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Jelen kézikönyv tartalma minden el zetes bejelentés nélkül megváltozhat. A
Vinvision Technology Co., Limited. fenntartja magának a fordítás jogát. A Magyar
kézikönyvet készítette, szerkesztette az Alko-soft Bt. 2014. február.

EL SZÓ
Köszönjük, hogy a Vinvision Technology Co., Limited termékét választotta.
Annak érdekében, hogy készülékéb l a legtöbbet kihozhassa, figyelmesen olvassa el
ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma:
HV-MVC kézi videó nagyító
Hálózati tölt
TV csatlakozó kábel (RCA)
Akkumulátor
Hordtáska vállpánt
Csuklópánt
Tisztító kend
Kényelmes mágneszáras m

r Hordtáska

Használati utasítás
A világ legkompaktabb, tulajdonságokban igen gazdag, nagyszer
videónagyítójaként a HV-MVC egyedülálló alkalmazási élményt biztosít a látássérült
felhasználók számára.
Azon felhasználóknak, akik látásuk hiánya miatt segítségre szorulnak szövegek
felolvasásában, vagy dokumentumok részletesebb tanulmányozásában, a
hagyományos nagyítólencsék nem mindig nyújtanak tökéletes segítséget ezen
feladatok elvégzéséhez.
A 3.5 hüvelykes HV-MVC nagyítónkkal új, eddig még nem megtapasztalt módon
élheti meg a nagyítási élményt, és a gyengénlátók igényein túl az ép-látásúak
számára is segítség lehet ez a nagyszer eszköz.

A készülék f bb funkciói
Képfagyasztási funkció
A nagyítási szint 5 - 10X érték között állítható
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3.5 hüvelykes nagyfelbontású TFT LCD-kijelz
7 különböz m ködési üzemmód (kontraszt módok)
TV csatlakozási lehet ség
4 óra folyamatos használat, 2.5 - 3 óra töltési id
Kellemes használatot biztosító, jól tapintható gombok
Takarékos üzemmód

Felel sségvállalási nyilatkozat
A készüléket rendeltetésszer en használja, és tartsa biztonságos helyen. A
helytelen használat következtében keletkezett károkért a gyártó nem vállal
semmiféle felel sséget. A gyártó nem vállal továbbá felel sséget abban az
esetben sem, ha a felhasználót egy harmadik fél általi javíttatás miatt éri kár.
Ne használjon más hálózati tölt t, mert az a készülék meghibásodásához
vezethet.

Egyéb információk
A készülék nem vízálló, ezért védje a vízt l.
A készülék alján lév Led lámpa er s fényt ad ki. Kérjük, ne nézze hosszabb
ideig a Led világítást, mert az a szem károsodásához is vezethet.
A készüléket rendes h mérsékleti körülmények között használja. Ne tegye ki
túl meleg, és hideg hatásoknak.
Ne próbálja meg javítani. A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a
felhasználó javítani képes. A helytelen javítás a garancia elvesztésével jár.
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I.

KÉSZÜLÉK KEZEL SZERVEI, FIZIKAI
MEGJELENÉS

Helyezze a készüléket az asztalra úgy, hogy a képerny je legyen felfelé, és s
képerny

l jobbra helyezkedjenek el a kezel gombok.

I. 1. Képerny
A készülék egy 3.5” nagyságú TFT képerny vel rendelkezik. A képerny tisztítását a
dobozban található tisztítókend vel hajtsa végre. Amennyiben olyan szennyez dés éri, mely a
száraz tisztítással nem takarítható le, akkor kikapcsolt állapotban enyhén nedves kend vel
tisztítsa.

I. 2. Be/kikapcsoló gomb
A készülék bal oldali peremének aljám helyezkedik el a ki/bekapcsoló gomb.
Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a gombot. A készülék 2-3 másodpercen belül üzemkész
állapotba kerül. Kikapcsolni szintén rövid megnyomással tudja a HV-MVC készülékét.

I. 3. Képfagyasztás nyomógomb
A készülék jobb oldali gombsorának alsó gombja a képfagyasztási nyomógomb. M ködés
közben nyomja meg röviden, ha az aktuális képet szeretné lefotózni. Újbóli megnyomásig így
az utolsó kép látható a képerny n.

I. 4. nagyítás/kicsinyítés gomb
A képerny jobb oldalán lév kezel gombok közül a középs gomb szolgál a
nagyításra. Külön kicsinyítésre alkalmas gomb nem került elhelyezésre.

I. 5. Színmód váltás
A kicsinyítés gomb felett helyezkedik el a színmód váltására szolgáló nyomógomb.
Minden egyes megnyomásra váltja a megjelenítési színt. 7 színmód érhet el.

