Høy oppløsning. Lett. Bærbar

Bruksanvisning

Om din Amigo

Gratulerer med ditt kjøp av Amigo elektronisk lupe. Som
alle produkter fra Enhanced Vision, er Amigo designet
for å gi deg best mulig kvalitet og brukervennlighet.
Amigo gir folk med nedsatt syn mulighet til å se på
objekter under veis. Denne batteridrevne lupen har en
6.5" HD-skjerm som kan tiltes slik at du får den mest
bekvemme leseposisjonen.
Den tynne, lette og bærbare Amigo kan brukes til å lese
aviser, fylle ut betalingsgiroer, se på bilder, prislapper,
billetter, for å nevne noe. Amigo er designet for deg som
lever et aktivt liv samtidig som du trenger hjelp til å se
liten skrift og andre detaljer.
Før du tar dette systemet i bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen, og følge de instruksjonene den gir. En
god forståelse for hvordan produktet fungerer, vil gjøre
at du kan få full glede av de bruksegenskaper lupen har.
Hvis du har noen spørsmål om produktet, ta gjerne
kontakt med oss i Handy Tech Norge, eller NAV, dersom
du har fått lupen fra dem.
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Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforholdsregler
For å få mest mulig glede av din Amigo, ber vi deg om å lese og å
ta hensyn til disse forholdsreglene.
FORBEHOLD
Amigo er designet til å hjelpe folk med nedsatt syn til å lese og
skrive. I hvilken grad Amigo kan være til hjelp for å se avhenger av
den enkeltes tilstand og grad av synssvekkelse. Disse produktene
er ikke utviklet for å gi bedre syn, kun for å avhjelpe problemene
ved hjelp av forstørring og kontraster. En øyelege eller optiker vil
kunne avgjøre i hvilken grad Amigo vil kunne være til hjelp for
brukeren.
FORHOLDSREGLER
Amigo må ikke utsettes for ekstreme eller hurtige endringer i
temperatur eller luftfuktighet, da disse forholdene vil kunne gi
doggdannelser på produktet eller ødelegge det. Produktet må ikke
plasseres i nærheten av en varmekilde, så som en radiator.
Det er ikke tilrådelig å røyke mens du bruker Amigo. Sigaretter,
sigarer og piperøyk slipper ut slipende partikler som kan skade
Amigo's optikk og elektronikk.
Amigo er ikke egnet for bruk i nærvær av et brannfarlig bedøvelsesmiddel blandet med luft eller med oksygen eller lystgass.
Ikke bruk produktet nær vann, så som badekar, oppvaskkum eller
svømmebaseng. Amigo har ingen beskyttelse mot vanninntregning.
Vent en time med å slå på Amigo om du tar den inn i vanlig
romtemperatur etter at den har blitt nedkjølt.
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Legg alltid strømforsyning/Video-kabel på et sted hvor det ikke vil
bli skadet ved at folk tråkker på dem.
For å unngå risiko for elektrisk sjokk, må ikke produktet plukkes fra
hverandre. Dersom reparasjon er påkrevd, skal produktet
returneres til leverandør. Ethvert forsøk på å plukke produktet fra
hverandre vil gjøre at garantien bortfaller.
Bruk alltid original strømforsyning. Skulle denne bli ødelagt, kan
en ny bestilles fra leverandør. Forsøk aldri å bruke en annen
strømforsyning, da dette kan skade Amigo, og vil gjøre at
garantien bortfaller.
VEDLIKEHOLD AV AMIGO
Slå alltid av Amigo når den ikke er i bruk. Sørg for at PÅ/AV
bryteren står på AV, og at strømforsyningen ikke er koblet til før du
rengjør produktet. Ikke bruk flytende vaskemidler.
Fukt en serviett ment for linsevask med en liten mengde vann og
tørk forsiktig alle overflater rene.
Bruk aldri linserensmiddel direkte på overflaten av din Amigo.

