I-LOVIEW 7 FULL HD

Bruks og monteringsanvisning
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Introduksjon
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Produktets innhold
Produktet inneholder følgende deler:







I-LOVIEW 7 (700Z)
SD minnekort
Strømforsyning
Bæreveske
Bruksanvisning
Fiberklut for rengjøring

Batteriet må lades helt opp i ca. 4 timer første gang. Vennligst
koble den medfølgende strømadapteren til DC-inngangen for å
lade batteriet.
Fjerne LCD beskyttelsesfilmen før du bruker enheten.
Vær forsiktig så du ikke lar fremmedlegemer dekke til
kameralinsen. Hvis noen fremmedlegemer er på linsen, tørk det
av med den medfølgende mikrofiberklut.
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Konfigurasjon
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1. Av/på
Strøm på: For å slå på enheten, trykker du på knappen i 2
sekunder eller mer.
Strøm av: For å slå av enheten, trykker du på knappen i 2
sekunder eller mer igjen.
Hvis du opplever en operasjon feil eller funksjonsfeil, trykk
på knappen for 6 sekunder for å slå av systemet.

2. Zoom

⊕ knappen

Trykk på knappen for å forstørre skjermbildet.
3. Zoom

⊖ knappen

Trykk på knappen for å redusere størrelsen på skjermbildet.
4. Fargemodus knapp
Bildet på skjermen kan sees i åtte (8) fargemodi:
- Naturlig fargemodus
- Hvit tekst på sort bakgrunn
- Svart tekst på hvit bakgrunn
- Gul tekst på sort bakgrunn
- Svart tekst på gul bakgrunn
- Grønn tekst på svart bakgrunn
- Blå tekst på gul bakgrunn
- Gul tekst på blå bakgrunn
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5. Visningsmodus bryter
Ved å benytte denne knappen kan du velge mellom nærbilde
og avstandsbilde.
Close-Up Mode (Blomst ikon): Når du ser på objekter
innenfor 1 meter fra deg.
Avstandsmodus (Fjell ikon): Når du ser på ting mer enn 1
meter unna deg.
6. Frys knapp
Trykk kort på knappen og bildet på skjermen fryser. Du kan
deretter zoome inn / ut på stillbildet og justere farge og
lysstyrke på skjermen. Trykk på knappen igjen for å frigi
skjermen igjen.
7. Joystick
Du kan flytte joysticken til venstre, høyre, opp eller ned for å
navigere gjennom menyer eller endre menyvalget. Trykk på
Jog-knappen for å velge ønsket menyvalget.
a. Normal modus og stillbilde
Du kan flytte rundt et forstørret bilde ved å bevege Jogknappen til venstre, høyre, opp eller ned.
b. Menyskjermen
Du kan gå til andre menyer ved å bevege joysticken opp
eller ned, og endre menypunktet ved å bevege
joysticken til venstre eller høyre. Trykk på joysitcken for
å aktivere ønsket element.
8. SD-kortspor
Brukes til å lagre bilder og overføre bildefiler til andre
enheter.
7

9. HDMI utgang
Du kan koble din i-loview 7 til en TV eller dataskjerm. På
HDMI utgangen får du funksjoner som forstørring opp/ned
og frys bilde.
10.

Lydutgang

11.

Strømkontakt
Du kan sette inn strømadapteren her for å lade
batteriet.

12.

Batteriladingsindikator
Den viser batteriets ladestatus. Indikatoren er rød når
Batteriet lades og skifter til grønt når de er fulladet.

13.

Kamera
Vær forsiktig så du ikke la fremmedlegemer dekke over
kameralinsen. Hvis dette skjer, tørke det av med den
medfølgende mikrofiberkluten.

14.

LED lys

15.

Høyttaler

16.

LCD skjerm

17.

Stativ
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Funksjoner og hurtigtaster
1. Lyd av/på
Du kan slå lyden av / på ved å trykke på og holde nede Zoom
⊕ knappen og fargemodus knappen i 3 sekunder eller mer.
2. Batteristatus
Status for gjenværende batteritid vil ikke normalt vises, men
Indikatoren viser når batteriet faller til 30%. Du kan sjekke
status på gjenværende batteritid ved å trykke på Zoom ⊖
knappen og fargemodus knappen samtidig i 3 sekunder eller
mer. Ikonet forsvinner hvis du trykker på knappene igjen.
3. Lagre bilde
Hvis du trykker og holder nede Frys-knappen i 3 sekunder eller
mer vil et kameraikon vises på skjermen. Bildet på skjermen
kan lagres som en bildefil til SD-kortet. Når bildet er lagret vil
kameraikonet forsvinne.
4. Gjenopprett fabrikkinnstillinger
Hvis du flytter joysticken opp og trykker på fargemodus
knappen samtidig i 3 sekunder eller mer, kan du tilbakestille
enheten til fabrikkinnstillingene.
5. Strømsparer modus
Hvis du lar enheten være på og ubrukt i tre minutter går det
automatisk i strømsparingsmodus. Hvis enheten er ytterligere
3 minutter ubrukt slår den seg av automatisk
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6. Meny
For å vise menyen trykker du på Zoom

⊖ knappen knappen

og fargemodus knappen samtidig i 3 sekunder eller mer.
Fotovisning
Dette gjør at du kan vise
bilder som er lagret på SDkortet. Du kan vise andre
bilder ved å bevege
joysticken til venstre eller
høyre. Også i Fotovisning
kan du zoome inn / ut på
bildene og justere farger og
skjermlysstyrken. Ved å trykke på Frysknappen vil du endre det forstørrede bildet
til sin opprinnelige størrelse. Hvis du ønsker
å slette bildet på skjermen trykk på
joysticken. Trykk på joysticken en gang til
for å bekrefte sletting. Hvis du ikke ønsker å slette bildet på
skjermen kan du velge [NO] ved å flytte joysticken til venstre
eller høyre og trykke på joysticken for å bekrefte.
Lysstyrke på skjermen
Du kan juster lysstyrken
på skjermen til 5 ulike
nivåer.
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LED lys
Dette gir deg mulighet til
å slå av/på LED lyset.

Lydstyrke
Dette gir deg mulighet til
å justere lydstyrken i 5
ulike nivåer.

Personlige innstillinger
Hvis du velger [Lagre]
kan du lagre dine
personlige innstillinger
for farger, modus,
lysstyrke, LED lys status
og lydvolumet. Du kan
velge [tilbake] for å gå
tilbake til de lagrede personlige innstillinger.
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Tekniske data
Forstørring ....................... 0.3x ~ 275x (inkludert digital zoom)
Forstørring ............................................ 0.3x - 50x (i live-bilde)
Forstørring med stativ ute ........................................ 1.8x - 14x
Farger .............................................................. Naturlige farger
Hvit tekst på sort bakgrunn
Svart tekst på hvit bakgrunn
Gul tekst på sort bakgrunn
Svart tekst på gul bakgrunn
Grønn tekst på svart bakgrunn
Blå tekst på gul bakgrunn
Gul tekst på blå bakgrunn
Skjerm ....................................... 7” widescreen TFT-LCD (16:9)
SD kort .............................................. Max 64GB SD kort støtte
Batteri ............................................Oppladbart Lithium batteri
Brukstid ...................................... Ca 4 timer på lysnivå tre
Ladetid ............................................................. Ca 4 timer
Vekt .......................................................................... 535 gram
Størrelse .......................................... 200mm x 146mm x 25mm
Brukstemperatur ................................................. 0 – 35 grader
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