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Bruksanvisning
i-loview 7 Full HD
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Säkerhetsföreskrifter

• Använd inte produkten på ett felaktigt eller vårdslöst sätt, då detta kan leda till  
eldsvåda, personskador eller allvarlig skada på produkten

• Använd inte en skadad nätadapter eller ett uttag som inte passar densamma, då 
detta kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda

• Vidrör inte nätadaptern med våta händer, då detta kan orsaka elektrisk chock

• Använd endast den medföljande nätadaptern, då andra nätadaptrar kan orsaka  
skada på produkten

• Använd inte enheten i fuktiga miljöer, som exempelvis i ett badrum
• Placera inte tunga saker ovanpå enheten 

Säkerhetsinformation
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning för att försäkra dig om att produkten 
används på ett säkert och korrekt sätt. 
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Uppackning
Kontrollera att förpackningen innehåller följande

• Elektroniskt förstoringsglas i-loview 7 Full HD
• SD-kort
• Nätadapter
• Bärväska
• Användarmanual
• Mikrofibertrasa (används för regörning av skärmen)

• Försök inte plocka isär, göra om eller reparera enheten själv, då detta kan leda till 
skador på produkten och kan göra garantin ogiltig.

• Använd ej produkten i direkt solljus eller i temperaturer överstigande 35 °C, då detta 
kan innebära att skärmen inte fungerar korrekt

Notera att batteriets kapacitet kan avta efter 6 månaders användning.
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Följ dessa anvisningar innan du tar produkten i bruk första gången:
• Batteriet måste laddas till full styrka (ca 4 h) innan produkten tas i bruk. Anslut den 

medföljande strömadaptern till ett vägguttag för att ladda batteriet. 
• Avlägsna skyddsfilmen från LCD-displayen innan produkten tas i bruk
• Se till så att inte smuts eller andra främmande föremål fastnar på kameralinsen. Om 

den ser smutsig ut – torka av den med bifogad microfiberduk.

Innan du börjar 
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Konfiguration
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Konfiguration
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Strömbrytare
Slå på: Tryck ned denna knapp i 2 sekunder eller längre för att starta enheten.
Slå från: Tryck ned denna knapp i 2 sekunder eller längre, när enheten är påslagen.

Om du upplever problem med enheten, tryck ned denna knapp under 6 sekunder 
eller längre för att stänga av den.

Zoomningsknapp
Tryck på denna knapp för att förstora skärmbilden

Zoomningsknapp
Tryck på denna knapp för att förminska storleken på skärmbilden. Följande försto- 
ringsnivåer är tillgängliga:

 Live image: 1,8x ~ 50x
 Digitalbild inklusive förstoring i fotoläge: ~ 275x
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Visningslägesknapp
Bilden på skärmen kan visas med åtta (8) färglägen:
 Naturliga färger
 Vit text på svart bakgrund
 Svart text på vit bakgrund
 Gul text på svart bakgrund
 Svart text på gul bakgrund
 Grön text på svart bakgrund
 Blå text på gul bakgrund
 Gul text på blå bakgrund

Visningslägesknapp
Genom att ändra läget för denna knapp kan du ställa in enheten för att visa objekt  
som finns nära, eller längre bort.
 Närbildsläge (blomikon)
 När du tittar på saker som finns närmare än 1 meter från enheten.
 Avståndsläge (bergikon)
 När du tittar på saker som finns längre än 1 meter bort från enheten.
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Fotoknapp
Ett snabbt tryck på knappen fryser bilden. Du kan zooma in och ut i bilden och 
justera färger och ljusstyrka. Tryck snabbt på knappen igen och bilden återgår till 
normalläget. 

Navigationsknapp
Du kan trycka pilknappen åt vänster, höger, uppåt eller neråt för att navigera i  
menyer eller byta menynivå. Tryck på pilknappen för att välja det önskade  
menyalternativet.

1) Normalt läge, stillbild, visa foto
Du kan flytta runt en förstorad bild genom att trycka pilknappen åt vänster,
höger, uppåt eller neråt.

