ELEKTRONICKÁ ČÍTACIA LUPA PRENOSNÁ LOOKY HD 10
NÁVOD NA POUŽITIE
Elektronická čítacia lupa LOOKY

HD

je špeciálna lupa, ktorá využíva optiku a zväčšujúci softvér s LCD

obrazovkou. Je vyrobená z odľahčených, ale pevných a odolných plastov. Šošovka lupy je vyrobená z
kvalitného tvrdeného plastu odolného proti poškrabaniu. Je určená na zväčšenie čítaného textu príp.
pozorovaného predmetu. Konštrukcia lupy dovoľuje používať lupu i na písanie. Lupa má svoje vlastné
osvetlenie. Lupu používajte výlučne na tieto účely.
Nabitie batérie:
Pripojte nabíjačku k Looky 10 a potom do siete. Ak nabíjate vypnuté zariadenie, LED svetielko bude
svietiť na zeleno a potom zhasne, ak zariadenie bude nabité.
Úplné nabitie trvá približne 5 hodín a zabezpečuje fungovanie zariadenia na cca 3 hodiny.
Pri nabíjaní zapnutého zariadenia bude LED svetielko svietiť na zeleno.
Ak je zariadenie zapnuté a nenabíja sa, LED svetielko bude svietiť na zeleno. Ak začne svetielko na
zariadení svietiť postupne na červeno, až začne blikať batéria vybitá. Je to signál, aby sa zariadenie
dalo nabíjať.
Nepoužívajte žiadny iný typ nabíjačky okrem originálneho, ktorý sa dodáva s Looky HD 10.
Zapnutie a vypnutie Looky 10:
Stlačte a podržte tlačidlo

5 sekúnd, aby ste zapli / vypli zariadenie. Ak je zariadenie zapnuté, stlačte
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tlačidlo

na skontrolovanie kapacity batérie, režimu zmrazenia obrazu, režimu zaostrenia a režimu

zvukového upozornenia.
Režim zvukového upozornenia:
Zvuk zapnutia / vypnutia
Zvuk tlačidla
Zvuk vstupu
Zvuk slabej batérie
Stlačte a podržte tlačidlo

a stlačte tlačidlo (farebný trojuholník) na Zapnutie / vypnutie zvuku.

Zapnutie kamery:
Prepnite tlačidlo

doľava na zapnutie zadnej kamery na ďaleké a blízke videnie.

Kamera do diaľky sa aktivuje zasunutím stojanu. Opätovným vysunutím stojanu do čítacej polohy sa
kamera automaticky prepne na blízko.
Prepnite tlačidlo

doprava na zapnutie prednej kamery na zrkadlové videnie.

Zväčšenie:
Stlačte tlačidlo „+“ na zväčšenie a tlačidlo na zmenšenie obrazu. Podržte tlačidlo, kým nie ste
spokojný s veľkosťou obrazu. Rozsah zväčšenia, ak lupa stojí na stole je 2,5x - 18 x.
Farebný režim:
Stlačte tlačidlo rozšíreného farebného režimu

na prechádzanie farieb rozšíreného farebného

režimu.
Stlačte tlačidlo (farebný trojuholník) na návrat do plnofarebného režimu.
Ak ste v rozšírenom farebnom režime, podržte tlačidlo

3 sekundy, s 2 pípnutiami sa vám zobrazí

ikona srdca, čo znamená, že aktuálny farebný režim bol pridaný k vášmu zoznamu obľúbených
rozšírených farebných kombinácii.
Krátkym stlačením tlačidla farebného režimu

, prepnete medzi „bielou na čiernom“, „čiernou na

bielom“, „obľúbenou farbou popredia na obľúbenej farbe pozadia“, „obľúbenou farbou pozadia na
obľúbenej farbe popredia“.
Podržaním tlačidla farebný režim

3 sekundy, sa s 1 pípnutím zobrazí ikona plnofarebného režimu

(kruhová šípka), čo znamená, že ste prepli na integrované rozšírené farebné kombinácie. Jednoduché
farebné kombinácie:
biela na čiernom, čierna na bielom, žltá na čiernom, biela na modrom, modrá na bielom, žltá na
modrom.
Integrované rozšírené farebné kombinácie (18 režimov):
biela na čiernom, čierna na bielom, žltá na čiernom, biela na modrom, modrá na bielom, žltá na modrom,
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modrá na žltom, zelená na čiernom, čierna na zelenom, fialová na čiernom, čierna na fialovom, modrá
na čiernom, čierna na modrom, biela na zelenom, zelená na bielom, biela na červenom, červená na
bielom.
Jas:
Stlačte a podržte tlačidlo

a stlačte tlačidlo + na zvýšenie jasu alebo - na zníženie jasu.

