
Käyttöohje 



 

Sisältö 

1. Mikä CANDY5 HD on? .......................................... 4 

2. Turvallisuusvarotoimet .......................................... 5 

3. Pakkauksen sisältö ............................................... 6 

4. Fyysinen kuvaus ................................................... 7 

5. Käyttöönotto ......................................................... 9 

5-1. Akun lataus .................................................. 9 

5-2. Näytön suojakalvon poistaminen ................. 10 

5-3. Kahvan käyttäminen .................................... 10 

5-4. Jalan käyttäminen ....................................... 11 

5-5. Lukutelineen käyttäminen ............................ 12 

5-6. Rannehihnan asentaminen .......................... 13 

6. CANDY5 HD:n käyttäminen ................................. 14 

6-1. Virta päälle/pois .......................................... 14 

6-2. Lähennä/loitonna ........................................ 16 

6-3. Väritilojen muuttaminen ............................... 17 

6-4. Tarkentaminen ............................................ 18 

6-4-1. Tarkennuksen säätäminen ................ 18 

6-4-2. Tarkennustilan vaihtaminen .............. 19 

6-5. Kuvan pysäytys/tallennus ............................ 21 

6-5-1. Kuvan pysäytys ................................ 21 

6-5-2. Kuvan tallennus ................................ 22 



 

 

6-5-3. Tallennettujen kuvien katselu ............ 23 

6-6. Peilikuva ..................................................... 24 

6-7. Väritilojen käyttäminen ................................ 25 

6-7-1. Väritilojen asettaminen ...................... 26 
6-7-2. Värin muuttaminen ............................ 27 

6-7-3. Väritilojen poistaminen käytöstä ........ 28 

6-7-4. Väritilojen ottaminen uudelleen  
käyttöön ........................................... 30 

6-8. Kello ........................................................... 31 
6-8-1. Ajan tarkistus .................................... 31 
6-8-2. Ajan asetus ...................................... 31 

6-9. Muut toiminnot ............................................ 33 
6-9-1. Nestekidenäytön kirkkauden säätö .... 33 
6-9-2. LED-valojen tila ................................ 34 
6-9-3. Virransäästötila ................................. 35 
6-9-4. Äänimerkkien ottaminen päälle /  

pois päältä ........................................ 37 
6-9-5. Tehdasasetusten palautus ................ 38 

7. Vianmääritys ........................................................ 39 

8. Takuu .................................................................. 43 



Käyttöohje CANDY5 HD 

 

4 

 

1. Mikä CANDY5 HD on? 

CANDY5 HD on elektroninen, kannettava 
suurennuslaite, joka auttaa heikkonäköisiä lukemaan 
painettua tekstiä, kuten postia, aikakaus- ja sanomalehtiä, 
ruokalistoja, tuotekuvastoja, lääkepulloja sekä 
elintarvikepakkauksia. 

Suurentamisen lisäksi CANDY5 HD pystyy muuttamaan 
tekstin ja taustan väriä niin, että kuvan kontrasti paranee ja 
lukeminen helpottuu. Valittavana on viisi väritilaa. 

Portaaton digitaalinen zoomin suurennustoiminto 
mahdollistaa suurennustason muuttamisen välillä 1,0–22x. 
Automaattisen tarkennustoiminnon avulla voit pitää kuvan 
terävänä samalla, kun liikutat kameraa eteenpäin 
tekstirivillä. 

CANDY5 HD:n ergonominen kolmiasentoinen kahva on 
suunniteltu mukavaksi käyttää niin oikea- kuin 
vasenkätisillekin käyttäjille. Pidä kahvaa keskiasennossa 
tai 45 asteen kulmassa.  
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2. Turvallisuusvarotoimet 

Suojele itseäsi ja CANDY5 HD:tä noudattamalla 
seuraavia varotoimenpiteitä. 

 Älä kytke vaihtovirtasovitinta vialliseen 
sähköpistorasiaan. Seurauksena voi olla sähköisku 
tai tulipalo. 

 Älä koske vaihtovirtasovitinta märillä käsillä. 

 Käytä vain CANDY5 HD:n mukana toimitettua 
vaihtovirtasovitinta. Toisen vaihtovirtasovittimen 
käyttö voi vaurioittaa laitetta. 

