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1. Vad är CANDY5 HD?
CANDY5 HD är en handhållen elektronisk förstoringsapparat som hjälper personer med synnedsättning att
läsa tryckt text i t ex tidningar, kataloger, restaurangmenyn, medicinförpackningar, prislappar i affären och
mycket mera.
Utöver förstoring kan användaren även ändra text- och
bakgrundsfärg samt förstärka kontrasten för att
underlätta läsning. Det finns 5 färglägen att välja på.
Den kontinuerliga digitala zoomfunktionen ger en förstoringsgrad på 1,0 till 22 gånger. Autofokusfunktionen
gör det möjligt att behålla en skarp bild när kameran
flyttas över en text.
CANDY GRIPs ergonomiska handtag är designat för att
vara bekvämt att hålla i både för höger- och vänsterhänta. Håll handtaget i mittposition eller i 45-graders
vinkel.
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2. Säkerhetsinformation
För att skydda både dig själv och produkten, var
observant på följande försiktighetsåtgärder:
 För att förhindra brand eller stötar, anslut inte nätadaptern till ett felaktigt eluttag.
 Ta inte i produkten med våta händer.
 Använd endast nätadaptern som är avsedd för
CANDY5 HD. Andra nätadaptrar kan skada
produkten.
 Använd inte produkten i fuktiga miljöer eller på våta
ytor, t ex en köksbänk, för att förhindra skador.
 Tryck inte hårt på skärmen och lägg inga tunga saker på
CANDY5 HD. Det kan orsaka skador, särskilt på LCDskärmen.
 Batteriet är förbrukningsvara och livslängden kan bli
kortare efter sex månaders användning.
 Montera inte isär produkten. Invändigt finns inga delar
som användaren själv får byta. Överlåt service och
reparation till kvalificerad servicepersonal. Om en
obehörig tar isär produkten kan allvarliga skador uppstå
på produkten och garantin blir ogilitig.

 Använd inte produkten i direkt solljus eller i en mycket
varm eller kall miljö, eftersom bilden då inte visas
korrekt på LCD-skärmen. Använd inte produkten
under 0°C eller över 40°C.

3. Vad finns i förpackningen?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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CANDY5 HD
Nätadapter
Väska
Lässtöd
Handledsrem
Putsduk
Bruksanvisning

4. Beskrivning
(3) (4) (5)

(2)
(1)
(6)

(1) Strömbrytare
(2) DC-uttag (anslutning för nätadapter)
(3) Batteriladdningsindikator
(4) Spegelläge
(5) Kameraval
(6) Handtag

(11)
(7) (8) (9) (10)
(12)

(13)

(14)

(7) Färginställningar
(8) Fokusknapp
(9) Minska förstoring
(10) Öka förstoring
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(11) Frys bilden
(12) LED belysning
(13) Stödben
(14) Huvudkamera

5. Kom igång
5-1. Ladda batteriet
Ladda batteriet helt innan du använder Candy5 HD för
första gången, eller om det gått lång tid sedan du använt
systemet.
 Anslut nätadaptern till DC-uttaget som i bilden nedan.
 Det tar 3 timmar för batteriet att bli fulladdat.
 Batteriindikatorn visar ett rött ljus vid laddning. När
batteriet är fulladdat visas ett grönt ljus.

5-2. Ta bort skyddsfilmen från skärmen
En skyddsfilm täcker LCD-skärmen. Ta bort den innan du
använder produkten.

5-3. Att använda handtaget
CANDY5 HD är ergonomiskt utformad med tre posi-tioner
för greppet så den är bekväm att hålla i både för högeroch vänsterhänta användare.

 Håll produkten med en hand medan du roterar
handtaget med den andra handen, se bilden ovan.
Du kan känna att handtaget ”klickar” i varje position,
se bilden nedan.
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5-4. Att använda stödbenet
CANDY5 HD har ett fällbart stödben på undersidan, på
motsatt sida om handtaget. Vik ut benet för att bekvämare
kunna läsa böcker och tidningar.

5-5. Att använda lässtödet
CANDY5 HD kan placeras i lässtödet så att det blir
bekvämare att läsa böcker och tidningar.
Lägg CANDY5 HD i lässtödet så att det fällbara handtaget
ligger ned i det rektangulära utrymmet i lässtödet.

