
linky

Podržte tlačítko Na dálku/Na blízko
abyste změnili
horizontální linku ve vertikální či čtecí linku vypnuli.
Posunování čtecí linky: Pokud je čtecí linka zapnuta, tak se
posouvá stisknutím tlačítek Přiblížení a Oddálení .
7. Uložiště a zpětné přehrání
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Hledáček

Kapitola

Zpětné
přehrání

Stiskněte tlačítko Uložit , abyste uložili současný obrázek.
Podržte tlačítko Uložit , abyste vstoupili do rozhraní
zpětného přehrání a znovu si pustili uložené obrázky.
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Ve zpětném přehrání mají tyto tlačítka následující funkce:

Tlačítka
Na dálku/na blízko

Krátké stisknutí
Předchozí obrázek

Podržení
Posun obr. (V přiblížení)
Zpět ze zpětného přehrání /
Posun obr. do leva

Mód

Změna barevného módu

Uložit

Další obrázek

(V přiblížení)
Posun obr. dolu (V
přiblížení)

Přiblíží obrázek

Přiblíží obrázek

Zmrazení

Hlasová
poznámka/zpětné
přehrání

Posun obrázku doprava (V
přiblížení)

Oddálení

Oddálí obrázek

Oddálení obrázku

Přiblížení

Upozornění:
Počet uložených souborů závisí na typu uložiště. Vestavěná
paměť může uložit 50-100 souborů.

18

8. Nastavení hlasu (Volitelné)
Produkt má funkci ovládání hlasem. Ovládání hlasem je možné
specifickými pokyny. Instrukce jsou následující:
.
Hlasová navigace
Proces:
Image freeze
V náhledu zmrazí obrázek
Image unfreeze

Zamrzlý obrázek spustí

Zoom in

Přiblíží obrázek

Zoom out

Oddálí obrázek

Move left
Move right
Move up

Posune obrázek doleva
Posune obrázek doprava
Posune obrázek nahoru

Move down

Posune obrázek dolu

Lens switch

Změní čočku nablízko/na dálku

Mode switch
Photo save

Změní barevnost módu
Obrázek v náhledu uloží
Zobrazí současný datum a čas stejně
jako spotřebu baterie

Current time
Power off

Vypne digitální lupu

9.Hlasové poznámky

Nahraná
hlasová
poznámka
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Přehrání
hlasové
poznámky

Zastavení
hlasové
poznámky

Zpětné přehrání:
Stiskněte tlačítko Zmrazit , vytvořte hlasovou poznámku
k současnému obrázku. Až si příště otevřete obrázek,
hlasová poznámka se Vám přehraje automaticky
s obrázkem.
Během nahrávání hlasové poznámky, držte
tlačítko Zmrazit.
(Hlasová poznámka může být maximálně
dlouhá 30s).
Attention：
Upozornění: Hlasovou poznámku můžete zrušit v menu
zpětného přehrávání a následně můžete nahrát novou.
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9. Svítilna
Svítilna slouží jako dočasné osvětlení. Zapnutí svítilny;
V režimu OFF podržte tlačítko Zmrazit
Zapnout

a stiskněte tlačítko

, svítilna se zapne.

Změna modu svítilny; Tlačítko Zmrazit

změní osvětlení:

jasné , pomalé blikání, blikání, spád.
Nastavení jasnosti; Tlačítko Přiblížení

nebo Oddálení

může

měnit osvětlení (kromě módu spádu).

Vypnutí svítilny; Podržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí , svítilna
se vypne.
10. Paměťové funkce
Poté co dojde k vypnutí lupy, tak paměťové funkce uloží
všechny nastavené věci uživatele automaticky.
11. Šetření energie
Digitální lupa má chytrou funkci šetření energií. Pokud na
pozadí lupy neběží žádné procesy a obrazovka je vklidu po
dobu 1 minuty, lupa se automaticky přepne do režimu
spánku. Obrazovka káže stav baterie a zobrazí současné
datum a současný čas.

Automatický
režim spánku

V režimu spánku stiskem jakéhokoliv tlačítka se lupa probudí.
Při následné neaktivitě znovu usne do 2 minut.
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12. Tipy při nízkém stavu baterie

Nízký stav
baterie

Nízký stav baterie; Na obrazovce se zobrazí ikona o nízkém
stavu baterie a dioda zabliká. Pokud se Vám objeví ikona o
nízkém stavu baterie, doporučuje baterii dobít v čas.
13. Psaní
Digitální lupa umožňuje ruční psaní. Otevřete držadlo,
nechte jej vzpřímené a pohodlně pište.