2) Menyskärmen
Du kan gå till en annan meny genom att trycka pilknappen uppåt eller neråt samt 
byta menynivå genom att trycka pilknappen åt vänster eller höger. Tryck på pilk-
nappen för att välja det önskade alternativet.
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SD-kortfack
Används för att spara bilder och för att överföra bilder till andra enheter.

HDMI-uttag
i-loview 7 kan anslutas till TV eller datorskärm. I HDMI-läget stöds endast ökning/
minskning av förstoringsnivån samt frysning av skärmbilden.

Hörlursuttag
Används för att ansluta hörlurar eller externa högtalare

DC-uttag
Används för att ansluta nätadaptern då batteriet behöver laddas.

Batteriladdningsindikator
Indikatorn visar status för laddning av batteriet. Indikatorn är röd när batteriet lad-
das och kommer att ändras till grönt när det är fulladdat.

Kamera
Var försiktig så att du inte låter främmande material fastna på kameralinsen. I fall 
något främmande material finns på linsen, torka bort det med den medföljande 
mikrofibertrasan.

8

9

10

11

12

13



Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 2015032512

LED-lampor

Högtalare

LCD-skärm

Stödben

Fäll ut stödbenet när du placerar enheten på läsmaterialet.
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Ljud på/av
Ljudet kan slås på/av genom att zoomningsknappen och färglägesknappen trycks 
/hålls ned i tre sekunder eller mer.

Batteristatus
Normalt visas inte Status för kvarvarande batteriladdning, utan indikatorn visar 
istället när batterinivån faller till 30 % av full laddning. Status för kvarvarande batteri- 
nivå kan kontrolleras genom att färglägesknappen trycks ned i tre sekunder eller 
mer. Indikatorikonen försvinner när någon av knapparna trycks ned igen.

Spara bilder
Bilder kan sparas genom att stillbildsknappen hålls ned i tre sekunder eller mer. 
Kameraikonen dyker då upp på skärmen och en bild av det som visas på skärmen 
kan sparas som en bildfil på SD-kortet. När bilden sparats försvinner kameraikonen.

Fabriksåterställning
Enheten återställs till fabriksinställningarna då navigationsknappens       pil uppåt 
trycks ned tillsammans med färglägesknappen i tre sekunder eller mer.
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Funktioner och kommandon
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Energisparläge
Energisparläget aktiveras automatiskt efter tre minuters inaktivitet när enheten är 
påslagen. Efter ytterligare tre minuters inaktivitet, slås strömmen automatiskt av.

Visa bilder
De sparade bilderna på SD-kortet kan visas genom att zoomningsknappen        
trycks ned tillsammans med navigationsknappens högerpil i tre sekunder eller mer. 
Se följande sidor för mer information om hur bilderna kan visas.

Återgå till personliga inställningar
För att återgå till personliga inställningar trycks zoomningsknappen        och naviga- 
tionsknappens nedåtpil ned samtidigt i tre sekunder eller mer.

Aktivera menyn
Menyn nås genom att zoomningsknappen       och färglägesknappen       trycks 
ned samtidigt i tre sekunder eller mer.
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7

18

4. Kommandon och funktioner

Playback Photo (Visa foto): Detta låter dig visa bilderna som har sparats på SD-kortet. Du kan visa andra 
bilder genom att trycka pilknappen åt vänster eller höger. I fotovisningsläget kan du också zooma in/ut på 
bilderna samt justera deras färger och skärmens ljusnivå. Tryckning på fotoknappen kommer att återställa 
den förstorade bilden till dess originalstorlek. I fall du vill radera bilden på skärmen, tryck på pilknappen. 

Playback

Visa bilder (Playback)
Visa bilder-funktionen används för att visa 
bilderna som finns sparade på SD-kortet. 
Du kan använda navigationsknappens 
vänster- och högerpil för att bläddra mellan 
bilderna, zooma in och ut med zoomnings-
knapparna och justera skärmens färger och 
ljusstyrka. Med ett tryck på kameraknappen 
visas bildens ursprungliga storlek. Bilder kan  
raderas med hjälp av Navigations-knappen 
(se funktion till höger).