I. 6. töltést jelz LED
A színmód váltás gomb felett helyezkedik el a töltést jelz Led. Amennyiben
csatlakoztatjuk a tölt re a készüléket, a LED piros fénnyel világít. Amint feltölt dött a
készülék, a led kialszik.

I. 7. Tölt aljzat
A készülék töltését a tartozékként található hálózati tölt segítségével tudja megtenni.
A bal oldalának fels részén helyezkedik el a tölt aljzat.
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I. 8. TV csatlakozó aljzat
A készülék bal oldalsó peremének fels részén helyezkedik el a TV csatlakozó aljzat.
Figyelem! A TV csatlakozó aljzat, és a hálózati tölt aljzat megegyezik.
Segítségével a HV-MVC készülékét tudja a TV készülék RCA aljzatához csatlakoztatni, és a
TV képerny n nézni a nagyított felületet.

I. 9. Csuklópánt csatlakozás
A készülék bal fels sarkán lév kiképzett helyre tehet fel a tartozékként található
csuklópánt.

I. 10. Kamera, és LED világítás
A HV-MVC alján jobb oldalt helyezkedik el fent, valamint lent a két megvilágítást
segít LED lámpa. A két lámpa között található a kamera egység. Kérjük, csak kikapcsolt
állapotban tisztítsa a mellékelt tisztítókend segítségével.

I. 11 Akkumulátortartó
A készülék alján bal oldalt található az akkumulátortartó. A készülék cserélhet
Lítium akkumulátorral rendelkezik.
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II. ÜZEMELTETÉS
II. 1. Üzembe helyezés
A doboz kicsomagolását követ en keresse meg a HV-MVC videónagyító készüléket,
valamint az akkumulátort. A készüléket helyezze az asztalra a kijelz vel lefelé úgy, hogy a
kezel gombjai jobb oldalt lent legyenek. Keresse meg a készülék fels részén az akkumulátor
nyitására szolgáló pöcköt. Akassza be a körmét, és finoman húzza lefelé. Amint érzi, hogy
elmozdult a pöcök, emelje fel az akkumulátortartó fedelét. Fogja meg az akkumulátort úgy,
hogy a keskeny végén lév érintkez k jobb oldalt lent legyenek. Illessze az akkumulátort a
nyílásba. Els re az érintkez s végét helyezze be, majd nyomja le a másik végét is. Ha jól
csinálta, az akkumulátor sí mán fekszik a tartóban. Helyezze vissza a fedelet úgy, hogy az
alján lév részt illessze vissza a helyére, majd nyomja le a fels részét is. Ha jól csinálta,
lenyomást követ en egy finom kattanó hangot hall. A készülék már üzem késsz.

II. 2.

videónagyító be/kikapcsolása
A készülék bal oldali peremén alul található nyomógomb segítségével lehet a

videónagyítót bekapcsolni. Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz. Megnyomást követ en
pár másodperc múlva máris használhatja készülékét. Kikapcsolni szintén rövid megnyomással
tudja.
Figyelem!!! A készülék érzékeli, ha 2 percig nem nyúl hozzá, és magától kikapcsol.

II. 3. Olvasás
Amennyiben behelyezte az akkumulátort a készülékbe, és bekapcsolta, helyezze az
olvasni kívánt írásra. Csúsztassa a készüléket a sor elejére. Lassú mozdulatokkal csúsztassa a
soron a készüléket, és olvassa a kijelz n a nagyítót írást. Ha végzett egy sorral, csúsztassa
újfent a sor elejére, és sorváltás érdekében lefelé, vagy felfelé mozgassa el.

II. 4. Nagyítás/kicsinyítés
Abban az esetben, ha a készülék kijelz jén megjelen nagyítást Ön nem látja, a
kezel gombok közül a középs gomb megnyomásával van módja azt nagyítani. Amennyiben
megnyomja egyszer a nagyításra szolgáló nyomógombot, akkor egy szinttel nagyobb
nagyításban láthatja a kijelz n a nagyított felületet. Amennyiben eléri a legmagasabb
nagyítási fokot, és újra megnyomja a nyomógombot, visszaugrik a nagyítás a legkisebb
méretre, és onnan lehet tovább nagyítani. Így a nagyítás egy körforgásban valósul meg. A
nagyítási szint 5x és 10x között változik.
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II. 5. Színmód váltás
Alapállapotban színes módban tud olvasni a készülékkel. Azonban lehet sége van a
színmódokkal más beállításban is olvasni. Sok esetben a fekete háttér fehér bet kkel jobb, és
gyorsabb olvasást tud lehet vé tenni. A színmódokat a jobb oldali gombsor fels gombjának
lenyomására tudja váltogatni.

