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Introduktion 

explorē 3 är en handhållen elektronisk förstoringskamera designad 

för att vara elegant och portabel. Den passar i fickan så du kan alltid 

ha den med dig när du behöver den. Enhetens avancerade 

autofokus och skarpa bild löser många problem med otydlig bild, 

skuggor samt svindelkänsla. Den vikbara skrivställningen gör 

skrivning enkel och bekväm. 8 kontrastlägen finns tillgängliga för 

användare. Jämfört med andra 3,5 tums förstoringskameror ger 

explorē 3:s eleganta och portabla design tydlighet, bekvämlighet 

samt stabilitet så att du kan njuta av läsningen så mycket som 

möjligt. 

1. Delar och tillbehör 
 

 

Förstoringskamera 

 

Handledsrem 

 

Användarmanual 

 

Video-kabel 

 

Skyddande fodral 

 

Strömadapter 

  

USB-kabel 
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2. Översikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 tum 

Öka förstoring  

Färgläge 

Minska förstoring  

Frysknapp 

Strömknapp 

Skrivstöd 

Kamera 

Batterifack  
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3. Använda din explorē 3 

3.1 Koppla fast remmen 

            

 

 

3.2 Använda din explorē 3 

3.2.1 Ström på/av  

      

 

USB-port På/av-knapp  

På/av-knapp 

TV-utgång 
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 Starta enheten genom att hålla in Strömknappen i 3 sekunder 

tills ett pip hörs. Skärmen visar en startbild i 2 sekunder och 

sedan aktiveras förstoringsläget. 

 Tryck ner och håll inne Strömknappen i 3 sekunder för att 

stänga av enheten.  

 

3.2.2 Öka och minska förstoring 

  

 Tryck på knappen “+” för att öka förstoringen och tryck på 

knappen “-” för att minska förstoringen. 

 

Öka förstoring 

Minska förstoring  
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3.2.3 Färgläge samt kamerabelysning 

       

 Normalt läge och favoritlägen är tillgängliga för färgläge med hög 

kontrast. 

 Tryck ner och håll inne Kontrastknappen i 2 sekunder för att växla 

mellan normalt läge, favoritläge samt inverterat (såsom vitt på 

blått och blått på vitt). 

 I favoritläget kan du trycka på Lägesknappen för att växla mellan 

3 grundlägen: fullfärg, ditt favoritkontrastläge och inverterat 

(såsom vitt på blått & blått på vitt). 

 I normalläget kan du trycka på Lägesknappen för att växla mellan 

följande 8 färglägen: 

- Fullfärgs fotoläge 

- Gråskala 

- Hög kontrast vit text på svart bakgrund 

Färgläge  
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- Hög kontrast svart text på vit bakgrund 

- Hög gul text på svart bakgrund 

- Hög kontrast svart text på gul bakgrund 

- Hög kontrast blå text på gul bakgrund 

- Hög kontrast gul text på blå bakgrund 

 Tryck ner och håll inne Kontrastknappen i 5 sekunder för att slå 

på eller av belysningen.  

3.2.4 Justering av ljusstyrka 

 Håll nere Frysknappen och Öka förstoring samtidigt för att 

justera ljusstyrka. 

 En mätare för ljusstyrka kommer att visas. Tryck på Öka 

förstoring för att öka ljusstyrkan och Minska förstoring för att 

minska den. 

3.2.5 Frys-funktionen 

 

 

           

 

 Använd Frysknappen för att ta stillbilder av bilder och bokstäver. 

Ta enheten närmare för att se bättre. Du kan också förstora eller 

skala ner bilder genom att trycka på förstoringsknapparna samt 

ändra kontrastläge via Lägesknappen. 

Frysknapp 
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 Tryck på Frysknappen igen för att avsluta.  

3.2.6 Minnesfunktionen 

 Enheten kommer automatiskt ihåg de senaste inställningarna 

(färgläge, förstoringsgrad, utmatningsformat för video, pip för 

knappar samt ljusstyrka) och använder dem nästa gång enheten 

startar. 

