Ecare 3.5“

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA

OBSAH:
Bezpečnostní pokyny a upozornění
Obsah balení a ovládací prvky
Použití eCare 3,5 "
1. Zapnutí, vypnutí
2. Zvětšení, zmenšení
3. Režimy zobrazení
4. Funkce Pozastavení
5. Nastavení úrovně jasu
6. Podsvícení LED
7. Ozvučení tlačítek
Paměť uložení nastavených funkcí
TV výstup
Způsob psaní
Stav baterie
Technické specifikace
Záruční podmínky
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
- čtěte pozorně
Tento přístroj může být používán pouze v bezprašném, nemastném,
chemicky a fyzikálně neagresivním interiéru
při teplotě -5° až 40°C a vlhkosti 20-80%.
Nesmí upadnout, ani jinak narazit.
Nepokládejte na nestabilní povrch.
Nepoužívejte přístroj, pokud najdete jakékoliv škody na síťovém kabelu, adaptéru nebo zásuvce.
Neopravujte přístroj sami.
Používejte pouze originální příslušenství.
UPOZORNĚNÍ:
Toto zařízení bylo testováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 předpisů
FCC.
OBSAH BALENÍ:
- ECare 3.5 "(včetně baterie uvnitř přístroje)
- Poutko na zápěstí
- Pouzdro na přenášení
- Hadřík
- Video kabel
- A / C adaptér
- Návod k obsluze

OVLÁDACÍ PRVKY:
A. zvětšení +/B. (M na zařízení) menu
C. zapnout / vypnout
D. pozastavení obrazu, jas
E. ukazatel baterie
F. vstup napájení
G. TV výstup
H. objektiv fotoaparátu
I. stojánek

POUŽITÍ :
1.

(tlačítko C viz nákres)
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ:
Zapnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 2 sekundy.
Vypnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 2 sekundy.
Zůstane-li lupa neaktivní po dobu 3 minut, automaticky se vypne.
2.

(tlačítko A viz nákres)
ZVĚTŠENÍ, ZMENŠENÍ:
Stiskem tlačítka „+ “ postupně zvětšujete obraz předlohy až 17x
Stiskem tlačítka „ - “ postupně zmenšujete obraz předlohy do 2.5x
3.

(tlačítko M na zařízení, B viz nákres)
BARVA / REÁLNÉ ZOBRAZENÍ:
Krátkými stisky tlačítka střídáte mezi:
Reálné zobrazení, šedé, černá na bílém, bílá na černém,
bílá na modrém, černá na žlutém, modrá na žlutém, žlutá na modrém,

4.

(tlačítko D viz nákres)
POZASTAVENÍ OBRAZU
Krátkým stiskem pozastavíte obraz, uvolnění obrazu opět krátkým stiskem.
5.

(tlačítko D viz nákres)
NASTAVENÍ ÚROVNĚ JASU
Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund jste v nabídce jasu,
následně krátkými stisky vybíráte mezi čtyřmi možnostmi jasu.
Pro opuštění nabídky opět stisknete po dobu 3 sekund
Poznámka: pokud jste v nabídce Jasu, ostatní tlačítka jsou nefunkční.
6.

(tlačítko A viz nákres)
PODSVÍCENÍ LED
Stiskem tlačítka, ve výchozím nastavení, po dobu 3 sekund zhasnete nebo zapnete podsvícení.

7.

(tlačítko M na zařízení, B viz nákres)
OZVUČENÍ TLAČÍTEK
Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete ozvučení tlačítek.

Paměť uložení nastavených funkcí
Nastavené hodnoty (velikost zobrazení, jas, reálný nebo barevný režim, zvuk)
zůstanou uloženy i po vypnutí a opětném zapnutí přístroje.
TV výstup
Umožňuje připojit zařízení v TV obrazovce.

Zařízení může být použito i pro snadnější psaní, viz obrázek výše.

Indikátor baterie zařízení (tlačítko E viz nákres)
- blikající červené světlo: baterie je potřeba nabít
- svítící červené světlo: baterie je právě nabíjena
- nesvítí: baterie je plně nabita

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
zvětšení rozsahu………….…….2,5 až 17x
LCD obrazovky…………..……..3,5 "TFT LCD
zvětšení …………………………4x
barevné zobrazení……...………8 režimů
pozastavené obrazu……………ano
nastavitelný jas….………………ano
LED On / Off………….…………ano
zvuk On / Off…………….………ano
TV výstup………………………..ano
vestavěný skládací stojánek..…ano
nepřetržitý pracovní doba……..4 hodiny
hmotnost……………………..…140g
rozměry…………………………118 x 74 x 19 mm

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
- čtěte pozorně
Na produkt je poskytována záruka 2 roky počínaje datem zakoupení.
Záruka se vztahuje na materiály a zpracování.
Aby bylo možné využít záruku, je třeba uchovat obalové materiály z důvodu bezpečné přepravy.
Záruční služby jsou poskytovány SYMBIO, o. p . s.
Není-li možné přístroj opravit, vyhrazuje si SYMBIO, o. p. s. právo nahradit jej jiným přístrojem se
stejným zařízením.
Všechny komponenty a produkty nahrazeny v záruční době se stávají majetkem SYMBIO, o. p. s.
Nárok na záruku zaniká v případě, že:
přístroj nebyl použit v souladu s pokyny uživatelské příručky nebo byl jinak zneužit
přístroj byl poškozen v důsledku pádu nebo nárazu
přístroj byl sestavován jinak než je uvedeno v uživatelské příručce
přístroj byl opravován jinak nebo někým jiným než servisním partnerem SYMBIO, o. p. s.
Případná ztráta přístroje nebo poškození třetími stranami či živelnými pohromami:
Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení přístroje.
Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za poškození přístroje jinou osobou vyjímaje osobou
zastupující dodavatele.
Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za poškození přístroje živelnými pohromami ani
nadpřirozenými jevy.
Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádnou možnost odpovědnosti, s výjimkou
ustanovení výslovně uvedených výše v podmínkách záruky. Toto omezení odpovědnosti neznamená
porušení zákonných práv zákazníka spotřebitele nebo jeho práv vůči prodávajícímu.
Servisní plnění
Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce před uplatněním záruky nebo služby, je třeba
poznamenat, název produktu, sériové číslo, datum nákupu, číslo faktury, znění chybové zprávy či
konkrétní problémové aspekty. Velmi doporučujeme přepravovat zařízení v originální krabici, neboť
v případě poškození při přepravě, nemůže být uznána záruka.
Servisním místem v ČR je
SYMBIO, o. p. s. na adrese Jana Růžičky 1165, Praha 4, tel. 739 094 745