 Älä käytä CANDY5 HD:tä kosteassa ympäristössä, 
kuten kylpyhuoneessa tai suihkussa. Näin estät 
kosteutta joutumasta laitteeseen ja vaurioittamasta 
sitä. 

 Älä paina näyttöä äläkä laita painavia esineitä 
CANDY5 HD:n päälle. Muutoin CANDY5 HD ja 
erityisesti sen nestekidenäyttö voivat vaurioitua. 
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 Älä yritä purkaa tai korjata CANDY5 HD:tä itse. Laite 
saattaa vaurioitua vakavasti ja takuu raukeaa. 

 Akku on kulutusosa, ja sen käyttöikä voi lyhentyä 
kuuden kuukauden käytön jälkeen. 

 Älä käytä CANDY5 HD:tä suorassa auringonvalossa 
äläkä hyvin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa, sillä 
kuva ei välttämättä näy oikein nestekidenäytössä. 
Älä käytä laitetta alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. 

 
 

3. Pakkauksen sisältö 

(1)  CANDY5 HD 
(2)  Vaihtovirtasovitin 
(3)  Kantolaukku 
(4)  Lukuteline 
(5)  Rannehihna 
(6)  Näytön puhdistusliina 
(7)  Käyttöohje  
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4. Fyysinen kuvaus 

 
(1) Virtakytkin 
(2) Tasavirtaliitin (kytke vaihtovirtasovittimeen) 
(3) Akun latautumisen merkkivalo 
(4) Peilikuvakamera 
(5) Kameranvalintapainike 
(6) Kahva 

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) 

(6) 
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(7) Väritilapainike  (11) Kuvanpysäytyspainike  
(8) Tarkennuspainike (12) LED-valot 
(9) Loitonnuspainike (13) Jalka 
(10) Lähennyspainike (14) Pääkamera  

(11) 

(7) (8) (9) (10) 

(12) (13) 

(14) 
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5. Käyttöönotto 

5-1. Akun lataus 

Lataa akku täyteen ennen CANDY5 HD:n ensimmäistä 
käyttökertaa tai jos laitteen edellisestä käyttökerrasta on 
kauan. 

 Kytke tuotteen mukana toimitettu vaihtovirtasovitin 
tasavirtaliittimeen alla olevan kuvan osoittamalla 
tavalla. 

 Akku latautuu täyteen kolmessa tunnissa. 
 Akun merkkivalo palaa latauksen aikana punaisena. 

Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo muuttuu 
vihreäksi. 
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5-2. Näytön suojakalvon poistaminen 

Kun CANDY5 HD toimitetaan, nestekidenäytön suojana 
on suojakalvo, jottei näyttö naarmuunnu tai vaurioidu 
kuljetuksen aikana. Poista kalvo ennen CANDY5 HD:n 
ensimmäistä käyttökertaa. 

5-3. Kahvan käyttäminen 

CANDY5 HD on ergonomisesti suunniteltu ja siinä on 
kolme kahvan asentoa, jotta laitteen käyttö on mukavaa 
sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille. 

 
 Pitele laitetta toisella kädellä ja pyöritä kahvaa toisella. 

Katso edellä oleva kuva.  
 Tunnet, miten kahva napsahtaa eri asentoihinsa. Katso 

seuraavalla sivulla oleva kuva. 
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5-4. Jalan käyttäminen 

CANDY5 HD:n alaosassa on taittuva jalka kahvaa 
vastapäätä. Kun taitat jalan esiin, kirjoja ja lehtiä on 
mukavampi lukea. 
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5-5. Lukutelineen käyttäminen 

CANDY5 HD voidaan asettaa lukutelineeseen, jolloin 
kirjoja ja lehtiä on mukavampi lukea. 
Aseta CANDY5 HD lukutelineeseen niin, että taittuva 
kahva on alaspäin lukutelineen avoimessa neliskulmai-
sessa paikassa. 

 
 Kun CANDY5 HD on lukutelineessä, suurennustaso on 

2,5–10x. 
 

※ Jos materiaali on kiiltävää, se voi häikäistä ja kuva voi 
vääristyä osassa näyttöä.  
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5-6. Rannehihnan asentaminen 

Laitteessa on kaksi aukkoa seuraavan kuvan 
osoittamilla paikoilla.  

