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Beskrivelse
ZoomaxTM Snow er en lett håndholdt elektronisk lupe med 4.3” LCD skjerm.
Den forstørrer fra 2x-16x, 10 farge og kontrastvalg, og mulighet til å fryse
bildet. Zoomax har også strømsparingsfunskjon.

Innhold i esken
ZoomaxTM Snow esken inneholder følgende:

Elektronisk lupe

Video kabel

bærestropp

Beskyttelseveske

Oppladbart lithium batteri
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Bruksanvisning

Strømforsyning
batterilader

/

Beskrivelse av enhet:
4.3” LCD skjerm

Indikator lys

Zoom inn

Kontrastvalg

Zoom ut

Kamera

Skrivestativ

Batterideksel

Av og på

Frys
bilde
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Strøm
TV-UT port

Til bærestropp

Komme i gang
Batteri installering

Installer batteri som følgende:
1. Snu enheten med baksiden opp
2. Press og skyv for å åpne batterideksel
3. Sett i batteri
4. Sett tilbake deksel og skyv det til låst posisjon
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Lading av batteri

Batteriet bør fullades før du tar i bruk lupen.
- Tilkoble strømforsyningen til USB porten og sett kontakten i veggutaket.
Ladeindikatoren vil lyse rødt ved lading.
- Når batteriet er fulladet vil ladeindikatoren slukke.
- Hvis batteriindikatoren
på skjermen ikke lyser ved påslag er batteriet
nesten utladet, og du bør lade på nytt.
Lading av batteriet tar ca 4 timer, og et fulladet batteri vil vare ca 3,5 timer.
Vi anbefaler ekstra batteri hvis du ikke har tilgang på strøm over tid.

Montere bærestropp

- Tre først den lille løkken på enden av lenken gjennom åpningen.
-Tre så den andre enden gjennom den lille løkken og stram til.
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Funksjoner
Slå av og på

Av / på

Slå på: Trykk og hold av/på knappen i 2 sekunder. (som vist på tegning)
Den grønne indikatoren tennes og enheten er klar til bruk.
Slå av: Trykk og hold av/på knappen i 2 sekunder. Den grønne indikatoren
slukkes og enheten er slått av.
- For å spare strøm vil lupen slå seg av etter 3 minutter hvis den ikke har
vært i bruk.

Justere forstørring

Zoom inn

Zoom ut

- Trykk “+” knapp for å zoome inn, og trykk “-”knappen for å zoome ut.
Forstørring flatt på papir: fra 3.6 til 16 ganger forstørring.
Med skrivestøtte: 2-10 ganger forstørring.
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Fargevalg
Fargevalg

Det er to muligheter å bruke dette på:

1. Normalmodus
I normalmodus, trykk på fargevalgknappen for å gå gjennom de forskjellige
valgene:
- Naturlige farger
- Gråskala
- Høy kontrast hvit tekst på sort bakgrunn
- Høy kontrast sort tekst på hvit bakgrunn
- Høy kontrast hvit tekst på blå bakgrunn
- Høy kontrast blå tekst på hvit bakgrunn
- Høy kontrast gul tekst på sort bakgrunn
- Høy kontrast sort tekst på gul bakgrunn
- Høy kontrast blå tekst på gul bakgrunn
- Høy kontrast gul tekst på blå bakgrunn

2. Favorittmodus
I favorittmodus, trykk på fargevalgknappen for å gå gjennom de tre
basisvalgene: naturlige farger, din favoritt kontrastfarge og motsatt (slik som
hvit på blå & blå på hvit). Dette gjør det ofte enklere ved bruk.
1）For å komme til favorittvalg, velg først din favorittfarge i normalmodus,
så holder du fargevalgknappen inne i 2 sekunder til du hører et pip.
NB: Hvis du velger favorittmodus, og står i fullfarge eller gråskala, vil
valgene i favorittmodus bli fullfarge, sort på hvit og hvit på sort.
2）For å gå tilbake til normalmodus, trykk og hold knappen inne i 2
sekunder til du hører et pip;
3）Hvis du slår av enheten mens du står i favorittvalg, vil den huske det til
neste gang du slår på.
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Frys bilde
Frys bilde

Bruk Frys-knappen for å “lagre” bilde.
- Sett enheten over objektet / teksten
- Trykk på Frys-knappen
- Du kan nå ta lupen til deg for å studere objektet / teksten nærmere. Du
kan også forstørre bildet eller forminske bildet med +/- knappene og endre
fargevalg med fargevalgsknappen.
- Trykk frys-knappen igjen for å gå ut av frysmodus.

Skriving

-Trekk ut skrivestativet på undersiden av lupen.
-Skriv på undersiden av kamera.
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Skru av/på knappelyder (pip)

Langt trykk, 5 sek på “zoom ut” knapp

Som standard er det ingen lyd ved knappetrykk.
For å skru på, trykk og hold “Zoom ut” knappen i 5 sekunder til det piper 2
ganger.
For å skru av, trykk og hold “Zoom ut” knappen i 5 sekunder til det piper 1
gang.

