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Beskrivelse
Zoomax® Snow er et letvægts håndholdt elektronisk
læseapparat med en stor 4.3” LCD-skærm i bredformat.
Det giver forstørrelse fra 2× til 16×, samt 10 kontrast
tilstande, og har mulighed til at fryse et billede for et
nærmere kig. Det har også et moderne design med en
strømbesparende funktion.

Tilbehør
Zoomax® Snow-pakken indeholder følgende:

Læseapparat

Videokabel

Kort strop

Brugsanvisning

Beskyttelseskasse AC strømforsyning

Genopladeligt
litiumbatteri
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Billede af Zoomax Snow nedenfor med beskrivelser af
knapper, stik og lys:
4,3” LCD-skærm

Indikatorlys

Zoom ind

Kontrasttilstand

Zoom ud

Kamera

Skrivestander

Batterirum

Afbryderknap

Fryseknap
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USB-port
AV-UD stik

Plads til snor

Generel anvendelse
Batteriinstallation

Installer batteriet som følger:
1. Vend apparatet rundt, så bunden vender opad
2. Tryk og træk batteridækslet åbent
3. Indsæt batteriet, så hullerne på batteriet passer med
stifterne i batterirummet.
4. Skyd dækslet tilbage og skub det i lukket position
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Opladning af batteriet

VIGTIGT:
Batteriet skal oplades, før du bruger Snow for første
gang. Slut strømadapteren til USB-porten, og sæt
derefter den anden ende af strømforsyningen i
stikkontakten. Strømindikatoren vil være rød, mens
opladningen er i gang. Når batteriet er fuldt opladet,
slukker LED-indikatoren.
Hvis batteriindikatoren på skærmen under normal drift
ikke har nogen striber og blinker, er batteriet lavt, og du
skal genoplade det. Opladning af batteriet tager cirka 4
timer, og et fuldt opladet batteri holder i cirka 3,5 timer.
Du kan købe et ekstra batteri til lange ture eller
forlænget brug.

Sådan monteres den korte strop

Indsæt den lille løkke gennem hjørnet af Zoomax
designet til håndledsremmen. Træk den anden ende af
stroppen gennem løkken og stram.
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Betjeningsvejledning
Tryk og hold den lyseblå knap på Snows øverste kant i
to sekunder for at starte apparatet. Den grønne
strømindikator lyser, og apparatet vil gå i funktion
læseapparat.
Strømknap

Tryk og hold afbryderknappen nedtrykket i to sekunder
for at slukke for apparatet. Den grønne indikatorlampe
slukker samtidig.
For på at spare strøm, vil apparatet slukke automatisk
efter tre minutters inaktivitet.
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Justering af forstørrelsen
Zoom ind

Zoom ind

Zoom ud

Zoom ud

Tryk på knappen "+" for at zoome ind og tryk på
knappen "-" for at zoome ud.

Forstørrelsesniveauer:
•
•
•

En placering af Zoomax fladt på papiret giver dig et
forstørrelsesniveau på 3,6× til 16×.
Løft Zoomax op over materialet lidt, hvilket giver
dig et forstørrelsesniveau på 2× til 10× forstørrelse
Du kan få meget større forstørrelse af det viste
materiale, hvis du forbinder Zoomax med et TV.
Forstørrelsen afhænger af TV'ets størrelse.

Zoomax® Snow Brugervejledning

Side 8 af 17

Skift til visningstilstand

Tryk på tilstandsknappen
(Mode)

