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Elektronická lupa 
 

č. výrobku 6134621 

 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než 

uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.  

 

Úvod 

Tento přístroj byl testován a splňuje limity pro digitální přístroj třídy B. Tyro normy jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. 

 

Rozsah dodávky 

 

Pokyny k bezpečnosti a údržbě 

1. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny pokyny v této příručce. 
2. Nepokoušejte se sami opravit elektronickou lupu, ani neotevírejte kryt. Tento přístroj neobsahuje 

žádné součásti, které jsou opravitelné uživatelem. 
3. S elektronickou lupou vždy pracujte při okolní teplotě mezi 0 °C a max. 45 °C. 
4. Elektronickou lupu skladujte na suchém a chladném místě při normální pokojové teplotě. 
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Obsluha 

1. Pro zapnutí elektronické lupy stiskněte ON/OFF. 
2. Úplně vytáhněte základnu lupy, aby mohla být lupa nastavena s maximálním dosahem. 
3. Lupu umístěte rovně na text, který chcete číst. 
4. Pomalu pohybujte lupou doprava až do konce řádku. Potom přesuňte lupu dozadu a dolů na další 

řádek textu. 
5. Chcete-li změnit zvětšení (2x až 25x), stiskněte tlačítko se symbolem lupy. 
6. Chcete-li změnit barvy na obrazovce, několikrát stiskněte tlačítko pro režim barev, dokud nenajdete 

kombinaci barev, která nabízí nejlepší způsob, jak přečíst text. 

 

Ovládání 

1. Snímek: Vložte paměťovou kartu SD do slotu pro kartu. Stisknutím tlačítka můžete nyní pořídit 
snímek aktuálně zobrazeného obrázku na displeji. Fotografie se automaticky uloží na SD kartu. 

2. Statický obrázek: Podržte stisknuté tlačítko ►II a můžete „zmrazit“ obrázek aktuálně zobrazený na 
displeji. To může usnadnit čtení nebo pohled na konkrétní místo. Pro pokračování tlačítko uvolněte. 

3. Opakování: Stisknutím tlačítka ◄ zobrazíte dříve pořízený snímek. Stisknutím tlačítka zobrazíte 
další stránku. Stisknutím tlačítka ►II obrázek zvětšíte nebo zmenšíte. 

4. Zvětšení / zmenšení: Stisknutím tlačítka se symbolem lupy zvětšíte a zmenšíte text. Zvětšení se 
provádí v krocích: 2krát, 4krát, 8krát, 16krát a 25krát. 

5. Režim barev: Tlačítkem  pro režim barev vyberte mezi 8 různými barevnými režimy.  
6. Zapnutí / vypnutí: Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud po 

dobu 3 minut nepoužijete žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat 
ve čtení, musíte lupu znovu zapnout. 
 

7. Připojení USB: Připojte elektronickou lupu k počítači pomocí dodaného kabelu USB a lupu zapněte. 
Nyní můžete pořízené snímky uložit do počítače. 
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8. Video výstup: Pokud je pro vás displej lupy příliš malý a chcete zobrazit text na větší obrazovce, 
můžete přístroj připojit k televizoru pomocí dodaného televizního kabelu. Postupujte podle obrázku 
níže: 

 

 

Technická data 

• Zvětšení: 2x – 25x 

• Displej: 8,9 cm (3,5 ") TFT LCD 

• Režim barev: plně barevné, černé a bílé, černé na bílé, bílé na černé, modré na bílé, bílé na modré, 
žluté na modré, modré na žluté 

• Připojení úložiště: slot na kartu SD, podporuje SD karty do 32 GB 

• Připojení videa: výstup AV 

• Kapacita akku: 3,7 V, 1000mA/h 

• Ukazatel stavu nabití: ano 

• Obrazový senzor: 1 / 6,5 "VGA 

• Statický obrázek: ON/OFF 

• Externí televizní systém: PAL/NTSC 

• Automatické vypnutí: po 3 minutách bez použití tlačítka 

• Rozměry: 128 x 78 x 34 mm 

• Hmotnost: 145 g 
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Poradce při potížích 

Problém: Řešení 

Displej zůstává 
černý 

Prověřte zda, je přístroj zapnutý. 

Prověřte, zda nejsou baterie příliš slabé.  

Ujistěte se, že objektiv směřuje ke čtečce. 

Přístroj nejde 
zapnout 

Baterie jsou vybité. Baterie okamžitě nabijte.  

Obraz na displeji je 
tmavý nebo 

zkřivený(zkreslený) 

Ujistěte se, že je lupa rovně na stránce, kterou chcete číst. 

Ujistěte se, že je základna lupy natažena do maximální polohy. 

Špína nebo fleky 
na displeji 

Vyčistěte displej a objektiv (objektiv je mezi dvěma dolními LED 
diodami). 

Text je příliš malý. Stiskněte tlačítko pro zvětšení.  

 

 