Kapittel 1 Sikkerhetsforholdsregler
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Amigo og innholdet i pakken
Din amigo er pakket i et praktisk etui for lagring og transport.
Alt nødvendig tilbehør er inkludert i boksen.
Amigo består av:
1. PÅ/AV-knapp. Slår enheten på og av.
2. 6,5" LCD skjerm
3. Førstørringshjul: Roterer mellom 5 ulike forstørringsnivå.
4. Modushjul: Roterer mellom 6 ulike visningsmodus.
5. Frys-knapp: Tar en midlertidig bilde av det som vises på
skjermen.
6. Video ut: brukes til å koble til TV eller ekstern skjem via
vedlagt videokablel.
7. LED indikatorlys: Viser batteristatus
Når lyset blinker, lades batteriet.
Når lyset slukner, er batteriet 100% ladet.
8. DC IN: brukes når du skal koble den eksterne
strømforsyningen i en stikkontakt.
9. Batterirom: Her plasseres batteriet. Kan brukes som lader
når det kobles til ekstern strømforsyning.
10. Batteri: Forsyner Amigo med strøm i ca 1time og 45 min.
(Fortsettelse på side 6)
4
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Framsiden

Fra siden

Baksiden
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Inkludert tilbehør:
11. Bæreveske med skulderrem
12. Amigo 12 Volt strømforsyning (Riktig støpsel for Norge må
velges)
13. Video ut kabel
14. Pusseklut for linse
15. Skrivestativ
16. Ekstern batterilader
17. Strømforsyning for ekstern batterilader
18. Ekstra batteri
Valgfritt tilbehør (selges separat):
19. Billader
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Hurtigstart
Her er noe av det du kan gjøre med Amigo:
•

Lese

•

Skrive

•

Fryse bilder

De følgende trinnene vil gjøre Amigo klar til bruk raskt.
1.

Slå på Amigo (Power ON/OFF)
Hold inne knappen merket "Power" bak på Amigo i mer
enn 1 sekund. Amigo skal da slå seg på. (Se figur 1)

2.

Se på bildet på skjermen
Sett Amigo på det du ønsker å se på, og dette dukker opp
på skjermen.

3. Forstørr bildet
Drei på forstørringshjulet for å justere forstørringsgraden.
(se figur 2)

Figur 1
8
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Figur 2

Kapittel 3 Hurtigstart

Å bruke Amigo
Amigo leveres med et full-ladet eksternt batteri, og ett delvis
ladet batteri som sitter i enheten. Før du bruker Amigo,
anbefaler vi at du kobler den til et strømuttak og full-lader
batteriet i enheten. Dette kan ta opp til tre timer.
Å lagre batteriet i Amigo:
Din Amigo vil gi fra seg en serie av korte pipetoner når det
gjenstår mindre enn 10 minutter av dens batteritid.
Følg stegene nedenfor for å lade batteriet:
1. Finn Amigos strømforsyning. (se side 7, objekt 12)
2. Kobl strømforsyningen til Amigo ved å sette den inn i DC IN
kontakten (se side 5, objekt 8)
3. Sett strømforsyningskabelen inn i en stikkontakt.
4. Mens batteriet lader, vil det grønne LED-lyset blinke. Når
batteriet er full-ladet vil dette lyset fortsette være grønt, men
slutte å blinke. (se side 5, objekt 7)
5. Du kan bruke Amigo mens den lades. Dette vil ikke påvirke
ladetiden, som kan være på opptil 3 timer

NB! LED-lyset vil ikke lenger lyse når strømforsyningen ikke
lenger er tilkoblet.

