Screen Size

3”

Användarhandbok

Grattis till ditt köp av Pebble-mini . Pebble-mini är en handhållen
elektronisk läskamera som du kan ta med överallt. som väger mindre
än 500 gram, och inkluderar både nära-visning och bord läs-lägen.
Liten nog att passa i fickan eller väskan, Pebble-mini är den perfekta
följeslagaren för att ge förstoring när du är på språng.
Med Pebble-mini, kan du läsa lätt dina kontoutdrag, kuponger, recept,
restaurang menyer eller priserna på affären - överallt där du behöver
en bärbar förstoring.
Med en inbyggd 3" LCD-skärm, Pebble-mini gör det möjligt för dig
att förstora bilderna upp till 10 gånger. En inbyggd Freeze-bild
Funktion gör att du kan fånga alla stillbilder och justera förstoringen
och ändra färg. Du kan välja mellan sju olika visningslägen som färg
alternativ, kombinationerna baseras på ditt personliga önskemål.
Pebble-mini innehåller en praktisk väska, en inbyggd halsrem, ett
uppladdningsbart batteri och ett inbyggt batteri laddare. Pebble-mini
levereras med 2 års garanti.
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FCC MEDDELANDE
Denna enhet uppfyller del 15 i kraven om FCC-reglerna. Användningen till
detta är de följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga
störningar och (2) denna enhet måste tåla alla mottagna störningar, inklusive
störningar som kan orsaka oönskad drift.
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med
gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med delen 15 i
FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsområden.
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i
enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att
störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om
denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio eller TVmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av
och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera
störningen genom en eller flera av de följande åtgärderna:
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren
är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.
Obehöriga ändringar eller modifikationer på detta system kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen.

Om din CCTV kan bli ansluten till en TV, måste den användas med
skärmade kablar för att mötta FCC strålningar gränserna för klass B digitala
enheter. Det är användarens ansvar att använda skärmade kablar som
levereras med utrustningen

FCC Meddelande
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För din säkerhet och för att få mest nytta av din Pebble Mini, läs
dessa säkerhetsföreskrifter mycket noga.
Allmänna riktlinjer för användning:
▶ Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner på produkten.
▶ Använd endast batterier från Enhanced Vision.
Vid användning av andra batteri kan garantin ogiltigförklaras och kan
orsaka skador på produkten och/eller utgöra personlig säkerhetsrisk.
▶ Var försiktig när du använder Pebble-mini utomhus, det bör inte utsättas
för extrema eller snabba förändringar i temperaturen eller luftfuktighet.
▶ Placera inte Pebble-mini nära ett element, värmare eller utsätt den för
direkt solljus under en längre tid.
▶ Förhindra risken för elektriska stötar genom att INTE försöka att
demontera enheten. För service kontakta en auktoriserad
reparationsverkstad.
▶ Använd inte Pebble-mini i, nära, eller runt vatten. Pebble-mini är inte
utformad för att erbjuda skydd mot kontakt med vätskor av något slag.
▶ Använd inte Pebble-mini under ett åskväder, blixtnedslag eller annan
hårt
väder.
▶ Använd inte Pebble-mini nära öppen eld, brandfarliga material eller
vätskor.
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Kapitel 1: Viktiga säkerhetsföreskrifter

Transport:
▶ Pebble-mini levereras med en praktisk väska för transport. För att
förhindra att enheten från av misstag faller och bli skadad,
förvara alltid Pebble-mini i sin transportväska när den inte
används.
▶ Vid användning, använd halsbandet och fäst den säkert och för att
undvika skador på Pebble-mini orsakad av ett oavsiktligt fall.
Skötsel och underhåll:
▶ Vid behov, rengör ytan på Pebble-mini med en mjuk och fuktig
trasa
eller en Electro Static trasa. Använd INTE flytande
rengöringsmedel på plastytan. Inga ytterligare metoder för
sterilisering och rengöring rekommenderas eller krävs.
Känslighet för störningar:
Det kan vara en tillfälligt prestanda försämring i Pebble-mini när den
utsätts för en stark magnetiska och/eller radiofrekvens fält,
elektrostatisk urladdning eller övergående elektriskt brus. En
elektrostatisk urladdning (orsakad av statisk el) kan orsaka
bildförvrängning. Om detta händer, stäng av enheten och försök att
flytta enheten till en annan plats.