 När CANDY5 HD är placerat i lässtödet är förstoringsgraden 2,5 till 10 gånger.
※ Om materialet du läser har en blank yta kan du uppleva
blänk eller förvrängningar av bilden på delar av skärmen.
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5-6. Sätta fast handledsremmen
Det finns två hål att välja på, se nedan.
Om du är högerhänt, sätt fast remmen i hålet under
knappen för Färginställning (M) . Om du är vänsterhänt,
sätt den istället under förstoringsknappen (+).

6. Att använda produkten
6-1. Strömbrytare På/Av
•

För att starta produkten, dra strömbrytaren till höger
och släpp den sedan. Det tar ca 3 sekunder innan
bilden visas.

•

För att stänga av produkten, dra strömbrytaren till
höger och släpp den sedan. Det tar ca 3 sekunder
innan produkten stängs av.
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※ Kontrollera batteristatus
 När CANDY5 HD slås på visas en batteriikon på
skärmen några sekunder efter att laddningsbilden
visas.
 Batteriets laddningsnivå anges i 5 nivåer: fullt, högt,
medium, lågt och mycket lågt.
 När CANDY5 HD håller på att laddas med ACadaptern ansluten till nätuttaget är batteriikonen röd.
När laddningen är klar ändras batteriikonen till grön.
Om AC-adaptern kopplas loss blir batteriikonen blå.
 När batterinivån är mycket låg blinkar batteriikonen
för att indikera att enheten behöver laddas.

6-2. Zooma ut och in
Du kan ändra förstoringsnivån så den passar dina
behov.

 Tryck på inzoomningsknappen (+) för att öka
förstoringsgraden.
 Tryck på utzoomningsknappen (-) för att minska
förstoringsgraden.
 Om du lyfter produkten kommer förstoringsgraden
minska. Du kan behöva trycka på fokusknappen (F)
för att återfå fokus och skärpa i bilden.
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6-3. Ändra färgläge
Du kan ändra text- och bakgrundsfärg efter dina egna
behov. Ändra färgläge genom att trycka på (M), som på
bilden nedan.

 Tryck (M) för att växla mellan 5 färglägen.
 Utöver

naturligt

färgläge

kan

de

övriga fyra

färglägena ställas in av användaren. Detta beskrivs i
avsnittet ”6-7 Använda olika färglägen”.
 Läget för omvänd gråskala används för att läsa
dokument med bokstäver i låg kontrast på en ljust
färgad bakgrund, t ex gula bokstäver på en gul-grön
bakgrund.

6-4. Fokusering
CANDY5 HD är utrustad med autofokus. Om texten är
tryckt på ett glansigt papper eller en rundad yta (t ex en
medicinburk) kan du behöva använda fokuseringsknappen.
6-4-1.

Justera fokusering

 Om det inte är fokus i bilden, tryck (F) för att
fokusera. Fokuseringsknappen fungerar både i
autofokusläge och manuellt fokusläge. Lägena
beskrivs nedan.
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6-4-2. Ändra fokusläge
Du kan växla till manuellt fokusläge om du vill försöka att
fokusera manuellt.

 Manuellt fokusläge (Single Focus Mode)

[Single Focus]

När du befinner dig i autofokusläge kan du
aktivera manuellt fokusläge genom att
trycka ner (F) i 2 sekunder. När du är i
manuellt fokusläge kommer produkten
endast fokusera när du trycker på (F).

 Autofokusläge
När du befinner dig i manuellt fokusläge kan
du aktivera autofokusläge genom att trycka
ner (F) i 2 sekunder.
[Auto Focus]

** Autofokusläge är default.

6-5. Frysa/spara bilden
6-5-1. Frysa bilden
 Det finns två knappar för att frysa bilden; en på sidan
av LCD-skärmen och en på handtaget.

 Tryck och släpp knappen för bildfrysning för att ta en
stillbild. Produkten kommer hålla kvar den frysta
bilden när du släpper knappen.
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 Tryck på knappen för bildfrysning igen för att återgå
till liveläge.
6-5-2. Spara bilden
 När du vill spara en bild håller du in bildfrysningsknappen i mer än 2 sekunder. Då sparas den frysta
bilden i minnet. Ikonen nedan visas under tiden
bilden sparas.

[Sparar bilden)]

 Endast 5 bilder kan sparas. Om ytterligare en bild
sparas kommer den äldsta sparade bilden att raderas
automatiskt.