Kapittel 4 Å bruke Amigo
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Å bruke Amigo med
strømforsyning
Følg stegene nedenfor:
1. Finn Amigo strømforsyning (Se
figur 1)

Figur 1

2. Kobl strømforsyningen til Amigo
som vist (se figur 2)
3. Plugg strømforsyningen inn i stikkkontakten eller helst en et
grenuttak (skjøteledning med flere
strømuttak)

Figur 2

4. Trykk og hold inne Power-knappen
på Amigo
Juster forstørrelse
For å justere forstørrelse, rotér hjulet
på siden som er merket "Size" . Det
er fem forstørrelsesnivå, 3,5 – 14 x.
(Se figur 3)
Juster farge og kontrast
For å justere farge og kontrast, rotér
hjulet på siden som er merket
"Mode" Det er 6 ulike farge- og
kontrastvalg. (Se figur 4)
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Figur 3

Figur 4

Amigo har følgende farge og kontastvalg:
Fargebilde
Med dette valget forstørres det du ser på uten at fargene
endres. Dette er ideelt for å se på bilder og håndskrift.
Svart/hvitt
Med dette valget gjengis det du ser på i svart/hvitt. Dette kan
forbedre lesbarheten av aviser og trykket tekst.
Høykontrast positive
Med dette valget blir bakgrunnen hvit og teksten svart. Dette
øker kontrasten og gir klare, skarpe bilder ved lesing av tekst.
Høykontrast negativ
Med dette valget blir bakgrunnen svart og teksten hvit. Dette
øker kontrasten og gir klare, skarpe bilder ved lesing av tekst.
Gul tekst på blå bakgrunn
For noen vil dette valget gi bedre kontrast, og gi skarpe, klare
bilder ved lesing av tekst.
Gul tekst på svart bakgrunn
For noen vil dette valget gi bedre kontrast, og gi skarpe, klare
bilder ved lesing av tekst.
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Bruk av frys-funksjonen
FREEZE lar deg ta ett midlertidig bilde av
noe du ser på. Dette gjør det mulig for deg
å flytte på lupen for å kunne studere det
du vil se på i en mer komfortabel stilling.
1.

Hold eller legg Amigo over det du vil
se på

2.

Hold inne "FREEZE"-knappen i to
sekunder (se figur 1) for å fryse bilde

3.

Du kan justere forstørring og
farge/konrast-valg etter at du har
frosset bildet. (se side 10 for flere
detaljer)

4.

Trykk "FREEZE"-knappen en gang til
for å gå ut av frys-funksjonen

Tilting av LCD-skjerm
LCD-skjermen er designet for å kunne
tiltes opp til 90 grader. Litt avhengig av
brukers posisjon, kan det å tilte skjermen
gjøre det lettere å se det man studerer. (se
figur 2)

Figur 1

Figur 2

Merk: Prøv ikke å tilte skjermen mer enn 90 grader – dette vil
skade enheten.
12

|
Kapittel 4 Å bruke Amigo

Stramming av LCD-hengsling
LCD-hengslet kan stammes eller
slakkes, hvis ønskelig. For å stramme
hengslingen, drei skruen med krysspor
foran på enheten med klokken. For å
løsne på hengslingen, drei skruen mot
klokken. IKKE STRAM SKRUEN FOR
HARDT.
Skriving med Amigo
1. Plasser skrivestativet over det du vil skrive på. Den
høyeste delen av stativet skal vende mot deg.
2. Slå på Amigo. Sett Amigo forsiktig ned på stativet med
Power-knappen mot deg. Tilt LCD-skjermen mot deg.
3. Bruk enten fullfarge eller svart/hvitt som farge- og
kontrastvalg. Sett forstørrelsen til laveste nivå.
4. Sett pennen under stativet og skriv på arket.