Du kan vælge mellem to brugstilstande:
1. Normaltilstand
I normaltilstand skal du trykke på tilstandsknappen
(Mode) for at bladre gennem følgende visningsmetoder:
• Fuld farvetilstand
• Gråtilstand
• Høj kontrast med hvid tekst på sort baggrund
• Høj kontrast med sort tekst på hvid baggrund
• Høj kontrast med hvid tekst på blå baggrund
• Høj kontrast med blå tekst på hvid baggrund
• Høj kontrast med gul tekst på sort baggrund
• Høj kontrast med sort tekst på gul baggrund
• Høj kontrast med blå tekst på gul baggrund
• Høj kontrast med gul tekst på blå baggrund
2. Favorit eller forenklet tilstand
I denne tilstand skal du trykke på tilstandsknappen
(Mode) for at bladre gennem tre grundlæggende
tilstande: fuld farve, din foretrukne kontrastfarve og dens
omvendte farve (f.eks. hvid på blå og blå på hvid).
For at gå ind i foretrukket farvetilstand, skal du først
vælge din foretrukne kontrastfarve i normal tilstand, og
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derefter trykke på tilstandsknappen (Mode) og hold den
nede i to sekunder, indtil du hører et BIP.
BEMÆRK: Hvis enheden åbner i favorit mode fra
fuldfarvetilstand eller gråtilstand, vil kontakten være
mellem fuld farve, hvid på sort og sort på hvid.
For at forlade favorit farvetilstand, trykkes og nedholdes
tilstandsknappen (Mode) i to sekunder, indtil du igen
hører et BIP.
Bemærk venligst, at hvis du slukker for enheden under
favorittilstand, vil den gemme indstillingerne og
automatisk komme i favorittilstand når den tændes
næste gang.

Frysning og vist billede.
Fryseknap

•
•
•
•

Brug fryseknappen til at optage billeder og
bogstaver
Placer enheden over objektet eller materialet
Tryk på fryseknappen
Du kan nu løfte apparatet og bringe det nærmere
dig for at se på billedet.
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•

Tryk på fryseknappen igen for at gå tilbage til den
normale billedvisning.

Skrivestander

Åben skrivestanderen for at gøre det muligt for dig at
skrive under kameraet.

Tænd eller sluk for bip.

Tryk langvarigt på "zoom out"

Som standard er knaplyden slået fra.
For at slå knaplyden til trykkes og nedholdes “Zoom ud”knappen i fem sekunder, indtil du hører to BIPs.
For at slå knaplyden fra trykkes og nedholdes “Zoom
ud”-knappen i fem sekunder, indtil du hører ét BIP.
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Tænd og sluk for kameraets belysning

Tryk langvarigt på
tilstandsknappen (Mode)

Som standard er kameraets belysning slået til.
For at slukke lyset trykkes og nedholdes
tilstandsknappen (Mode) i fem sekunder, indtil du hører
to BIPs. Bemærk (hold trykket, hvis du kun hører et bip).
For at tænde lyset trykkes og nedholdes
tilstandsknappen (Mode) i fem sekunder, indtil du hører
to BIPs. Bemærk (hold trykket, hvis du kun hører et bip).

Justering af lysstyrke
Hold fryseknappen og zoom-knappen nedtrykket
samtidigt for at åbne funktionen justering af lysstyrken.
En lysstyrkebjælke vises, tryk på zoom ind-knappen for
at øge lysstyrken og knappen Zoom ud for at reducere
den igen. Tryk på tilstandsknappen (Mode) for at
bekræfte lysstyrke og afslutte. Bemærk, at hvis du ikke
bruger enheden i fem sekunder, afbrydes den
automatisk under denne indstilling.
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Tilslutning til et TV
Tilslut det AV-kabel, der følger med din enhed, til det
gule videostik på dit TV.

•
•

•
•

Når du har tilsluttet kablet, slukker LCD-skærmen
automatisk, og billedet vises på din TV-skærm.
Tryk og hold fryseknappen i tre sekunder for at
vælge den relevante TV-standard. Brug knapperne
zoom ind og zoom ud til at vælge mellem PAL eller
NTSC, og tryk derefter på tilstandsknappen (Mode)
for at bekræfte dit valg. Hvis alt er korrekt, vises
billedet på dit TV.
Når dit valg er bekræftet, bliver det standard TVstandard på apparatet, næste gang du tilslutter
kablet. Der er ikke behov for at indstille det igen.
Efter at AV-kablet er taget ud, vender billedet
automatisk tilbage til apparatets LCD-skærm uden
at nogen anden betjening er nødvendig.
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Strømsparefunktion
I forstørrelsesfunktionen slukkes enheden automatisk,
hvis der ikke er nogen betjening i over tre minutter. Når
enheden oplader, skifter den automatisk til
strømforsyningen, mens du oplader batteriet samtidigt.