6-5-3. Visa sparade bilder
 Tryck på knapparna (M) och (F) samtidigt för att visa
de sparade bilderna.

 Om du fortsätter att hålla in (F) kan du bläddra mellan
de sparade bilderna i den ordning de sparades.
 Om det inte finns några sparade bilder visas ikonen
för ”inga sparade bilder”.

[Inga sparade bilder]

 När du tittar på en sparad bild kan du förstora den
genom att trycka på (+).
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För att avsluta visningen av sparade bilder trycker du
samtidigt på (M) och (F).

6-6. Spegelläge
CANDY5 HD har ett spegelläge som är unikt.

 Tryck på kameravalsknappen, som är placerad på
handtagets motsatta sida, för att växla till spegelläge.
Ikonen nedan visas i en sekund innan systemet växlar
kamera.

[Kamera roterad]

 När du växlar till spegelläge kan du fortfarande använda
in-, utzoomning, frysa-bildfunktionen och kameravalsknapparna
 För att komma tillbaka till läsläge, tryck på kameravalsknappen igen.

6-7. Använda olika färglägen
Du kan välja den färgkombination som bäst passar dina
egna behov. Du kan också radera färglägen som inte är
användbara för dig.
Det finns 5 grundinställningar för färglägena.
-

Naturligt färgläge

-

(Val 1) Vitt på svart

-

(Val 2) Svart på vitt

-

(Val 3) Omvänd gråskala

-

(Val 4) Gult på svart

Växla färgläge genom att trycks på (M).
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6-7-1.

Ställa in färglägen

Alla färglägen utom naturligt färgläge kan ändras.
 Tryck på (M) i l än 3 sekunder så visas fönstret för
inställning av färgläge. I det här fönstret finns följande
funktioner.

Nästa läge
Föregående

Läge som ska ändras

Avbryt inställning

[Fönster för inställning av färgläge]
 Ändra till det läge du önskar med hjälp av knapparna
(+) och (-). Siffran som visas på skärmen är den siffra
som läget har i listan över tillgängliga lägen.
 Tryck på (M) för att välja vilket läge som ska ändras,
eller tryck på kameravalsknappen för att komma
tillbaka till liveläget.

6-7-2. Byta färg
 Fönstret för färginställning visas när du har valt vilket
läge som ska ändras.
Inaktivera
Byt bakgrundsfärg
Byt textfärg

Spara

Avbryt inställning

[Fönster för inställning av färg]

 Tryck på (+) för att byta bakgrundsfärg. Tryck på (-)
för att byta textfärg.
 Du kan välja mellan 10 färger: svart, vit, gul, blå, grön,
röd, magenta, cyan, gråskala, omvänd gråskala. Det
kan inte vara samma färg på bakgrund och text. Om
färgerna är desamma visas de inte på skärmen.
 Tryck på (M) när önskad färgkombination visas.
Ändringen sparas då som ett valbart färgläge.
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Skärmen återgår sedan till fönstret för inställning av
färgläge.
6-7-3.

Inaktivera färglägen

Du kan inaktivera färglägen du inte använder och bara
spara de lägen du använder ofta.
 Tryck på (M) i mer än 3 sekunder. Fönstret för
inställning av färglägen visas.
 Använd knapparna (+) eller (-) för att gå till färgläget
du vill inaktivera och tryck på (M).
 Obs: Färgläge 1 är alltid aktiverat.
 Tryck på infrysningsknappen för att inaktivera det
valda färgläget. Skärmen återgår till fönstret för
inställning av färgläge. I bilden nedan visas hur
inaktivering indikeras.
Inaktivering



Tryck på kameravalsknappen för att komma
tillbaka till liveläget.

6-7-4.

Återaktivera färglägen

Du kan återaktivera färglägen som du behöver använda
igen.
 Tryck in (M) i mer än 3 sekunder.
 Använd (+) eller (-) för att gå till det alternativ som du
vill återaktivera.
 Tryck på (M) för att välja det. Tryck på (M) igen för att
återaktivera det tidigare inaktiva läget.
 Tryck på kameravalsknappen för att komma tillbaka
till liveläget.
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6-8. Klocka
CANDY5 HD har en klockfunktion som visar tiden tydligt.
6-8-1.