Kapittel 4 Å bruke Amigo
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Riktig bruk av Amigo
Tips for å ta vare på batteriet
Når du ikke skal bruke Amigo på lang tid, anbefaler vi deg å
ta ut batteriet av enheten. Dette vil forlenge batteriets levetid.
Batteriet vil sakte utlades når det står i enheten.
For å maksimere tilgjengelig batteritid, anbefaler vi at du
lader begge batteriene ved hjelp av enten den interne eller
eksterne batterilader. (se side 9 og 16). La ett batteri lade i
den eksterne ladere hele tiden slik at du alltid har et batteri
for hånden.
MERK: La aldri batteriet lade helt ut.
Tips for riktig bruk av Amigo
Amigo fungerer best når den plasseres oppå det du ønsker å
se på. På denne måten blir det også lett å skifte
farge/kontrast og forstørrelse. Tilting av Amigo lar deg
studere ting i en komfortabel vinkel. Når du ser på objekter
underveis, hold kameraet så nært objektet som mulig – dette
gir best bilde. (se figur 1 og 2)

Figur 1
14

Figur 2
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Ladning og bruk av batteriet
FJERNING OG INNSETTING AV
BATTERIET
Fjerning av batteri fra Amigo:
Batteriet sitter i batterirommet. For å
fjerne batteriet, skyv ned den lille
knasten på batterirommet og skyv
batteriet ut. (se figur 1)
Innsetting av batteri:
Ved innsetting av batteriet, settes
batteriet direkte oppå batterirommet
med ladekontaktene inn mot baksiden
av LCD-skjermen. Press batteriet
forsiktig ned og framover til det klikker
på plass. (Se figur 2).

Figur 1

Figur 2

Merk: Tving ikke batteriet inn i batterirommet med makt.
Det passer bare i en retning – dersom det ikke klikker lett på
plass – sjekk om du har satt det riktig vei.

Kapittel 6 Ladning og bruk av batteriet
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Ladning av batteri med ekstern lader:
1. Fjern batteriet fra Amigo (se side 15)
2. Sett den eksterne laderen i en stikkontakt .
3. Sett batteriet oppå batteriladeren med
ladekontaktene inn mot den høyeste enden
av laderen.Som vist i figur 1, la batteriet gli
inn mot den høyeste enden av laderen til
det låses i ladeposisjon.

Figur 1

4. For å fjerne batteriet, la det gli bort fra den
høyeste delen av laderen slik som vist i
figur 2.
Figur 2
Beskrivelse av indikatorlys
Status LED

Lade LED

Beskrivelse

Rødt

Blinkende grønt

Venter på batteri

Rødt

Rødt

Batteriet lader

Rødt

Blinkende rødt & grønt

Batteriet er 90% fulladet

Rødt

Grønt

Batteriet er fulladet
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STRØMFORSYNING FOR EKSTERN BATTERILADER
6. Den eksterne batteriladeren leveres med en
strømforsyning med innsatser tilpasset ulike lands
stikkontakter.batteriet fra Amigo (se side 15)
7. Du må velge den innsatsen som er riktig for det landet du
oppholder deg i. Finn knasten på toppen av innsatsen,
før den litt på skrå inn i og trykk den forsiktig på plass (du
hører et klikk).
8. Du kan nå sette strømforsyningen i en stikkontakt og
begynne å lase batteriet til Amigo i den eksterne laderen.
For å beskytte lader og batteri i tordenvær, kan en
overspenningsbeskyttelse brukes – vi anbefaler dette.
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TILKOBLING TIL TV
Tilkobling av Amigo til TV.
1) For å koble Amigo til en TV trenger du den medfølgende
video-kabelen. (Se objekt nr. 14 på side 7)
2) Anslut den ena änden av videokabeln till "VIDEO OUT"uttaget på baksidan av Amigo (se figur 1).
3) Anslut den andra änden i den gula "VIDEO IN" på
framsidan eller baksidan av din TV. Skifta sedan din TV till
ideo-läge. Detta gör att du kan visa förstorade bilder på TVskärmen (se figur 2).