Jos olet oikeakätinen, pujota rannehihna 
väritilapainikkeen alapuolella olevaan aukkoon. Jos olet 
vasenkätinen, pujota rannehihna lähennyspainikkeen 
alapuolella olevaan aukkoon. 
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6. CANDY5 HD:n käyttäminen 

6-1. Virta päälle/pois 

 Kytke virta liu'uttamalla virtakytkintä oikealle. 
Suurennettu kuva näkyy näytössä noin kolmen 
sekunnin kuluttua. 

 Sammuta virta liu'uttamalla virtakytkintä uudelleen 
oikealle. 
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※ Akun tilan tarkistaminen 
 Kun CANDY5 HD:hen on kytketty virta, akun 

latauskuvake näkyy näytössä muutaman sekunnin 
ajan latausnäytön avautumisen jälkeen. 

 Akun latauskuvakkeessa on viisi tasoa: täysi, 
korkea, keskitaso, matala ja hyvin matala. 

 Kun CANDY5 HD:tä ladataan vaihtovirtasovitin 
kytkettynä tasavirtaliittimeen, akun latauskuvake on 
punainen. Kun akku on ladattu täyteen, akun 
latauskuvake muuttuu vihreäksi. Jos 
vaihtovirtasovitin irrotetaan, akun latauskuvake 
muuttuu siniseksi. 

 Akun tilakuvake vilkkuu, kun akun lataus on liian 
matala. Tällöin akku on ladattava. 
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6-2. Lähennä/loitonna 

Voit muuttaa suurennustasoa sen mukaan, paljonko 
apua tarvitset ja mikä tuntuu sinusta mukavalta. 

 
 Voit lisätä suurennustasoa painamalla 

lähennyspainiketta. 

 Voit vähentää suurennustasoa painamalla 
loitonnuspainiketta. 
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6-3. Väritilojen muuttaminen 

Voit muuttaa tekstin ja taustan väriä. Näin pystyt 
korostamaan kuvia tai tekstiä sekä optimoimaan 
selkeyden tarpeidesi mukaan erilaisilla materiaaleilla. 

 
 Painamalla väritilapainiketta voit valita jonkin 

viidestä tuotteeseen sisältyvästä väritilasta. 
 Väritilavaihtoehtoja on viisi. Kaikki väritilat 

luonnollista väritilaa lukuun ottamatta ovat käyttäjän 
määritettävissä kohdassa 6-7 Väritilojen 
käyttäminen kuvatulla tavalla. 

 Huomaa: Käänteistä harmaasävytilaa käytetään 
luettaessa asiakirjoja, joissa on heikkokontrastisia 
kirjaimia. 
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6-4. Tarkentaminen 

CANDY5 HD:ssä on automaattisesti tarkentuva 
kamera. Jos teksti on kiiltävällä paperilla tai 
epätasaisella tai pyöreällä pinnalla, kuten 
vitamiinipullossa tai keittotölkissä, kuvaa on ehkä 
tarkennettava uudelleen. 

6-4-1. Tarkennuksen säätäminen 

 
 Ellei kuva ole tarkka, tarkenna uudestaan 

painamalla tarkennuspainiketta. Tarkennuspainike 
toimii sekä automaattisen että manuaalisen 
tarkennuksen tilassa jäljempänä kuvatulla tavalla. 
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6-4-2. Tarkennustilan vaihtaminen 
Voit siirtyä manuaaliseen tarkennustilaan, jos haluat 
yrittää tarkentaa kuvaa manuaalisesti. Voit siirtyä 
automaattiseen tarkennustilaan, jos haluat, että 
CANDY5 HD tarkentaa kuvaa automaattisesti. 

 

 Manuaalinen tarkennustila 

Kun olet automaattisessa tarkennustilassa, 
voit aktivoida manuaalisen tarkennustilan 
painamalla tarkennuspainiketta pitäen 
kuvanpysäytyspainiketta samalla painettuna. 
Manuaalisessa tarkennustilassa CANDY5 
HD tarkentaa vain, kun painat 
tarkennuspainiketta. 