Visa klockan

 Tryck på kameravalsknappen och håll samtidigt ned
bildfrysningsknappen. Tiden visas på skärmen i 3
sekunder.
6-8-2. Ställa in klockan
 Ställ in tiden genom att trycka på kameravalsknappen samtidigt som du håller in bildfrysningsknappen tills klockan visas. Upprepa detta så börjar
siffrorna som visar aktuell tid att blinka.
 Tryck på kameravalsknappen för att ändra timme.
Timmar anges i 01 till 12.
Tryck på (F) för att ändra minut. Anges i 00 till 59.
Spara inställningen och gå ur tidsinställningen genom
att trycka på (M).

6-9. Övriga funktioner
6-9-1.

Ljusreglage

Du kan ändra ljusnivån för LCD-skärmen efter dina egna
behov.

 Ändra ljusnivån genom att samtidigt trycka in
inzoomings- och bildfrysningsknappen.
 Genom att trycka på dessa knappar flera gånger
kan du cirkulera mellan tre ljuslägen.

[Level 3]
[Level 1]
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[Level 2]

6-9-2.

Kontrolläge för LED-belysning

 Tryck på fokusknappen samtidigt som du trycker
på bildfrysningsknappen.
 LED-belysningen kan ställas i 3 lägen;
”Auto”,” Alltid på”, ”Alltid av”

[Auto LED]

•

[LED Off]

[LED On]

I Autoläge släcks belysningen automatiskt när du
lyfter produkten från materialet och tänds igen när
du närmar dig materialet. Denna funktion hindrar dig
från att lysa någon i ögonen.

•

När du stänger av produkten släcks alltid
belysningen och produkten återställs också automatiskt i Autoläge.

6-9-3.

Energisparläge

Produkten har ett energisparläge för att spara på
batteriet.
 Om du inte flyttar produkten eller trycker på någon
knapp på mer än 2 minuter kommer LCD-skärmen att
stängas av. Detta är energisparläget.
 Så fort du flyttar produkten eller trycker på en knapp
när energisparläget är aktiverat kommer LCDskärmen sättas igång automatiskt.
 Väntar du mer än 3 minuter kommer produkten
stängas av helt.
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※ Energisparläge På/Av
För att växla mellan Energisparläge På/Av, slå på
strömmen medan du tycker på in-/utzoomingsknapparna.

 När Energisparläget är avstängt ger indikatorn ett rött
ljus och när det är på visas ett blått ljus.
 En ikon som visar status för energisparläget visas
i skärmens vänstra hörn. När energisparläget är
aktiverat är ikonen grön. När energisparläget är
inaktiverat är ikonen röd.

6-9-4.

Ljudsignal på/av

Varje knapp har ett särskilt pipljud som bekräftar att
knappen tryckts ner. Detta ljud kan sättas på eller
stängas av.

 För att växla mellan På- och Avläge, tryck ner
färgvalsknappen samtidigt som du trycker ner
bildfrysningsknappen.

[Signal på]
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[Signal av]

6-9-5.

Återställning

Om du tycker att CANDY5 HD inte visar texten som du vill
men inte vet vilken inställning som har ändrats, kan du
återställa enheten till fabriksinställningarna.
 När enheten är avslagen drar du strömbrytaren till
höger i 2 sekunder och trycker samtidigt på (F).

 CANDY5 HD startar då med fabriksinställningarna
återställda.
Obs: Alla sparade bilder raderas när enheten återställs till
fabriksinställningarna.

7. Felsökning
7-1. Produkten startar ej
 Om batteriet laddas ur helt kommer enheten inte att
starta. Det kan då verka som om CANDY5 HD är
trasig.
 Anslut sladden för laddning och ladda batteriet minst
3 timmar.

7-2. Produkten startar men ingen bild syns
 Det kan hända att bildfrysningsknappen oavsiktligt
har tryckts in så att bilden har fryst och det därför ser
ut som om CANDY5 HD inte fungerar. Om
bildfrysningsfunktionen

har

aktiverats

kan

du

inaktivera den genom att trycka in bildfrysningsknappen en gång till.
 Produkten har ett strömsparläge som ger svart skärm
efter 2 minuters inaktivitet. Flytta enheten eller tryck
på valfri knapp för att avbryta strömsparläget.
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7-3. Autofokus fungerar ej
Kontrollera fokusläget. Om fokus är satt till manuell
fokus så kommer kameran endast att fokusera när
du trycker på fokusknappen (F). Tryck på fokusknappen (F) i 2 sekunder för att välja Autofokusläge.
Ett pip indikerar bytet.