Merk: Amigos egen skjerm vil være avslått mens den er
tilkoblet TV. Dette for å spare batteri.
Figur 2

Gul Video IN

Figur 1

Kabelen Video UT
18
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Feilsøkning
Ingen strøm:
1. Forviss deg om at begge kontaktene i batterirommer er
synlige (se figur 1). Kontaktene skal stikke ut for å kunne få
god kontakt med batteripolene.
2. Forviss deg om at batteriet er ladet og riktig satt inn i
enheten (se side 9 eller 16)
3. Hold inne POWER-knappen i mer enn ett sekund og
Amigo skulle slå seg på.
4. Hvis Amigo ikke lar seg slå på med batteridrift, prøv å slå
den på når du har koblet til strømforsyning (se "Bruk Amigo
med strømforsyning" på side 10. Hvis dette fungerer, må
batteriet trolig lades.
Grønt lys blinker:
Hvis det grønne indikatorlyset blinker raskt,
er batteriladningen svært lav. Bytt batteri ved
å koble Amigo til strømforsyning via en stikkkontakt (se side 9).
Merk: Indikatorlyset vil fortsette å blinke
langsomt men du lader batteriet, men vil
slukne når batteriet er fulladet.

Figur 1

Enheten slår seg plutselig av:
1. Forviss deg om at begge kontaktene i batterirommet er
synlige (se figur 1)
2. Forviss deg om at batteriet er ladet og riktig satt inn i
enheten.
Kapittel 8 Feilsøking
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3. Forviss deg om at riktig strømforsyning er koblet til Amigo (se
side 7, objekt 12)
4. Hold inne POWER-knappen i mer enn ett sekund, og Amigo
skal slå seg på.
Bildet på skjermen er for mørkt:
Hvis du kan se bildet på skjermen, men at det er uvanlig mørkt i
fullfarge, sjekk om lysene under enheten lyser. Et skarpt, hvitt
lys skulle være klart synlig. Hvis ikke, kan det være at din
Amigo trenger service. Kontakt NAV hjelpemiddelsentral eller
Handy Tech Norge for teknisk support.
Bilder på skjermen er uklare/fordreide:
1. Dette skyldes ofte fingeravtrykk og støv på glasset under
enheten. Sørg for å rengjøre glasset med et
pusseskinn/rengjøringsserviett for linser. Vær ytterst forsiktig
ved bruk av noe annet rengjøringsmedium – dette anbefales
ikke.
2. Hold Amigo direkte over eller plasser Amigo direkte på det du
vil se på. Amigo er designet for å fokusere på det den er rett
over.
3. Hvis du bruker skrivestativet er litt uskarphet ikke til å unngå.
Bruk skrivestativet kun når din håndskrift er påkrevet, og da
på minimum forstørrelse. Gjenoppta vanlig bruk av Amigo –
altså uten skrivestativet – når du ikke lenger skal skrive.