[Manuaalinen

 tarkennus] 
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 Automaattinen tarkennustila 

Kun olet manuaalisessa tarkennustilassa, 
voit aktivoida automaattisen tarkennustilan 
painamalla tarkennuspainiketta pitäen 
kuvanpysäytyspainiketta samalla painettuna. 
Automaattisessa tarkennustilassa CANDY5 
HD tarkentaa kuvan automaattisesti. 

 

Huomaa: Oletusasetuksena on automaattinen 
tarkennustila. 

 

  

[Automaattinen
 tarkennus] 
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6-5. Kuvan pysäytys/tallennus 

6-5-1. Kuvan pysäytys 
 Kuvanpysäytyspainikkeita on kaksi: toinen 

nestekidenäytön reunassa ja toinen kahvassa. 

 
 Voit ottaa pysäytyskuvan painamalla 

kuvanpysäytyspainiketta ja vapauttamalla sen. 
CANDY5 HD ottaa pysäytyskuvan, kun painike 
vapautetaan. 

 Kun haluat poistaa pysäytyskuvan näkyvistä ja palata 
kamerakuvatilaan, paina kuvanpysäytyspainiketta 
uudelleen. 
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6-5-2. Kuvan tallennus 
 Kun katselet pysäytyskuvaa, paina 

kuvanpysäytyspainiketta yli kahden sekunnin ajan. 
Tällöin pysäytyskuva tallentuu muistiin. Seuraava 
kuvake tulee näkyviin, kun kuvaa tallennetaan. 

 
 
 
 
 Vain viisi kuvaa voidaan tallentaa. Jos tallennat 

uuden kuvan, vanhin tallennettu kuva poistetaan 
automaattisesti. 
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6-5-3. Tallennettujen kuvien katselu 
 Voit katsella tallennettuja kuvia painamalla 

väritilapainiketta ja tarkennuspainiketta 
samanaikaisesti. 

 
 Jos painat tämän jälkeen tarkennuspainiketta 

yhtäjaksoisesti, voit selata tallennettuja kuvia 
tallennusjärjestyksessä. 

 Jos tallennettuja kuvia ei ole, näkyviin tulee Ei 
tallennettuja kuvia -kuvake.  
 

 
 

[Ei tallennettuja kuvia] 

 Kun katselet tallennettua kuvaa, voit suurentaa sitä 
painamalla lähennyspainiketta. 

 Voit lopettaa tallennettujen kuvien katselun 
painamalla väritilapainiketta ja tarkennuspainiketta 
uudelleen samanaikaisesti. 
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6-6. Peilikuva 
CANDY5 HD:ssä on ainutlaatuinen peilikuvakamera. 

 
 Paina kameranvalintapainiketta, kun haluat vaihtaa 

kameran lukukamerasta peilikuvakameraksi. Seuraava 
kuvake näkyy sekunnin ajan ennen kameran 
vaihtoa. 

 

 

 
 

 Kun otat peilikuvakameran käyttöön, vain lähennys-, 
loitonnus- ja kuvanpysäytyspainikkeita sekä virtakytkintä 
voi käyttää. Näytössä näkyy kuitenkin peilikuva, 
ei kameran alla oleva teksti tai kuva. 

[Kamera vaihdettu 
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 Voit ottaa lukukameran taas käyttöön painamalla 
kameranvalintapainiketta uudelleen. 

 

6-7. Väritilojen käyttäminen 
Voit valita väriyhdistelmän, joka vastaa näkötarpeitasi 
parhaiten. Voit myös poistaa väritiloja, joita et tarvitse. 
Tuotteeseen sisältyy oletusarvon mukaan viisi väritilaa.  

- Luonnollinen väritila 

- (Valinta 1) Valkoinen mustalla 
- (Valinta 2) Musta valkoisella 
- (Valinta 3) Käänteinen harmaasävy 

- (Valinta 4) Keltainen mustalla 
Voit selata väritiloja painamalla väritilapainiketta. 
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6-7-1. Väritilojen asettaminen 
Kaikkia muita paitsi luonnollista väritilaa voi muuttaa. 
 Paina väritilapainiketta yli kolmen sekunnin ajan, 

jotta väritilan asetusikkuna tulee näkyviin. Tässä 
ikkunassa voit suorittaa seuraavat toiminnot. 