Hukommelsesfunktion
Zoomax Snow gemmer automatisk de seneste
indstillinger (fx farvetilstand, forstørrelse, format for
videoudgang, knaplyd og lysstyrke) og bruger dem,
næste gang du tænder.

Fabriksnulstilling
Under den laveste forstørrelsesindstilling trykker du
samtidig på afbryderknappen og zoom ud-knappen i fem
sekunder for at gendanne de oprindelige
fabriksindstillinger.

Fejlfinding
Problemer

Løsninger
1. Kontroller, at strømmen er
tændt.
2. Oplad batteriet.
Sort skærm
3. Reducer
forstørrelsesniveauet.
4. Sørg for at billedet befinder
sig under trådkorset.
Enheden vil ikke starte. Oplad batteriet.
Billedet på skærmen er Sørg for at læseapparatet står
mørkt eller forvrænget. fladt på siden.
Strømforsyningen er
Sørg for at der er strøm i
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tilsluttet, men batteriet
oplader ikke.
Klatter eller pletter på
skærmen.
Teksten er for lille til at
kunne læses.

Teksten er for stor til at
kunne læses.

stikkontakten, og stikket er sat
helt ind i stikkontakten.
Rengør kamera og skærm med
en blød klud.
Juster forstørrelsen op til et
passende niveau.
● Tilslut et TV med det
medfølgende kabel.
• Juster forstørrelsen ned på
et passende niveau.
• Løft/flyt enheden lidt væk
fra det betragtede
materiale.
• Kontroller at TV’et er
tændt.
• Kontrollér at strømmen er
korrekt forbundet til TV'et

Enheden er tilsluttet et
TV, men der vises intet
billede på TVskærmen.
Skærmen er frosset
eller forvrænget, eller
der opstår et andet
Genstart apparatet eller fjern og
problem, som ikke er genindsæt batteriet.
beskrevet i denne
vejledning.
Hvis dit problem ikke er angivet ovenfor, bedes du
kontakte din lokale distributør.
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Sikkerhed
For at holde dit læseapparat i optimal stand, skal du
læse de følgende retningslinjer om sikkerhed
omhyggeligt:
• Udsæt ikke dit læseapparat for overdrevet varme
eller direkte sollys for at undgå brandfare.
• Hold dit læseapparat væk fra våde områder, regn,
væsker og kemikalier.
• Brug altid dit læseapparat i et miljø, hvor
temperaturen ligger mellem 10 °C og 40 °C (50 og
104F).
• Forsøg ikke at reparere dit læseapparat eller åbne
det. Det vil gøre garantien ugyldig. Kontakt din
distributør for at give service på dette apparat.
• Afbryd altid strømmen inden rengøring. Brug kun
en fugtig, blød, fnugfri klud. Brug ikke
alkoholbaserede opløsningsmidler eller andre
rengøringsmidler.
• Brug kun den medfølgende strømforsyning til at
oplade batteriet, da andre adaptere kan beskadige
apparatet.
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Specifikationer
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Forstørrelse: 2× til 16×
Visningstilstande: ti tilstande (fuld farve, grå, høj
kontrast hvid på sort, høj kontrast sort på hvid, høj
kontrast hvid på blå, høj kontrast blå på hvidt, høj
kontrast gul på sort, høj kontrast sort på gul, høj
kontrast blå på gul, høj kontrast gul på blå)
Fokus: Autofokus
Skærm: 4,3“ (109 mm) TFT bredformat
TV-udgang: PAL/NTSC
Strømsparetilstand: Apparatet slukker automatisk,
hvis det ikke har været betjent i tre minutter
Batteri: genopladeligt litiumbatteri med kapacitet til
3,5 timers kontinuerlig brug
Indikator for batteriniveau: Positiv
Strømforsyning: indgang: 110 - 240V, udgang:
5V/1A
Opladningstid: 4 timer
Vægt: 165 gram (uden batteri)
Tilbehør: brugsvejledning, genopladeligt litiumbatteri,
vekselstrømsadapter, kort strop, beskyttelseskasse,
videoudgangskabel
Betjening og opbevaringsvilkår:
Fugtighed < 70 %
Temperatur: 10-40°C
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