Čtení za
pomoci
držadla.
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Psaní

Držadlo umožňuje ergonomické postavení lupy. Postavení
Vašeho krku a Vaší hlavy je přirozené a pohodlné. Co se týče
pasní tak ruka i pero mají snadný přístup k požadované
oblasti. Vy tak můžete plynule psát. Pokud otočíte lupu o 180
stupňů, tak můžete snadno psát i levou rukou.
14. Připojení k TV
Připojení k TV skrz AV kabel

Připojení k TV skrz HDMI kabel

Video Audio L Audio R

HDMI

Propojte lupu s TV skrz AV kabel, abyste dostali větší obraz.
Propojte lupu skrz HDMI kabel, abyste dostali jasnější obraz
oproti propojení pomocí AV kabelu. Až lupu propojíte s TV,
tak LCD obrazovka se automaticky vypne.
23

15. Propojení s počítačem
Po připojení lupy k počítači pomocí USB kabelu, počítač
rozpozná lupu a její uložiště. Můžete si tak nahrát uložené
obrázky a hlasové poznámky do počítače.

Připojení k
lupě

Připojení
k
počítači

Menu
V nastavení menu jsou tlačítka definována takto:
Stisknutí tlačítka

Operace

Na dálku/Na blízko

Předchozí menu

Mód

Odejít z menu

Uložit

Následující menu

Přiblížit

Předchozí volba

Zmrazit

Nastavení volitelnosti

Oddálit

Následná volba
24

1. Nastavení Menu
V náhledu podržte tlačítko Mód , abyste vstoupili do
nastavení parametrů digitální lupy.
Nastavení jasu LCD

Jas 1

Jas 3

Tlačítkem Přiblížení

Jas 5

a tlačítkem Oddálení

může být

nastaven jas 1 ~ 5, jak můžete vidět na obrázcích.
Nastavení bílého osvětlení LED

Vypnutí LED

Jas 1

Tlačítkem Přiblížení

Jas 3

Jas 5

a tlačítkem Oddálení

může být

nastaven jas 0 ~ 5, jak můžete vidět na obrázcích.
Upozornění: Vypnutí osvětlení LED doporučujeme hlavně
pro mobilní telefony, různé panely a texty, které mají
samostatné osvětlení.
Nastavení zvuku - pípnutí.

Vypnutí pípnutí

Zvuk 1

Tlačítkem Přiblížení

Zvuk 3

a tlačítkem Oddálení

Zvuk 5

může být

nastaven zvuk 0 ~ 5, jak můžete vidět na obrázkách.
Upozornění: Úroveň 0 znamená vypnutí zvuku - pípnutí.
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Zapnutí a Vypnutí dotykové obrazovky (Volitelné)

Zapnutí
Tlačítkem Přiblížení

Vypnutí

a tlačítkem Oddálení

může být

nastaveno zapnutí nebo vypnutí dotykové obrazovky.
Upozornění: Mají pouze modely PLUS, které podporují
dotykové operace.
Ovládání hlasem (volitelné)

Zapnutí
Tlačítkem Přiblížení

Vypnutí
a tlačítkem Oddálení

může být

nastaveno vypnutí nebo zapnutí ovládání hlasem.
Upozornění: Mají pouze modely PLUS, které podporují
hlasovou operaci.
Nastavení Data a Času

Nastavení roku

Nastavení hodin

Nastavení Měsíce

Nastavení dna

Nastavení minut

Nastavení vteřin
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Tlačítkem Přiblížení

a tlačítkem Oddálení

může být

nastaven datum a čas. Stiskněte tlačítko Zmrznutí ,
abyste se posunuli v nastavení volených možností.
Nastavení barevného módu

Otevření černého na
bílém módu

Vypnutí
černého na
bílém módu

Barevný mód
Tlačítkem Přiblížení a tlačítkem Oddálení můžete
provést změnu.
Stiskněte tlačítko Zamrznutí , abyste vypnuli nebo zapnuli
mód.
Pouze vybraný mód lze měnit. Nevybrané módy budou
přeskočeny.
Upozornění: Barevný mód nemůže být vypnutý.
16. Zpětné přehrání
Vstupte do zpětného přehrávání a spravujte nahrané soubory.

Zrušení současné hlasové poznámky

Vymazat
Potvrdit vymazání
Proces vymazání
Tlačítkem Přiblížit a tlačítkem Oddálit můžete
vybrat, co se má stát. Stiskem tlačítka Zamrznutí
vymažete současnou hlasovou nahrávku.
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Vymazat všechny hlasové nahrávky

Vymazat
Tlačítkem Přiblížit

Potvrdit
a tlačítkem Oddálit

se má stát. Stiskem tlačítka Zamrznutí

Proces mazání

můžete vybrat, co
vymažete všechny

hlasové poznámky.
Vymazání současného obrázku

Vymazat
Tlačítkem Přiblížit

Potvrdit
a tlačítkem Oddálit

se má stát. Stiskem tlačítka Zamrznutí

Proces mazání

můžete vybrat, co
vymažete současný

obrázek.
Vymazání všech obrázků

Vymazat
Potvrdit
Proces mazání
Tlačítkem Přiblížit a tlačítkem Oddálit můžete vybrat, co
se má stát. Stiskem tlačítka Zamrznutí vymažete všechny
obrázky.
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Naformátování disku

Nastavení formátování Potvrzení formátování Naformátování
Tlačítkem Přiblížit a tlačítkem Oddálit můžete vybrat, co
se má stát. Stiskem tlačítka Zamrznutí naformátujete disk.