 

 Siirry haluamasi tilan kohdalle käyttämällä lähennys- 
ja loitonnuspainikkeita. Näytössä näkyvä numero 
osoittaa valittuna olevan tilan numeron käytettävissä 
olevien tilojen luettelossa. 

 Valitse muutettava tila väritilapainikkeella tai palaa 
kamerakuvatilaan kameranvalintapainikkeella. 

 
 

 

 

Seuraava tila 

Muutettava tila 

Edellinen tila 

Peruuta asetus [Väritilan asetusikkuna] 
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6-7-2. Värin muuttaminen 
 Värin asetusikkuna tulee näkyviin, kun muutettava 

tila on valittu. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Voit muuttaa taustaväriä painamalla 
lähennyspainiketta. Voit muuttaa tekstin väriä 
painamalla loitonnuspainiketta. 

 Värivaihtoehtoja on 10: musta, valkoinen, keltainen, 
sininen, vihreä, punainen, magenta, syaani, 
harmaasävy ja käänteinen harmaasävy. Taustan 
väri ei voi olla sama kuin tekstin väri. Jos väri on 
sama, kumpikaan ei tule näkyviin. 

[Värin asetusikkuna] 

 

 
 

 

 

Poista käyt
 

Peruuta asetus 

Muuta taustaväriä 

Muuta tekstin väriä 

Tallenna asetus 
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 Kun haluamasi väriyhdistelmä on näkyvissä, paina 
väritilapainiketta. Asetuksesi tallentuu, ja se on 
valittavissa väritilaksi. Näkymä siirtyy takaisin 
väritilan asetusikkunaan. 
 

6-7-3. Väritilojen poistaminen käytöstä 
Voit poistaa tarpeettomat väritilat ja jättää jäljelle vain 
usein käyttämäsi väritilat. 

 Pidä väritilapainiketta alaspainettuna yli kolmen 
sekunnin ajan. Väritilan asetusikkuna tulee näkyviin.  

 Siirry lähennys- tai loitonnuspainikkeella sen väritilan 
kohdalle, jonka haluat poistaa käytöstä, ja paina 
väritilapainiketta. 

 Huomaa: Väritila 1 on aina käytössä. 
 Voit poistaa valitun väritilan käytöstä painamalla 

kuvanpysäytyspainiketta. Näkymä siirtyy takaisin 
väritilan asetusikkunaan. Käytöstäpoisto näkyy 
seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.  
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 Voit palata kamerakuvatilaan painamalla 
kameranvalintapainiketta. 

  

Käytöstäpoisto 
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6-7-4. Väritilojen ottaminen uudelleen käyttöön 
Voit ottaa uudelleen käyttöön väritilat, joita haluat 
jälleen käyttää. 

 Pidä väritilapainiketta painettuna yli kolmen 
sekunnin ajan.  

 Siirry lähennys- tai loitonnuspainikkeella sen tilan 
kohdalle, jonka haluat ottaa uudelleen käyttöön.  

 Valitse haluamasi tila painamalla väritilapainiketta. 
Voit ottaa käytöstä poistetun tilan uudelleen käyttöön 
painamalla väritilapainiketta uudelleen. 

 Voit palata kamerakuvatilaan painamalla 
kameranvalintapainiketta. 
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6-8. Kello 
CANDY5 HD:ssä on selkeä kello ajan tarkistusta 
varten. 
 

6-8-1. Ajan tarkistus 

 

 Paina kameranvalintapainiketta pitäen 
kuvanpysäytyspainiketta samalla painettuna. Aika 
näkyy näytössä kolmen sekunnin ajan 

6-8-2. Ajan asetus 
 Voit asettaa ajan painamalla kameran-

valintapainiketta pitäen kuvanpysäytyspainiketta 
samalla painettuna. Kello tulee näkyviin. Kun toistat 
tämän toiminnon, aika alkaa vilkkua. 
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 Voit muuttaa tunteja painamalla kameran-
valintapainiketta. Tunnit vaihtuvat järjestyksessä 
01:stä 12:teen. 

 Voit muuttaa minuutteja painamalla tarken-
nuspainiketta. Minuutit vaihtuvat järjestyksessä 
00:sta 59:ään. 

 Voit tallentaa aika-asetukset ja poistua painamalla 
väritilapainiketta. 
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6-9. Muut toiminnot 

6-9-1. Nestekidenäytön kirkkauden säätö  

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta 
näkötarpeidesi ja mieltymystesi mukaan. 