Kapitel 1: Viktiga säkerhetsföreskrifter
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PAKETETS INNEHÅLL OCH KONTROLLER
Se bilderna på nästa sida för att identifiera förpackningens innehåll
och kontroller i din Pebble-mini. Förutom denna användarhandbok,
hittar du följande i boxen:
1. Pebble-mini (batteri medföljer installerade)
2. Halsremmen
3. Väska
4. USB-kabel
5. AC-adapter strömförsörjning med utbytbar AC kontakter
6. Putsduk
7. Pebble-mini Stand
Observera placeringen av följande kontroller på Pebble-mini:
A. Bläddringshjulet
B. Infångningsknapp
C. Återkallningsknappen
D. LCD-skärm
E. Zoom (+) och Zoom (-) knapparna
F. USB-ingång
G. Högtalare
H. Strömbrytaren (på/av)
I. LED-belysning
J. Batterifack (inbyggd laddare)
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Kapitel 2: Paketets innehåll och Kontroller

Kapitel 2: Paketets innehåll och Kontroller
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ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI
Energialternativ
Din Pebble-mini kan drivas med:
▶ Den medföljande nätadaptern för strömförsörjning och USBkabeln.
▶ Uppladdningsbart batteri (installerat)
När du använder Pebble-mini för första gången, vänligen anslut
enheten med den medföljande nätadaptern strömförsörjning och USBkabel. Detta kommer att säkerställa att det laddningsbara batteriet kan
hel laddas, även när Pebble-mini är i drift.
Strömförsörjning
1) I din Pebble-minis box ingår en
nätanslutning och flera insatser för uttag
för olika länder.
2) För att installera välj rätt insats för ditt
land.

10

Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI

Att ansluta AC-adapter
Använd följande procedur för att ansluta Pebble-mini till nätadaptern
strömförsörjning:
1) Anslut den medföljande USBkabeln till USB-ingång på sida av
Pebble-mini (Se figur 1).
2) Anslut den andra änden av USBkabeln till nätadaptern. (Se figur 2).
3) Hitta ett ledigt vägguttag och
Anslut nätadaptern strömförsörjning
(Se Figur 3).

Figure 3

Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI
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Slå på/av
Använd följande procedur för att slå PÅ och AV strömmen för din
Pebble-mini:
1) Hitta den Gröna knappen placerad på
den vänstra sidokanten av din Pebblemini. (Se figur 1)
2) Tryck på den gröna knappen POWER.
Att stänga av Pebble-mini, tryck på och
släpp den gröna POWER-knappen.

Figur 1

Obs: En kort bekräftelseton ("Ding") hörs när enheten
är påslagen.

Justera bildstorlek
Använd följande procedur för att justera förstoringen (storlek) på LCD
bilden.
1) Leta reda på ZOOM (+)/ZOOM (-)
Knappen sitter på höger sidan på din
Pebble-mini (Se figur 2).
2) Tryck på ZOOM (+) för att öka
förstoringen eller Zoom (-) för att
minska förstoring på LCD-skärmen.
Figur 2
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Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI

Val av Visningsläge:
Använd det följande procedur för att välja visningslägen av bilden på
LCD
1) Bläddra med rullhjulet (se Figur 1) för att kontinuerligt cirkulera
genom dessa 4 förinställda visningslägen och de 3 favorit
visningslägen. För att ändra din favorit visningsläge till något av de
28 tillgängliga lägen, följ instruktionerna på sidan 16. Genom att
trycka på Bläddra hjulet kommer du att återgå till normalt läge och
förbi behovet av att gå igenom alla 7 lägen.

Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI
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Fånga en bild (Snapshot funktion)
Om så önskas, kan du ta och lagra en bild eller frysa en bild på
displayen. Du kan också ändra storleken och färglägen efter
frysningen på en bild.
1) Tryck på inspelningsknappen för att
fånga bilden (se fig. 1).
Pebble-mini ger dig en kort
bekräftelseton ("slutaren") när bilden
tas.
2) Tryck på inspelningsknappen igen
för att spara din bild och avsluta för
att rensa bilden och återgå till normal
drift (hörs ett "klick" för att bekräfta spara.)

Obs: Lampor är släckta efter första att infångning
bearbetas. De kommer tillbaka efter andra infångningen
behandlas.
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Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI

Att Återkalla en bild:
Din Pebble-mini har möjligheten att återkalla en bild som tidigare
sparats.
1) Hitta återkallningsknappen ”RECALL”
som finns på din Pebble-mini (Se figur 1).
2) Tryck på återkallningsknappen och den
sista bilden som tagits kommer att visas på
displayen. Du kan använda bläddringshjulet
för att bläddra igenom alla sparade bilder.

Figur 1

Ta bort en sparad bild:
1) För att ta bort en sparad bild, tryck på
Återkallningsknappen och bläddra med
bläddringshjulet för att ta bort den bild du vill.
2) Tryck på Återkallningsknappen igen och en
Menyn visas på
skärmen. (Se figur 2)
3) Om du vill radera en bild, tryck på ZOOM (-)
Knappen och för att
avbryta raderingen Tryck på ZOOM knappen
(+). För att återgå till Live-mode tryck på
Infångningsknapp.

Figur 3

Ta bort alla sparade bilder:
1) Att radera alla sparade bilder, tryck på Återkallknappen en gång för
att visa bilden på skärmen.
2) Tryck och håll Återkall och ZOOM (-)-knappen samtidigt tills en
meny dyker upp med TA BORT ALLT. (Se figur 3)
3) För att radera alla bilder, tryck på ZOOM (-) knappen och för att
avbryta raderingen trycker du på ZOOM (+) knapp.
4) Efter att ha raderat alla bilder får du ett NO FILES meddelande på
skärmen och du kommer att återvända för att liveläge efter 2
sekunder.
Kapitel 3: ATT ANVÄNDA PEBBLE-MINI
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ATT ANVÄNDA MENYN
Använd Meny 1: Ljusstyrka, Belysning, och Knappklick
Om du vill gå in på Meny 1, tryck på

och

samtidigt.

Justera Ljusstyrka:
1) Gå in i Meny 1 (se figur 1)
2) Med ljusstyrkan valt, Tryck på
ZOOM (+) eller ZOOM (-) för att
öka eller minska ljusstyrkan.
3) Du får 5 sekunders för att välja eller
trycker du på Infångningsknapp för
att stänga av menyn och spara Ljusstyrka.

Figur 1

Slå på/av ljuset
1) Gå till menyn (se figur 1)
2) Bläddra med rullningshjulet till KEY KLICK ON. Med LIGHT ON
vald, tryck på ZOOM (+) för att slå på ljus på eller ZOOM (-) för
att stänga av belysningen.
3) Du får 5 sekunders för att välja eller tryck på Infångningsknappen
för att avsluta menyn och spara Ljusinställningar.
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Kapitel 4: ATT ANVÄNDA MENYN

Använd Meny 2: Färglägen
Om du vill gå in på Meny 2, tryck på
och
ett klick med rullhjulet under "KEY Klick”.

samtidigt, rulla, gör

Ändra din Favorit Färglägen:
Din Pebble-mini har 4 visningslägen (full-färg, Svart & Vitt,
förbättrad positiv, och förbättrad negativ) och 3 till som kan ändras till
vilken som helst av de 28 tillgängliga färglägen. Använd följande
procedur för att välja mellan de 28 tillgängliga färglägen:
1) Gå in i Meny 2
(Se figur 1)
2) Med FÄRG SELECT markerat,
tryck på ZOOM (+) För att gå in
på färgvalläge.
3) Använd rullningshjulet för att
ändra favorit färglägen till någon
av de 28 som finns tillgängliga.
Figur 1
4) När du är klar, tryck på ZOOM
(+) för att bestämma färglägen.
5) Det ger dig 5 sekunders väntetid för att välja eller tryck på
CAPTURE för att stänga menyn.