Az alábbi színmódok érhet ek el:
Színes
Szürkeárnyalatos
Fekete alapon fehér
Fekete alapon sárga
Kék alapon sárga
Sárga alapon kék
Zöld alapon kék

II. 6. Képfagyasztás funkció
Lehet sége van arra, hogy az aktuálisan olvasott szöveget befagyassza a képerny re.
Így ha elveszi a készüléket az olvasott felületr l, a videónagyító kijelz jén továbbra is a
befagyasztott kép látszik. A képfagyasztást a HV-MVC jobb oldali kezel gombsorának alsó
nyomógombjának megnyomásával tudja megtenni. Fagyasztást követ en amennyiben újra
megnyomja a gombot, a m ködés visszaáll a normál módba, és tovább tudja használni a
készüléket.

II. 7. TV csatlakoztatás
A HV-MVC készülék extra funkcióként a TV készülékhez való csatlakoztatást is
lehet vé teszi.
Keresse meg a készülék dobozában a TV csatlakoztatására szolgáló kábelt. Távolítsa
el a kábelkötöz t a kábelr l. A kábel azon végét, melyen egy 3.5 jack csatlakozó található,
csatlakoztassa a HV-MVC kézi videónagyító TV csatlakoztatására szolgáló aljzatába. A
másik végén található RCA csatlakozót pedig a TV készülék RCA aljzatába.
Figyelem! Amennyiben nincs TV készülékén RCA aljzat, egy SCART-RCA átalakító
segítségével is csatlakoztathatja a készülék SCART aljzatába. Ilyen átalakító beszerezhet
bármelyik elektronikai szaküzletben.
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Helyezze a készüléket a nagyítani kívánt felületre. Kapcsolja be a HV-MVC videó
nagyítóját, valamint TV készülékét. Állítsa az AV csatornára a televízióját. Amennyiben több
AV csatorna található, addig váltogassa, amíg nem látja a képerny n a nagyított síkírást.
Figyelem! A TV készülékhez történt csatlakozás közben a HV-MVC kijelz jén nem látszik a
nagyított síkírás.

II. 8. Hord táska
A csomag tartalma egy hord táska. Amennyiben szeretné magával vinni a készüléket,
kérjük, a hord táskába helyezve tegye meg. Ezzel sok küls sérülést l óvhatja meg a HVMVC videó nagyítóját. A Hordtáska mágneses zárral rendelkezik a könny és biztonságos
tárolás érdekében. A doboz tartalma egy vállpánt, melynek 1-1 végén található karabinert a
Hordtáska oldalán lév kerek fém karikákra tudja rácsatolni. Így kényelmesen felakaszthatja a
készüléket a hordtáskával együtt.

II. 9. Akkumulátor töltése
Keresse meg a tölt kábelt. A vékonyabbik részét csatlakoztassa HV-MVC készüléke
bal alsó oldalán lév tölt nyílásába. A hálózati tölt másik végét csatlakoztassa elektromos
hálózatba. A teljes töltési id 2.5-3 óra. A töltési folyamatot a színmód váltásáért felel s
nyomógomb felett található töltést jelz

Led folyamatos piros világítása jelzi. A Led

kikapcsolt állapotban is világít a töltés folyamata alatt. A készüléket töltés közben is
használhatja. Kérjük, id nként merítse le az akkumulátort, a leghosszabb élettartam elérése
érdekében. Amennyiben nem használja készülékét, az 2 perc után automatikusan kikapcsol.
Amennyiben a készülék feltölt dött, a LED elalszik.

II. 10. Tisztítás
A csomag tartalmaz egy tisztító kend t. Kérjük, ezzel a kend vel tisztítsa a berendezés
kijelz jét, kameráját, megvilágító lámpáit. Ne használjon tisztítószereket, mert azok a kijelz ,
kamera, megvilágító lámpa meghibásodásához vezethetnek. Amennyiben a száraz tisztítás
nem vezet eredményre, használjon enyhén nedves tisztítókend t. Kizárólag kikapcsolt
állapotban végezzen nedves tisztítást.

Oldal 9 / 10

III. TECHNIKAI ADATOK
Nagyítás mértéke: 5x – 10x
Színmód: összesen 7
Képfagyasztási funkció
Képerny méret: 3.5"
Kijelz felbontása: QVGA (320 * 240)
Képerny típusa: TFT LCD
Képerny fényereje: 250 cd/m2
Beépített akkumulátor: 3,7 V 1050 mA / H
Folyamatos üzemid 4 óra
Az akkumulátor töltési ideje: 2,5 - 3 óra
Led lámpás megvilágítás
Méretek: 106 (széles) x 79 (magas) x 25 (mély) mm
Súly: 185g
Hálózati adapter: DC5V 1A
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