 

 Vaihda kirkkaustasoa painamalla yhtä aikaa 
lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta. 

 Kun painat näitä painikkeita, kamera käy läpi 
kolme kirkkaustasoa. 

 

 

[Taso 1] [Taso 2] [Taso 3] 
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6-9-2. LED-valojen tila 

 
 Paina lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspaini-

ketta yhtä aikaa, kun haluat muuttaa LED-valojen 
tilaa. 

 LED-valoille voidaan määrittää kolme eri tilaa: 

 

 

 

 Automaattisten valojen tilassa valot sammuvat 
automaattisesti, jos nostat laitteen pois luettavalta 
materiaalilta. Valot syttyvät taas, kun siirrät 

[Automaattinen LED] [LED pois] [LED päällä] 
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CANDY5 HD:tä lähemmäs luettavaa materiaalia. 
Tämä toiminto estää häikäisemästä LED-valoilla 
vahingossa kenenkään silmiä. 

 Kun sammutat CANDY5 HD:n, laite siirtyy 
automaattisesti takaisin oletusarvon mukaiseen 
LED päällä -tilaan. 

6-9-3. Virransäästötila 

CANDY5 HD:ssä on virransäästötila akun 
säästämistä varten. 
 Ellet liikuta laitetta tai paina mitään painiketta yli 

kahteen minuuttiin, nestekidenäyttö sammuu. Tämä 
on virransäästötila. 

 Kun virransäästötila on päällä, akun latautumisen 
merkkivalo vilkkuu punaisena.  

 Jos liikutat laitetta tai painat mitä tahansa painikkeita 
virransäästötilan ollessa aktivoituneena, neste-
kidenäyttö syttyy automaattisesti. 
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 Ellet liikuta laitetta tai paina mitään painiketta yli 
kolmeen minuuttiin virransäästötilan aktivoitumisen 
jälkeen, laitteen virta sammuu automaattisesti. 

※ Virransäästötilan ottaminen käyttöön / 
poistaminen käytöstä 

 Voit ottaa virransäästötilan käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä liu'uttamalla virtakytkintä oikealle kahden 
sekunnin ajan pitäen lähennyspainiketta ja 

loitonnuspainiketta painettuina virran ollessa 
sammutettuna. 

 Näytön vasempaan kulmaan tulee kuvake, joka 
osoittaa virransäästötilan valinnan. Kun 
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virransäästötila on käytössä, kuvake on vihreä. 
Kun virransäästötila on poissa käytöstä, kuvake 
on punainen. 

6-9-4. Äänimerkkien ottaminen päälle / pois päältä 

Jokaisella painikkeella on oma äänimerkki, joka 
vahvistaa, että painiketta on painettu. Äänimerkit voi 
ottaa päälle tai pois. 

 
 Voit ottaa äänimerkit päälle tai pois painamalla 

väritilapainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta yhtä 
aikaa. 

 

 

[Äänimerkki päällä]  [Äänimerkki pois] 
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6-9-5. Tehdasasetusten palautus 

Jos CANDY5 HD ei toimi halutulla tavalla, mutta et ole 
varma muuttuneesta asetuksesta, voit palauttaa laitteen 
tehdasasetukset. 

 Kun yksiköstä on sammutettu virta, liu'uta 
virtakytkintä oikealle kahden sekunnin ajan pitäen 
tarkennuspainiketta painettuna.  

 
 CANDY5 HD käynnistyy tehdasasetuksilla. 
Huomautus: Kaikki tallennetut kuvat poistetaan 
tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. 
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7. Vianmääritys 

7-1. CANDY5 HD:hen ei syty virta 
 Jos akku on täysin tyhjä, laitteeseen ei syty virta. 

Tällöin CANDY5 HD voi vaikuttaa vialliselta. 

 Kytke vaihtovirtasovitin tasavirtaliittimeen ja lataa 
akkua vähintään kolme tuntia. 

7-2. CANDY5 HD:hen syttyy virta, mutta kuvaa 
ei näy nestekidenäytössä 

 Kuvanpysäytyspainiketta on ehkä painettu 
vahingossa. Tällöin CANDY5 HD voi vaikuttaa 
vialliselta. Jos kuvanpysäytystoiminto on aktivoituna, 
voit poistaa sen käytöstä painamalla 
kuvanpysäytyspainiketta uudelleen. 