20
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Knappene reagerer ikke på trykk/dreining:
1. Dette kan skyldes at knappen har satt seg fast. Forviss deg
om at hjul ikke står mellom to posisjoner. Man kan merke det
svakt i det man passerer en posisjon under dreining på
hjulet.
2. Sjekk at FREEZE-knappen kan trykkes ned. Et tydelig klikk
skal kunne føles.
Batterier lades ikke når det står i Amigo:
Forviss deg om at Amigo strømforsyning er brukt sammen med
Amigo. Kontroller at batteriet er riktig installert. LED-lyset på
Amigo skulle blinke dersom batteriet ikke er fullt. Amigo vil
lade batterier som er helt eller delvis tømt. Toppladede
batterier vil ikke bli ladet før de når et visst nivå.
Dersom du fortsatt skulle ha problemer med å lade batteriet
mens de står i Amigo, prøv å lad det i den eksterne
batteriladeren, helst over natten. Det er ikke mulig å skade
batteriet ved å "overlade" det.
Amigo husker ikke instillingene fra siste gangs bruk:
Amigo husker instillingen fra siste gangs bruk dersom den er
slått av med POWER-knappen. Hvis batteriet utlades mens
Amigo er i bruk, og den slår seg av automatisk er det ikke
sikkert at den lagrer innstillingen.
Bildet på skjermen oppdateres ikke:
Forviss deg om at frys-funksjonen (FREEZE) ikke er i bruk. Et
tydelig klikk skal kunne føles når FREEZE-knappen trykkes
ned. FREEZE-knappen må holdes nede i minst ett sekund.
Kapittel 8 Feilsøking
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LCD hengslene er løse og skjemen blir ikke stående når den
tiltes opp:
Hvis dette hender, bruk en liten skrutrekker for å justere
strammingen av hengslene. (se sidan 13).
Enheten blir varm:
Amigo integrerer en batterilader og en kraftig kameraprosessor. Det
er normal at enheten blir varm ved bruk. Dette utgjør ingen
sikkerhetsrisiko.
Det synes å være en "forsinkelse" når enheten flyttes eller når
skrivestativ brukes:
En liten forsinkelse i billedoppdateringen er normalt. Når
skrivestativ brukes, skriv sakte.
Problemer med å se bildet fra Amigo på en TV-skjerm:
1. Plugg enden på en 6-foots VIDEO-UT kabel til den gule VIDEOIN kontakten på TV'en.
2. Plugg den andre enden inn i VIDEO-UT kontakten på Amigo.
3. Bruk din TV-fjernkontroll og trykk på den knappen du bytter
video-kilde med.
Hvis du fremdeles har problemer, se i din TV's manual under
punkten "Video modus" eller "Velg Video kilde".
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Spesifikasjoner
Bredde horisontalt synsfelt:
37 mm (max)
Forstørringsnivå:
3.5x, 5.3X, 7X, 10.x, 14x (med innebygd 6,5" LCD)
10X, 15X, 20X, 30X, 40X (med ekstern 20" TV)
LCD-opplösning:
800x480 (384.000 pixlar)
LCD-lysstyrke:
500 cd/m2

LCD relativ kontrast:
400:1

Bredde/høydeforhold:
15:9
Størrelse:
Enhet: 16.5cm (L) 9.8cm * (B) * 4.3cm (H)
Skjerm: 13.7cm (L) * 7.9cm (B), 15.8cm diagonalt
Utstyrsklassifikasjon: (etter IEC 417-332)
Type beskyttelse: Klasse II
Grad av beskyttelse: Type B
Beskyttelsesklasse: IF20
Kan brukes ved 0 til +50 grader Celcius
Kan oppbevares ved -20 til +60 grader Celsius
Ikke bruk enheten like etter at den er blitt tatt inn i fra et kaldt sted til
romtemperatur varmt før det har gått en – 1 – time.