3.2.7 Ställa in strömsparfunktionen 

 I förstoringsläget kommer enheten automatiskt att stänga av om 

den inte har använts under 3 minuter. 

3.2.8 Utmatning till TV 

 Om enhetens skärmstorlek inte är stor nog kan du använda 

utmatningsfunktionen för TV och ansluta enheten till en TV för 

större förstoring. 

 Så snart en TV är ansluten till enheten kan du starta den. Bilden 

kommer automatiskt att visas på din TV.   
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4. Felsökning 

  

Problem Lösningar 

Svart skärm  

 Försäkra dig om att enheten är igång. 

 Kontrollera så att kameralinsen är ren. 

 Minska Förstoringsgraden. 

Enheten startar inte 

 Kontrollera så att batteriet sitter i 

enheten samt att det är uppladdat.  

 Försök använda strömadaptern för att 

starta din enhet. 

Bilden är mörk och 

förvrängd  

 Kontrollera så att läsmaterialet ligger 

plant. 

 Försäkra dig om att kamerabelysningen 

är av. 

Inget visas efter att 

enheten ansluts till 

en TV 

 Försäkra dig om din TV är igång. 

 Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten 

till TV-utgången samt din TV.  

 Kontrollera att du har aktiverat 

utmatningsläget TV. 

Kan inte ladda 

batteriet 

 Försäkra dig om att strömadaptern är 

ansluten.  
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5. Säkerhetsföreskrifter 

För att hålla förstoringskameran i god kondition, läs noga igenom 

följande säkerhetsföreskrifter: 

 Utsätt inte explorē 3 för överdriven värme eller direkt solljus för att 

undvika brandrisk. 

 Håll enheten borta från fuktighet, regn, vätska och kemikalier.  

 Använd inte förstoringskameran nära otillräckligt avskärmad 

medicinsk utrustning. 

 Använd endast explorē 3 inom temeperaturområdet 10°C och 

40°C.  

 Försök inte själv reparera eller öppna förstoringskameran då 

detta upphäver garantin. Kontakta din återförsäljare för att få 

service om utrustningen kräver det. 

 Dra alltid ut strömadaptern innan du rengör systemet. Använd en 

mjuk fuktig tygbit för att rengöra utsidan. Använd inte 

rengöringsmedel eller slipmedel eftersom dessa skadar din 

enhet. 

 Använd endast en kompatibel strömadapter för att ladda 

enheten, annars kan den skadas. 
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6. Tekniska specifikationer 

 3,5-tums TFT LCD-skräm 

 2x -16x kontinuerlig förstoring 

 Fokus: Autofokus 

 TV-utmatning: PAL/NTSC 

 Strömsparläge: enheten kommer automatiskt att stänga av om 

den inte har använts under 3 minuter. 

 Skrivstöd 

 Snabb läsning utan flimmer eller otydlighet 

 Laddningstid: Ungefär 3,5 timmar 

 Funktioner: Frys bild, växla färgläge, öka/minska förstoring  

 Inställningar sparas efter att enheten har stängt av 

 Belysning  

 Batteri-indikator: positiv 

 Låg vikt på endast 150 g 

 8 högkontrast färglägen (3 favoritfärglägen)  

 Batteri: laddningsbart lithium-batteri med 4 timmars kontinuerlig 

användning 

 Tillbehör: användarmanual, strömadapter, kort rem, skyddsfodral, 

video-kabel 

 Förhållande vid transport och förvaring: Luftfuktighet < 70% 

temperatur: 10-40°C 
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7. Garanti 

 Huvudenhet: tre år 

 Strömadapter och tillbehör: ett år 

 Om du råkar ut för problem, god kontakta din återförsäljare. Om 

du inte kan lösa problemen själv läs noga igenom 

garanti-informationen och skicka enheten tillsammans med kortet 

till oss. Vi kommer att kontakta dig så snart vi har fått enheten. 
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