 Jos CANDY5 HD on päällä, mutta sitä ei ole käytetty 
yli kahteen minuuttiin, CANDY5 HD siirtyy 
virransäästötilaan. Voit poistua virransäästötilasta 
liikuttamalla CANDY5 HD:tä tai painamalla jotakin 
painiketta. 
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7-3. Automaattitarkennus ei toimi 

 Tarkista tarkennustila. Jos käytössä on manuaalinen 
tarkennustila, kamera tarkentaa vain, kun painat 
tarkennuspainiketta. Voit vaihtaa automaattiseen 
tarkennustilaan painamalla yhtä aikaa 
tarkennuspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta. 

7-4. Nestekidenäyttö vaikuttaa likaiselta, vaikka 
olet puhdistanut näytön 

 Jos kameran objektiivissa on pölyä, kuva näyttää 
epätarkalta eikä automaattitarkennus toimi kunnolla. 
Puhdista kamera tuotteen mukana toimitetulla 
nestekidenäytön puhdistusliinalla. 

7-5. Äänimerkkien ottaminen pois käytöstä 

 Kun painat mitä tahansa painiketta, kuulet oletusarvon 
mukaan äänimerkin. Ellet halua kuulla äänimerkkejä, 
voit ottaa ne pois käytöstä painamalla yhtä aikaa 
väritilapainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta. 
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7-6. Näytön kuva on liian pimeä tai liian kirkas 

 Voit säätää näytön kirkkautta painamalla yhtä aikaa 
lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta. 
Kirkkaustasoja on kolme. Mitä korkeampi taso, sitä 
kirkkaampi näyttö. 

 Kuva voi myös olla liian pimeä, jos LED-valo      
on sammutettuna. Voit sytyttää LED-valon 
painamalla yhtä aikaa loitonnuspainiketta ja 
kuvanpysäytyspainiketta 

7-7. Nestekidenäyttö sammuu äkillisesti 

 CANDY5 HD siirtyy virransäästötilaan, kun sitä ei ole 
käytetty yli kahteen minuuttiin. Voit poistua 
virransäästötilasta liikuttamalla CANDY5 HD:tä tai 
painamalla jotakin painiketta. Jos CANDY5 HD ei 
toimi yli kolmeen minuuttiin, virta on sammutettuna 
ja laite on käynnistettävä ennen sen käyttöä. 

 Jos akku on täysin tyhjentynyt, laitteen virta 
sammuu. Kytke verkkolaite tasavirtaliittimeen ja 
lataa akkua vähintään kolme tuntia, ennen kuin yrität 
käyttää laitetta. 
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7-8. Laitetta on ladattu täyteen pitkän aikaa, 
mutta laite toimii vain hyvin vähän aikaa  

 Akun käyttöikä voi lyhentyä ajan mittaan. Mitä 
pitempään akkua on käytetty, sitä vähemmän aikaa 
se kestää. 

 Jos akun käyttöikä lyhenee, akku voidaan vaihtaa. 
Jos akku on yli kuusi kuukautta vanha, käyttäjän on 
vaihdettava se omalla kustannuksellaan. 

 Jos akun annetaan tyhjentyä kokonaan 
säännöllisesti, sen käyttöikä lyhenee. Voit pitää akun 
toiminnassa mahdollisimman pitkään lataamalla 
akkua usein, jottei se tyhjene täysin.  
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8. Takuu 
 CANDY5 HD:hen liittyy maksuton huoltopalvelu 

kahden vuoden ajan ostopäivämäärästä valmistajan 
virheiden korjaamiseksi.  

 Akun takuuaika on kuusi kuukautta. Käyttäjän 
aiheuttamat vauriot, jotka voivat johtua esimerkiksi 
laitteen pudottamisesta, raskaiden esineiden 
asettamisesta laitteen päälle tai nesteen 
joutumisesta laitteeseen, eivät sisälly takuuseen, 
ja käyttäjän on korjautettava ne omalla 
kustannuksellaan. 
 

※ Huomautus: takuu voi olla erilainen eri maissa. 
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