Skru av/på kameralys

Langt trykk, 5 sek på fargevalg knapp

Som standard er kameralyset på ved bruk.
For å skru lyset av, trykk og hold “fargevalgsknappen” i 5 sekunder til det
piper 2 ganger. (fortsett og hold hvis du bare hører ett pip).
For å skru lyset på, trykk og hold “fargevalgsknappen” i 5 sekunder til det
piper 2 ganger. (fortsett og hold hvis du bare hører ett pip).
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Justere lys på skjermen
Hold tasten "Frys" og "zoom inn (eller zoom ut)" for å komme til meyen for
justering av lys. Trykk så "zoome inn" hvis du vil øke lysstyrken og "Zoom
ut" for å redusere den. Trykk på "fargevalg" for å bekrefte lysstyrke og
avslutt. Hvis du ikke gjør endringer i løpet av 5 sekunder vil den avslutte
menyen automatisk.

Tilkobling til TV
Koble audio/video kabelen til lupen og Tv apparatet.

- Etter tilkobling vil skjermen på lupen skru seg av automatisk.
-For å velge riktig TV standard, trykk og hold frys-knappen i 3 sekunder.
-Bruk “+”/”-” for å velge PAL (i norge) eller NTSC, Så trykker du “fargevalg”
knappen for å bekrefte. Apparatet vil huske dette til neste gang.
- Når du kobler fra AV kabelen vil lupen automatisk gå tilbake til LCDvisning.

Strømsparingsfunksjon:
Hvis lupen ikke har vært i bruk på 3 minutter vil den slå seg av.
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Innstiling av minnefunksjoner
Den elektroniske lupen vil automatisk huske de fleste innstillinger, (slik som
fargevalg, forstørring, tv format, pip ved knappetrykk lys) og bruke de neste
gang du slår på apparatet.

Feilsøking
Problem

Svart skjerm

Enheten slår seg ikke på.
Bildet er mørkt eller uskarpt.

Løsninger
Kontroller at strømmen er på.
Lad batteriet.
Redusere forstørrelsesnivået.
Kontroller at bildet er under kamera.
Bytt eller lad batteri
Se til at Snow ligger flatt mot objekt.

Batteri lader ikke selv om Se til at uttaket har strøm og pluggen er
batterilader er tilkoblet.
satt helt inn i lupen.
Flekker eller urenheter på
Rens kamera og skjermen med myk klut.
skjermen.
Justere forstørrelsen opp til passende
nivå.
Teksten er for liten til å lese.
Tilkoble evt. til TV med den medfølgende
AV-kabelen.
Justere forstørrelsen ned til passende
Teksten er for stor.
nivå.
Prøv å flytt enheten litt bort fra emnet.
Enheten er koblet til en TV, Se til at tv er på.
men ikke noe bilde vises på Sjekk at kabelen er riktig tilkoblet og at
TV-skjermen.
utdata (PAL) er riktig.
Skjermen er frosset eller
forvrengt
eller
andre Slå apparatet av og på.
problemer som ikke er nevnt i Fjern og bytt batteriet.
denne håndboken.

Hvis problemet ikke er angitt ovenfor, kan du kontakte din lokale forhandler.
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Sikkerhet
Hvis du vil beholde din elektroniske lupe i god forfatning, les følgende
sikkerhetsinstruksjoner nøye:
- Utsett ikke apparatet for overdreven varme eller direkte sollys. Dette for å
unngå fare for brann.
- Unngå våtområder, regn, væsker og kjemikalier.
- Bruk alltid apparatet i et miljø der temperaturen er mellom 10 og 40 °
Celsius.
- Ikke forsøk å reparere apparatet eller åpne deksler. Garantien blir da
ugyldig. Kontakt din forhandler for reparasjon.
- Husk alltid å koble fra enheten før rengjøring. Bruk bare en fuktig, myk,
lofri klut. Ikke bruk alkoholholdige løsningsmidler eller andre
rengjøringsmidler.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren til å lade batteriet. Andre
strømforsyninger eller batteriladere vil kunne ødelgge batteriet.
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Spesifikasjoner:


Forstørring: 2x to 16x (optisk og digital)

 10 visningsmoduser: (fullfarge, grå, høykontrast hvit på svart,
høykontrast sort på hvit, høykontrast hvit på blå, høykontrast blå på
hvit, høykontrast gul på svart, høykontrast sort på gul, høykontrast
blå på gul, høykontrast gul på blå)
 Fokus: Autofokus
 Skjerm: 4.3 tommer（109mm） widescreen TFT
 TV utsignal: PAL / NTSC
 Strømsparing: Enheten slår seg automatisk av etter inaktivitet i tre
minutter
 Batteri: oppladbart lithium batteri. 3.5 timer ved kontinuerlig bruk
 Batterinivå indikator：Ja
 Strømforsyning: inn: 110—240V, ut: 5V/1A
 Ladetid: 4 timer
 Vekt: 215 gram
 Medfølgende tilbehør: brukermanual, oppladbart batteri,
strømadapter, bærestropp, beskyttende veske, AV-kabel
 Betingelser for lagring og bruk:
Fuktighet < 70%
Temperatur: 10-40 °Celsius
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For notater:
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