Osvetlenie:
Stlačte a podržte tlačidlo

a stlačte 3 sekundy tlačidlo vpravo dole na boku, aby ste manuálne zapli /

vypli LED svetlo.
Zmrazenie obrazu:
Stlačte tlačidlo vpravo dole na boku na zmrazenie aktívneho obrazu.
Opätovne stlačte tlačidlo na návrat do režimu lupy.
Zmrazený obraz si môžete voľne pozerať pomocou Joysticku.
Ukladanie obrázkov:
Stlačením tlačidla na zmrazenie obrazu(15 Freeze button) na 3 sekundy uložíte obrázok. Môžete
uložiť až 18 obrázkov
Poznámka: Ak počet uložených obrázkov dosiahne maximum, zobrazí sa ikona plnej pamäte.
Potrebujete najprv vymazať nejaké obrázky v Playback (Prehrávacom) režime, až potom môžete
ukladať ďalšie obrázky.
Playback (Prehrávanie) obrázku:
Stlačte tlačidlo farebný trojuholník na 3 sekundy na vstup do Playback režimu.
Pomocou Joysticku si vyberte z náhľadu jeden z 9 obrázkov. Stlačte tlačidlo farebný trojuholník na
prezeranie cieľového obrázka.
Na vymazanie obrázku použite lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar). Stlačte toto tlačidlo
znova na potvrdenie vymazania.
Ak toto tlačidlo podržíte 5 sekúnd počas toho, ako sa nachádzate v náhľade, vymažete všetky
obrázky. Stlačte lokalizačné tlačidlo znova na potvrdenie vymazania všetkých obrázkov.
Podržte 3 sekundy tlačidlo farebný trojuholník na odchod z Playback režimu.
Čiary a masky:
Stlačte lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar) na prepnutie medzi rôznymi čiarami a
maskami na čítanie.
1 horizontálna čiara
1 vertikálna čiara
Horizontálna maska
Žiadna čiara ani maska
Pomocou Joysticku zmeňte pozíciu čiary na čítanie alebo vzdialenosť medzi maskami.
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Navigácia v reálnom čase sa nedá použiť v tomto režime.
Stlačte tlačidlo

na rýchly odchod z režimu Čiary a masky.

Vyhľadávanie:
Stlačte lokalizačné tlačidlo (štvorec z prerušovaných čiar) na 2 sekundy a nepúšťajte ho. Zobrazí sa
vám lokalizačný štvorec. Presuňte a zmeňte obsah lokalizačného štvorca, zamierte ho na časť, ktorú
chcete vidieť a potom uvoľnite tlačidlo. Obrázok sa vráti do predošlého zväčšenia s novým obsahom.
Napríklad: prezeráte si časť mapy s určitým zväčšením. Potom chcete vidieť inú časť mapy s tým istým
zväčšením. Na to sa vám hodí táto funkcia.
Navigácia v reálnom čase:
V zväčšovacom režime môžete pomocou Joysticku navigovať obrázok tak, aby ste viac videli bez toho,
aby ste museli pohnúť lupou.
Stlačte súčasne tlačidlá „+“ a na vycentrovanie obrázku - zobrazí sa vám červená bodka.
Stlačte a podržte tlačidlo

a potom prejdite prstom po Joysticku na rýchly skok na začiatok alebo

koniec kvôli pohodlnejšiemu čítaniu. Napríklad, ak ste dočítali použijúc horizontálnu čiaru a chcete čítať
od začiatku ďalšej čiary, stlačte a podržte tlačidlo

a prejdite prstom po Joysticku doľava. Začiatočný

alebo koncový bod sa automaticky uloží a pri čítaní obnoví v súlade s maximálnym navigačným
rozsahom.
Pamäť:
Zariadenie si automaticky zapamätá posledné nastavenia ako farebný režim, zväčšenie, zvukové
upozornenia, ak je zariadenie normálne vypnuté a potom opäť zapnuté.
HDMI výstup:
Pripojte zariadenie k externému displeju pomocou HDMI kábla, aby ste mali lepší a väčší obraz.
Automatický šetrič energie:
Ak sa zariadenie nepoužíva viac ako 3 minúty, samo sa automaticky vypne.
Stlačte podržte tlačidlo

a kliknite na tlačidlo U, aby ste manuálne zapli/ vypli funkciu automatického

šetrenia energie (štandardne z výroby je zapnutá).
Obnovenie nastavenia:
Podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo vpravo dole (15 Freeze button) a tlačidlo vľavo dole (14 Locate
button) na resetovanie výrobných nastavení. Automatické vypnutie po resete bude vypnuté.
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Technické údaje:
Balenie obsahuje: Elektronickú čítaciu lupu Looky 10, nabíjačku, puzdro, návod na použitie, čistiacu
handričku
Obrazovka: 10 palcový HD displej
Kamera: auto focus, H D
Veľkosť: 245 x 200 x 22 mm
Váha: do 680 g
Vysoko kontrastné farebné zobrazenia: 18 režimov
Zväčšenie: 2,5 x - 18 x
Batéria: 3 hodiny nepretržitej prevádzky po 5 hodinách nabíjania
Nabíjačka: vstup: 110 - 240V, výstup: 5V / 3A
Upozornenie:
Lupou nepozorujeme svetelné žiarenie, pretože môže prísť k poškodeniu oka. Lupu neodkladajte na
miesta s priamym dopadom slnečných lúčov a silných svetelných zdrojov, pretože môže prísť k
samovznieteniu. Šošovku lupy a obrazovku chráňte pred mechanickým poškodením.
Chráňte Looky prístroj a batérie pred prílišnou vlhkosťou, dažďom, pieskom a vysokými teplotami.
Nezakrývajte prístroj pri nabíjaní batérií ani ho neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov.
Použitie:
Lupa na čítanie, písanie, pozorovanie rôznych predmetov, využitie pre slabozraké osoby v
domácnosti, v práci i v priemysle.
Ošetrovanie:
Šošovku a LCD obrazovku lupy čistite výlučne handričkou z mikrovlákna. Nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky.
Predajca

Tyflocomp, s.r.o.
Sekulská 1, 841 04 Bratislava
Pomôcky pre
nevidiacich a
slabozrakých

Predaj
Mobil: 0948 535 570

predajna@tyflocomp.sk

Servis
Mobil: 0948 535 590

technik@tyflocomp.sk
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