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LVI Low Vision International AB grundades 1978 och är en av världens
ledande tillverkare av förstorande TV- och datorsystem för synsvaga.
Utveckling av nya produkter sker i nära samarbete med användare och
professionell personal inom synrehabiliteringen. LVI är kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Informationen i denna bruksanvisning har noga kontrollerats och anses vara
korrekt. Emellertid tar LVI inget ansvar för några felaktigheter som denna
bruksanvisning kan innehålla. I ingen händelse är LVI ansvarig för några
direkta eller indirekta skador resulterat från någon information i denna
manual. Eftersom produktutveckling hela tiden förekommer, förbehåller sig
LVI rätten att vid alla tillfällen utan föregående information eller förpliktelse
göra förbättringar i den här handboken och den produkt som beskrivs i
den.
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1.

Introduktion SenseView

SenseView är en liten och portabel förstoringsapparat. Den är till god hjälp
i vardagliga aktiviteter för att förstora text och bilder på kartor, prislappar i
matvarubutiken eller etiketten på medicinburken. Du bär enkelt med dig
din SenseView som endast väger 221 gram. SenseView är ett utmärkt och
lätt hjälpmedel för synskadade och för personer med nedsatt synförmåga.

Tillverkare: HIMS
Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350
Phone: +82-42-864-0133
Internet: www.himsintl.com
E-mail: hims@himsintl.com
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2.

Säkerhetsinformation

Utrustningen måste användas i enlighet med nedanstående säkerhetsinstruktioner.
• Avlägsna ej utrustningens hölje. Invändigt finns inga utbytbara delar
som användaren själv får byta. Överlåt service och reparation till
kvalificerad service personal.
• För att förhindra brand eller stötar, utsätt ej utrustningen för regn
eller fukt.
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3.

Förskrivarinformation

SenseView är en portabel förstoringsapparat som är till god hjälp vid
underlättandet av vardagsaktiviteter.
Montering
Information om uppackning och start av din SenseView finns under avsnitt
”Att arbeta med SenseView”.
Tillbehör
- Extern kamera

Art.nr SENSEVIEW PECM

Kameran används för att skriva under SenseView, exempelvis vid signering
av ett kvitto, och väger endast 25g.
Garanti
SenseView levereras med 3 års produktgaranti eller enligt gällande avtal
Underhåll och service Utför bara den service och det underhåll som anges
i denna bruksanvisning. All annan service, förändringar och ingrepp skall
utföras av behörig serviceman. Kontakta alltid behörig serviceman eller LVI
vid osäkerhet.
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4.

Att arbeta med SenseView

Uppackning
Enheten levereras i en kartong som innehåller:
A. Enhet, SenseView
B. Adapter
C. Bruksanvisning
D. Väska
E.Rem
Batteri
Ladda batteriet: Anslut medföljande adapter till enheten (DC/IN) för att
ladda SenseView. Innan första användning måste batteriet bli fulladdat,
vilket tar cirka 3 timmar.
Före användning, ta bort skyddet på skärmen.
Använd endast medföljande adapter.
Efter 6 månaders användande kan batteriets fulla drifttid förkortas.
Förvalda inställningar
Inställningarna kommer att sparas efterhand (färg, förstoring, ljusreglage).
Om du startar upp enheten kommer alla inställningar från din senaste
användning vara som förvalda inställningar.
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5.

Instruktion

Nedan följer en översikt gällande reglagen på SenseView. På nästkommande sidor beskrivs reglagen ytterligare.

D.

G.
E.

B.
A.
H.

J.

C.
F.

I.
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A. Strömställare till/från
För knappen till höger för att få igång enheten. När enheten startas
visas LVI logotype i fönstret under två sekunder och sedan visas
förstoringsläget.
B. Förstoringsgrad
Genom att trycka på förstoringen (+/-) kan du kontrollera
förstoringen i följande nivåer;
Förstoringsgrad:
Nivå

Stativ

Utan stativ

1
2
3
4
5
6

4.7
6.0
6.8
8.4
9.5
10.3

6.7
8.0
9.5
11.6
13.0
13.6

7
8
9

11.9
13.6
15.8

15.8
19.0
22.5

C. Frysa bilden
Tryck in knappen för att frysa bilden. För att gå ur funktionsläget,
tryck ytterligare en gång på knappen.