Kapittel 9 Spesifikasjoner
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Vekt:
Enheten: <600g
Ladetid:
ca. 2,5 timer når enheten ikke er i bruk.
Brukstid:
ca. 1 timer og 45 minutter pr. Batteri (totalt 3,5 timer)
Videoutgang: NTSC (eller PAL, avhengig av modell)
Batteri:
Enhanced Vision uttakbare Li-Ion 7,2V L-serie batteri. Nominell
kapasitet er 2200mAh.
Merk: Bruk ikke Sony NPD-550 batteri eller noe annet batteri med
kapasitet lavere enn 2200mAh. For mer informasjon, kontakt
Handy Tech Norge AS eller Enhanced Vision direkte.
Når batteriet ikke lenger skal brukes, må det avhendes som
spesialavfall, eller leveres tilbake til leverandør for avhendig.
Strømforsyning:
Model No: UE24WCP-090220SPA
EV varenummer PWS-0102-00
Veggadapter:
Inn: 100-240VAC 50/60Hz
Ut: 9VD, 2.5A maks last
Enhet:
Inn: 12VDC, 1.5A MAX Li-Ion innbygd lader, strøm kan variere
med ladenivå.
Regulatorisk informasjon:
Enhet: EN55022 klasse B, EN61000-3-2, En61000-3-3, EN55024
(CE for IT-utstyr); FCC klasse B, ICES-003, AS/NZS CIPR 22
Veggadapter: UL/CE
24
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Garanti
Enhanced Vision
Garantierklæring for Amigo Elektronisk lupe.
• Enhanced Vison's produkter er designet for å gi deg den
beste bildekvalitet, praktiske bruksegenskaper, enkel bruk
og pålitelig service. Amigo har blitt insisert og testet før
forsendelse. Enhanced Vision garanterer Amigo mot
defekter i materialer eller i utførelse ved vanlig bruk i to år
fra kjøpstidspunktet. Enhanced Vision vil, uten vederlag og
etter eget valg, enten reparere eller erstatte enheten i
garantiperioden. Ingen andre uttrykte eller underforståtte
garantier følger dette produktet.
• Denne garantien dekker ikke: a. Defekter eller skade som
følge av misbruk, utilsiktet bruk, uhell eller manglende
vedlikehold; b. Defekt eller skade som følge av feilaktig
betjening, vedlikehold, installasjon, justering, forandringer
eller modifikasjoner; c. Defekter eller skade fra søl av mat
eller væske; d. Alle plastikkoverflater og alle andre
utvendige eksponerte deler som er oppskrapet eller skadet
etter vanlig bruk; e. Skade påført Amigo ved bruk sammen
med utstyr som ikke er levert av Enhanced Vision; f. Opp til
3 mørke eller lyse pixler som kan dukke opp på Amigos
LCD-skjerm. Alle produkter produsert av Enhanced Vision
møter kravene i standard TFT LCD.
• Du må kunne dokumenter kjøp av produktet, herunder
kjøpsdato, for å kunne gjøre garantien gjeldende.
Kapittel 10 Garanti
•
| 25

• Alle som bruker dette produktet er seg bevisst at det
innebærer visse risiki å bruke utstyret.
• En to-års utvidet garanti er mulig innen 12 måneder etter
kjøp. Ta kontakt med Enhanced Vision for mer
informasjon.
Serviceprosessen
Dersom teknisk support eller reparasjonstjenester skulle
være nødvendig, kontakt din lokale Enhanced Vision
forhandler eller Enhanced Vision garantiservicesenter.
Hvis garantitjenester er påkrevet, ta kontakt med Enhanced
Vision på telefon +1 800 440-9476 fra mandag til fredag
mellom kl. 8.00 og 17.00 Pacific Standard Time (PST) for å
be om et returautorisasjonsnummer (Return authorization
number). Garantireparasjoner vil ikke bli akseptert uten et
gyldig returautorisasjonsnummer.

Du bør beholde produktets originalinnpakning i tilfelle
MERK: Vær vennlig å fyll ut og returner det vedlagte
garantikortet for registrering

26
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Produkter fra Enhanced Vision
Pebble – liten og kompakt elektronisk lupe
Pebble er et håndholdt elektronisk video system
som man kan ta med overalt. Veier mindre enn
200 gram. Pebble har ett unikt designet foldbart
håndtak, som gjør at den stå oppreist og at
brukers hender dermed frigjøres. Liten nok til å
passe i lommen eller i håndvesken, og derfor grei
å ta med hvor som helst. Innebygd 3,5 eller 4,3
tommers skjerm. Bildefrysfunskjon og seks ulike
farge- og. Pebble kan drives med vanlige
oppladbare batterier (inngår)
Forstørring: 2x - 10x

Transformer – Til bruk med bærbar PC
Til skole og arbeidsbruk – og alt annet hvor behovet for
å forstørre på mange avstander i kombinasjon med en
PC: Kamera kan dreies mot tavlen, mot dokumentene
på bordet, eller mot bruker selv – den fungerer da som
speil.
Førstørrelse: 2,5x till 34x

Finns i färg och svartvitt

Kapittel 11 Produkter fra Enhanced Vision
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Acrobat VGA Long Arm – for praktisk arbeid
Lang fleksibel arm som kan strekkes over større
arbeidsflater enn en vanlig leseTV – til hobbyen
og matlagingen, til skolebruk og praktisk arbeid.
Systemet er mobulbasert – løst kamera – samme
som brukes på Acrobat LCD. Systemets deler
kan kjøpes separat og kombineres etter brukers
behov.
Forstørring er avhengig av tilkoblet skjerm.