6 Radera bilder
Tryck på navigationsknappen och tryck yt-
terligare en gång för att bekräfta att du vill 
radera en bild. Om du ångrar dig och inte 
vill radera bilden kan du välja No genom 
att trycka på navigationsknappens 
vänster- eller högerpil och trycka på naviga 
tionsknappens Enter för att bekräfta.

19

Tryck på pilknappen en gång till för att bekräfta. I fall du inte vill radera bilden på skärmen kan du välja 
[NO] genom att trycka pilknappen åt vänster eller höger och trycka på pilknappen för att bekräfta. 

YESNO



Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 2015032516

Ljusstyrka (Screen Brightness)
Denna funktion används för att justera 
skärmens ljusstyrka. 
 
Fem olika nivåer för ljusstyrkan finns 
tillgängliga. 

LED-lampa (LED Light)
Denna funktion används för att slå till eller 
från enhetens inbyggda LED-lampa.

20

Screen Brightness (Skärmens ljusstyrka):	Detta	låter	dig	justera	skärmens	ljusstyrka.	Det	finns	fem	(5)	
olika nivåer. 

3

Screen
Brightness

21

LED Light (LED-lampa): Detta låter dig slå av/på LED-lampan.

on

LED
Light
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Ljudstyrka (Sound Volume)
Funktionen används för att justera ljud- 
styrkan. Fem olika volymstyrkor finns till-
gängliga.

Personliga inställningar (Personal Settings)
Personliga inställningar för färglägen, skär-
mens ljusstyrka, LED-lampans status och 
ljudvolym kan sparas.

Välj Save för att spara dem, eller välj return 
för att återgå till de sparade personliga 
inställningarna. 

22

Sound Volume (Ljudvolym):	Detta	låter	dig	justera	ljudvolymen.	Det	finns	fem	(5)	olika	nivåer.	

3

Sound
Volume

23

Personal Settings (Personliga inställningar): Om du väljer [save] kan du spara dina personliga 
inställningar för färgläget, skärmens ljusstyrka, LED-lampans status och ljudvolymen. 
Du kan välja [return] för att återvända till de sparade personliga inställningarna. 

save

Personal
Settings
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Förstoring 0.3x ~ 275x (inklusive digital zoom i fotoläget)
 0.3x ~ 50x (vid live-bild)
Färglägen Naturliga färger
 Vit text på svart bakgrund
 Svart text på vit bakgrund
 Gul text på svart bakgrund
 Svart text på gul bakgrund
 Grön text på svart bakgrund
 Blå text på gul bakgrund
 Gul text på blå bakgrund
Skärm  7” widescreen TFT-LCD (16:9)
SD-kort  Stöd för max. 64 GB
Batteri Uppladdningsbart litiumpolymer-batteri
 - Kontinuerlig användning:  4,1 timmar (vid skärmljusstyrka nivå 3)
 - Uppladdningstid:  4,0 timmar
Vikt  535 gram
Storlek  200 mm (B) x 146 mm (H) x 25 mm (D)
Temperaturområde Temperatur: 0 ~ 35° C

Tekniska specifikationer
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Enheten är EMC-registrerad och kan användas var som helst inklusive i bostäder.

• FCC del 15 Klass B
• CISPR 22 Klass B

Enheten är märkt och godkänd av FCC och CE.

Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater  
(gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingssystem)

Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. Om du önskar kassera den-
na produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller din återförsäljare och fråga 
efter rätt bortskaffningsmetod.

• Garantin omfattar ett (1) år, förutom batteriet som har en garanti på sex (6) månader.
• Garantin täcker inte produktproblem förorsakade av felaktig användning eller miss-

skötsel.

Garanti
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LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SVERIGE
Tlf.: +46 470 72 77 00    
Fax: +46 470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

Vi hjälper dig se!
LVI är en av världens största tillverkare av synhjälpmedel och vi har många andra  
produkter att erbjuda dig.

Besök gärna WWW.LVI.SE för att bekanta dig med övriga produkter i vårt sortiment.