D. Kameraindikator
Knappen indikerar kameralinsens position. Indikatorn blinkar under
energisparläget (mer om energisparläget finns under sektion 4).

E. Ljusreglage
Används för att justera ljusnivån så att bästa läsbarhet erhålls, från
nivå 1-4. Om du trycker på knappen i fjärde nivån går den tillbaka till
nivå 1.
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F. Extern kameraingång
Används till en extern kamera. Kamera finns som tillbehör till
SenseView, och köps separat.

G. Färginställning
Knappen ändrar färgen, i 6 olika färgkombinationer.
(1) Naturliga färger
(2) Svart/Vit
(3) Vit/Svart
(4) Gul/Svart
(5) Gul/Blå
(6) Blå/Vit
Om du trycker på knappen i sjätte färgkombinationen, återkommer
enheten till färginställning 1.

H. DC-ingång
För att ha ladda batteriet, sätt i adaptern i intaget.

I. Skjutbart handtag
Skjut ut handtaget för att handen inte ska vara i vägen för kameran.

J. Hål för rem
Här kan du fästa SenseView till medföljande rem.

5.1 Ljud, (På/Av)
Tryck förstoring (+) och ljusreglage samtidigt för att funktion ljud ska starta.
När ljudfunktionen är påslagen kommer ett pip ljuda varje gång
användaren trycker på en knapp.
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6.

Energisparläge

Om användaren lämnar enheten påslagen kommer den att aktivera
energisparläget efter tre minuter. I sparläget stängs lampan av, men
indikatorn blinkar.
För att gå ur energisparläget, tryck valfri knapp eller rör enheten.
Om enheten inte används på 7 minuter efter uppstart från energisparläget
kommer enheten att stängas av automatiskt. Vid ny användning, sätt på
enheten, (A). Om enheten visar frusen bild, men inte används under 10
minuter kommer den att stängas av automatiskt.
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7.

Ikonen för batteri

För att se ikonen för batteriet tryck på förstoringen (-) samtidigt som
knappen för färginställning. Ikonen kommer då att visas på skärmen. Om
du trycker på båda knapparna igen kommer ikonen att försvinna. Ikonen för
batteriet visas uppe I högra hörnet av skärmen, och indikerar nuvarande
batteristatus. Om batteriet behöver laddas, kommer ikonen att blinka.
Batteri indikatorn är röd när enheten laddas. När enheten är fulladdad
kommer färgen ändras till grön. Om adaptern tas ur enheten kommer
batteriindikatorn får blå färg. Vid första användning, låt enheten laddas
minst tre timmar även om indikatorn är grön och enheten visar att den är
fulladdad.
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8.

Teknisk information

LCD bildskärm
Förstoring
Ljusreglage
Färg

Batteri

Dimensioner
Vikt
Extra

4.3 Wide QVGA TFT-LCD (95 x 55 mm)
4 - 22.5x
nivå 1 till 4
6 färgkombinationer
Naturlig
Gul/Blå
Svart/Vit
Blå/Gul
Vit/Svart
Blå/Vit
Laddningsbar lithium polymer
A.
Driftstid: 4,5 timmar
B.
Laddningstid: 3 timmar
83 (B) x 146 (L) x 225 (H) mm.
25 (H) mm, med stativ
221g
Externt video uttag
Skjutbart handtag
Möjlighet att frysa bild

Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater (gäller för
EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingssystem)
Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, ska
den inte hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till ett
lämpligt insamlings-ställe för återvinning av elektriska och elektroniska
apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas på rätt sätt,
hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors
hälsa, som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av
denna produkt. Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser.
För att få närmare information om återvinning av denna produkt, kan du att
kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller den butik där du köpte
produkten.
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