Speciální poznámka: Jakmile jednou vybraný soubor
smažete, už jej nemůžete znovu nalézt. Jakmile
naformátujete disk, všechny soubory budou smazány a
nemohou být znovu obnoveny. Prosíme, abyste se ujistili, že
tyto akce chcete doopravdy provést.
17. Nastavení informací
Podržte tlačítko Zamrznutí , abyste vstoupili do nastavení
informací a mohli jste jej zkontrolovat.
Zobrazení výdrže baterie

Nízký stav - vypnutí.

Nízký stav

Poloviční stav

Plně nabito

Výdrž baterie je zobrazena procentuálně.

Zobrazení informací o souboru
Informace o souboru

Informace o souboru zobrazí celkový počet obrázku a
hlasových poznámek.
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Informace o disku

Vestavěná paměť
SD karta
Informace o disku zobrazí současné volné místo na disko a
celkovou kapacitu disku.
Informace o verzi

Informace o verzi
(Standardní verze)

Informace o verzi
(PLUS verze - dotyková)

Informace o verzi zobrací model produktu the version
information menu displays the product model, sériové číslo
produktu a čas sestavení.
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Požadavky na počítačovou konfiguraci
Tato digitální lupa požaduje tyto parametry PC, aby s PC
mohla být propojena:
Windows® Win7/Vista/XP operační systém
Intel® Pentium 4, 2.8 GHz CPU nebo vyšší
Nejméně 1GB RAM
Standardní USB 2.0 nebo vyšší
512MB nebo vyšší video kartu

Opatření
Abyste zachovali digitální lupu v co nelepším stavu,
přečtěte si prosím pečlivě následující poznámky.
Nevystavujte lupu vysokým teplotám nebo přímenému
slunečnímu svitu.
Nevystavujte lupu vlhkosti, dešti, mokru a chemickému
působení kapalných látek.
Nepoužívejte ji v blízkosti jiných elektronických či
lékařských zařízení, která nemají dostatečnou ochranu
proti působení dalšího elektrického zařízení.
Používejte lupu v rozmezí teplot 10 ° C ž 40 ° C a
uchovávejte ji v rozmezí teplot -20 ° C až 65 ° C.
Nezkoušejte ji sami opravit nebo otevřít, abyste se vyhnuli
nechtěnému poškození.
Zajistěte včasnou podporu energie a baterie, abyste se
vyhnuli ztrátě či poškození.
Používejte pouze odpovídající hadřík k čištění. Prostředky
k čištění obsahující alkohol nebo chemické sloučeniney
nesmějí být použity. Před čištěním odpojte lupu od zdroje a
baterie.

Upozornění:
Lupu nepoužívejte v době napájení.
Bílé LED světlo má vysokou teplotu, nedotýkejte se ho!
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Řešení problémů
Problém
Černá obrazovka

Nejde zapnout
Nejde zvuk.

Řešení
Podržte tlačítko Zapnutí.
Baterie je vybitá, nabijte ji.
Ujistěte se, že čočka má vhodné
podmínky.
Baterie je vybitá, nabijte ji.
Zkontrolujte, zda je zvuk v menu zapnutý
od 1 do 5.

Obrázek je příliš tmavý
nebo příliš světlý.

Ujistěte se, že čočka má vhodné
podmínky.
Zkontrolujte, zda si vybrali správnou
čočku.

Obrázek je rozmazaný

(Na blízko nebo na dálku)
Opatrně očistěte LCD obrazovku případně
čočku.
Ujistěte se, že jste vybrali správnou čočku.
(Na blízko nebo na dálku)
Nastavte míru přiblížení pomocí tlačítka
Přiblížit.

Text na čtení je příliš
malý
Nelze uložit nebo chyba
karty

Naformátujte SD kartu nebo ji vyměňte.

Propojení s TV
nefunguje

Zkontrolujte zda je TV zapnutá.
Pokud používat propojení AV kabelem,
nastavte TV na mód AV kabelu.
Spojte AV kabel se správným vstupem.
Pokud používat propojení HDMI kabelem,
změňte mód TV na HDMI vstup. Ujistěte
se, že řádně spojen s lupou i s TV.
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