Acrobat LCD – Fleksibel med stor arbeidshøyde
Med innebydg 19 ", 22” eller 24” skjerm er Acrobat et
3-i-1 video forstørringssystem med både nær- og
fjernkamera – det har også eget modus for å kunne
brukes som speil. Ved å vri kamera kan du lese, skrive
og forstørre på alle avstander.
Acrobat LCD egner seg for både på arbeidsplassen, på
skolen og hjemme. Kan brukes sammen med Acrobat
VGA Long Arm
Forstørring: 2,5X - 65X (19 "LCD)

Amigo
Amigo er en bærbar LeseTV. En 6,5” skjerm
som kan tiltes gir en praktisk og behagelig
leseposisjon. Amigo gir en forstørrelse fra
3,5x till 14x med digitalt zoom. Kan også
kobles til TV-skjerm, og gir da vesentlig større
forstørrelse. Amigo er batteridrevet og kan tas
med overalt.
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Merlin Elite – LeseTV med tale
Klassisk leseTV med HD skjerm og –kamera, og tekst-tiltale: Denne leser opp tekst i tillegg til å forstørre den.
Förstoring: 2,2x - 70X

Merlin Plus Base - PC kompatibel!
Merlin Plus Base tilbyr de samme funskjonene som en
Merlin HD, og er i tilleg kompatible med PC, og kan dele
skjerm med den. Den kan eller bruke enhver skjerm.
Men lesegardin, leselinjer, vindu, ulike farge og
kontrastvalg mm.
Merlin Plus Base er ment for dem som trenger leseTV i
kombinasjon med en PC på en stasjonær arbeidsplass.

DaVinci – 3-i-1 kamera og tekst-til-tale
Dreibart kamera med autofokus på alle avstander.
Leser opp tekst – også fra avissider ol.
HD-skjerm og –kamera, stort utvalg av farge- og
kontrastmodus.
Forstørrelse: 2x-77x nærkamera

Kapittel 11 Produkter fra Enhanced Vision
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Annen informasjon

Tilbehør:
Litiumbatteri . Ytterligare batterier finnes for dine Enhanced
Vision produkter (USB Bridge, Amigo og Transformer)
Bærbara Vesker:
For lagring og transport av alle Enhanced Vision produkter.
Strømaggregat:
Reservdelar, Strømaggregat for dine Enhanced Vision
produkter.
Kontaktinformasjon:
Tlf: (800) 440-9476 (USA kontor, avgiftsfritt)
(714) 465-3400 (USA Office)
Fax: (714) 374-1821)
+44 (0) 115 9442317 (UK)
+49 (0) 6691 911588 (DE)
Web: www.enhancedvision.com
E-post: evsupport@enhancedvision.com
Forhandler i Norge:
Handy Tech Norge AS
Sporveisgata 10, 0354 Oslo
Tlf. 23253090
E-post: post@htn.no
Internet: www.htn.no
30
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Notater

Kapittel 13 Notater

Amigo video forstørringssystem har som formål å
forstørre og forsterke bilder til hjelp for mennesker med
nedsatt syn. Hvor effektiv dette hjelpemiddel vil være for
den enkelte avhenger av dennes synstilstad – årsak og
grad av synssvekkelse. En optiker kan best bedømme
hvor hensiktsmessig Amigo vil være for den enkelte
pasients synstilstand. For mer information, besøk:
www.enhancedvision.com.

(800) 440-9476 (USA kontor, avgiftsfritt)
(714) 465-3400 (kontor USA)
+44 9442317 (Stor Britannien)
+49 6691 911588 (Tyskland)

Forhandler i Norge:
Handy Tech Norge AS
Tlf.: 23 25 30 90
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