Kapitel 4: ATT ANVÄNDA MENYN
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Använd Meny 3: Audio, Återställning och Firmware Revision
Om du vill gå in på Meny 3, tryck på
och
ett klick med rullhjulet under "Färgval”.

samtidigt, rulla, gör

Slå på/stänga av ljud:
Som standard har din Pebble-mini hörbara ljud när det utför vissa
funktioner. För att inaktivera funktionen kan du använda följande
instruktioner:
1) Gå in i meny 3 (Se figur 1)
2) Med AUDIO ON markerad,
Tryck på ZOOM (+) eller
ZOOM (-) för att aktivera eller
avaktivera funktionen.
3) Det ger dig 5 sekunders väntetid för
att välja eller tryck på CAPTURE för
att stänga menyn.

Figur 1

Återställ till fabriksinställningar:
1) Gå in i meny 3 (se figur 1)
2) Med Återställ inställningar markerad, tryck och håll ZOOM (+)
knappen i 3 sekunder.
3) Ett meddelande "Återställd" visas på skärmen och Pebble-mini
kommer återvända till Liveläge efter 2 sekunder.
Firmware Version:
1) Gå in i meny 3 (se figur 1)
2) Med FIRMWARE markerat, tryck på ZOOM knappen (+).
3) Ett meddelande visas på skärmen med reviderings nr.
4) Med NO markerad, tryck på ZOOM (+) för att avsluta och stäng av
enheten. Genom att trycka på och hålla ner CAPTURE kan man
lämna menyn utan att stänga av enheten.

18

Kapitel 4: ATT ANVÄNDA MENYN

Använd Meny 4 och 5: Ändra språk
Om du vill gå in på Meny 4, tryck på
och
samtidigt, rulla, gör
ett klick med rullhjulet under "FIRMWARE VERSION” för att gå in
o Meny 4 och 5.
Ändra språk:
Det finns 6 språk att välja på med Pebble-mini: Engelska, franska,
italienska, spanska, tyska och Japanska. Använd följande anvisningar
för att ändra språk för Pebble-mini.
1) Gå in i meny 4 (se figur 1) eller Meny 5 (se figur 2)
2) Använd rullhjulet för att markera önskat språk och tryck på ZOOM
(+) för att aktivera det önskade språket.
3) Det ger dig 5 sekunders väntetid för att välja eller tryck på
CAPTURE för att stänga menyn.

Figur 1

Figur 2

Kapitel 4: ATT ANVÄNDA MENYN
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ANSLUTNING TILL DIN PC
Ladda upp bilder till din dator:
Din Pebble-mini har möjlighet att ladda upp alla dina lagrade bilder
till din dator. Detta gör att du kan lagra eller dela dessa bilder. Följ
instruktionerna för att ladda upp dina sparade bilder till datorn.
1) Anslut USB-kabeln till Pebble-mini
(se figur 1) och den motsatta änden
till PC (Se figur 2)
2) Din Pebble-mini kommer att
registreras som en vanlig USBlagringsenhet med enhetsnamn:
Pebble.
3) Dubbelklicka på Pebble enheten.
4) När Pebble-enheten öppnas
dubbelklicka på mappen DCIM.
5) Dra bilderna till din stationär eller
på önskad plats.