7-4. LCD-skärmen verkar smutsig
Kontrollera försiktigt de båda kamerorna. Om det är
damm på kameran kan bilden uppfattas oskarp och
påverka Autofokus. Rengör de både kamerorna med
medföljande putsduk.

7-5. Stänga av det pipande ljudet
•

Ett pip hörs vid tryck på valfri knapp. Tryck samtidigt
på knapparna för färgläge och bildfrysning för att
stänga av detta ljud.

7-6. Bilden på skärmen är för mörk eller för ljus
•

Justera ljusnivån på bildskärmen genom att trycka
på inzoomingsknappen och bildfrysningsknappen.
Ljusnivån kan sättas i tre nivåer.



Bilden kan också bli för mörk om LED-belysningen är
avslagen.

Du slår på LED-belysningen genom att

trycka på (-) och samtidigt hålla in bildfrysningsknappen.

7-7. LCD-skärmen stängs plötsligt av
 Produkten kan vara i strömsparläge. Det kopplas in
efter 2 minuter om produkten ej används. I
strömsparläge

blir

LCD-skärmen

blank.

Flytta

enheten eller tryck på valfri knapp för att avbryta
strömsparläget. Om CANDY5 HD inte används på 3
minuter stängs enheten av helt och du måste då slå
på enheten innan du kan använda den igen.
 Om batteriet är svagt laddat eller urladdat kommer
produkten att stängas av. Anslut sladden för laddning
och ladda batteriet minst 3 timmar.
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7-8. Batteriet är fulladdat, men produkten fungerar
bara en kort tid
•

Det uppladdningsbara batteriet kan ha gått sönder.
Livslängden för batterier sänks om du har laddat det
många gånger och använt det under en lång tid.
Kontakta LVI för tekniskt support.

 Om batteriets livslängd blir för kort kan batteriet bytas
ut. Om batteriet är äldre än sex månader är det
användaren som står för kostnaden för ett nytt batteri.
 För att på bästa hantera batteritid, ladda batteriet ofta
innan det är helt urladdat. Om du inte kommer att
använda produkten för en tidsperiod som är längre än
en månad, rekommenderas att ladda batteriet fullt
innan. Ett batteri som är urladdat under en längre tid
kan vara svårare att ladda.

8. Garanti
•

Candy5 HD har 3 års garanti, eller enligt gällande
avtal.

•

Garantin täcker inte problem som uppkommit p g a
felaktig användning, t ex skador som uppkommit
genom avsiktligt eller oavsiktlig hårdhänt behandling eller demontering av produkten.

 Garantitiden för batteriet är 6 månader. Skador som
orsakas av användaren, inklusive skador som beror
på att användaren tappat enheten, placerat tunga
föremål på enheten eller spillt vätska på enheten,
omfattas inte av garantin. Sådana skador repareras
på användarens bekostnad.
※Obs: garantin kan variera från land till land.
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9. FCC Varning
NOTE: This equipment has been tesDenna utrustning
har testats och funnits överensstämma med gränserna
för en klass B digital enhet, i enlighet av del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt
skydd mot radiostörningar vid installation
i
bostadsområden.
Denna utrustning använder och kan generera
radiosignaler och om den inte installeras och används
enligt instruktionerna, kan dessa orsaka störningar på
annan radiokommunikation. Det finns dock ingen
garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en
viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga
störningar i radio- och TV-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på,
uppmanas användaren att försöka korrigera störningen
genom en eller flera eller följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarens antenn.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än
den som mottagaren är ansluten till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TVtekniker för hjälp.

OBS! Ändringar som inte uttryckligen godkänts av
tillverkaren ansvarig för överensstämmelsen kan upphäva
användarens behörighet att använda utrustningen.
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Återförsäljare:

LVI Low Vision International AB
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö
Tel: 0470-727700
E-mail: info@lvi.se
www.lvi.se
Tillverkare:
Worldwide Corporate Headquarters

HIMS International Corporation
174,Gajung-ro,Yuseong-gu,
Daejeon, KOREA
+82 42 864 4460
www.himsintl.com