Figur 1

Figur 2
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Kapitel 5: ANSLUTNING TILL DIN PC

Uppdatera din Firmware
Det kommer att finnas regelbundna uppdateringar som kommer att
vara tillgängliga för dig genom vår hemsida. Om du vill se vilken
version du kör på din Pebble-mini, följ instruktionerna på sidan 18
(Firmware version). Jämför din nuvarande firmware med den mest
aktuella firmware. (Sök Stöd enligt www.enhancedvision.com för att
hitta den mest aktuella firmware.) Om du kör en äldre version och vill
uppdatera den, följ anvisningarna nedan:
1) Ladda ner den senaste versionen till din dator.
2) Anslut Pebble-mini till datorn med en USB-kabel.
3) Din Pebble-mini registreras som en vanlig lagringsenhet.
4) Kopiera den nya firmware-filen nerladdad från Internetet till Pebble
drive genom att dra filen "Pebble_M.elf" till Pebble enheten.
(Se figur 1)
5) Koppla ur Pebble-mini från datorn och starta om enheten.
(Stäng av och sedan slå på).
6) Efter att enheten är påslagen igen, navigera till Meny 3 och välj
FIRMWARE VERSION genom att trycka ZOOM (+).
7) När UPPDATERA FIRMAWARE JA/NEJ visas (Se figur 2)
navigera med rullningshjulet till JA och tryck (+) för att aktivera.
När uppdateringen är klar enheten skall visa ett meddelande och
väntar att användaren ska stänga av enheten. Enheten kommer att
driva på med den nya firmware. Gammal firmware kommer att
driva enheten om användaren väljer NO.

Figur 1

Figur 2

Kapitel 4: ATT ANVÄNDA MENYN
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LADDNING OCH ATT ANVÄNDA BATTERIET
Att använda uppladdningsbart batteri
Användaren behöver inte ta ur batteriet i normal drift. Om batteriet är
urladdat, Användaren måste ansluta nätadaptern för att ladda den och
fortsätta att använda enheten medan enheten laddas. I händelse av att
batteriet måste byttas ut, då måste användaren stänga av enheten, tryck
på batterispärren då kommer batteriluckan att öppnas. Användaren
kan ta bort det gamla batteriet, sätta i ett nytt och stänga batteriluckan.
Viktiga punkter vid batteridrift
▶ Pebble-mini får ENDAST användas med det medföljande batteriet.
Vid användning av andra batteri kan garantin ogiltig. Kontakta
Enhanced Vision för hjälp.
▶ Med ett nytt batteri, bör din Pebble-mini arbeta ca 2 - 3 timmar vid
full uppladdning beroende på ljusstyrkan. Den totala
användningstiden kan gradvis minska med efterföljande laddningar.
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Kapitel 6: LADDNING OCH ATT ANVÄNDA BATTERIET

Att byta batteriet
1) Leta reda på batteriluckan. (Se figur 1)
2) Med nageln, tryck på spärren till botten,
såsom visas i figur 1 genom pilen. (Se
figur 1)
3) Öppna batteriluckan och ta bort batteriet
(Se figur 2)
4) Sätt i ett nytt batteri. Tryck ner spärren
mot botten och tryck på luckan bakåt tills
den snäpper fast. Släpp spärren för att
låsa batteridörren.
Batteriladdning Procedur

Figur 1

Figur 2

För att ladda batteriet i din Pebble-mini, anslut medföljande
nätadaptern som beskrivs längst ned på sidan 10.
 Du kan fortsätta att använda din Pebble-mini medan den laddas med
nätadaptern och USB-kabel.
 När Pebble-mini är ansluten till en dator via USB-kabel, kommer
enheten att laddas, men kan inte användas vid denna tidpunkt.
Din Pebble-mini tar ca 3,5 timmar att ladda. Ett fulladdat batteri bör
ge dig cirka 2 till 3 timmar batteritid beroende på ljusstyrkan.
VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig
typ. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna.

Kapitel 6: LADDNING OCH ATT ANVÄNDA BATTERIET
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Batteriladdare statusindikatorer
Din Pebble-mini har två små lysdioder som
indikatorer placerade på den övre vänstra
sidan av enheten. Lysdioderna indikerar den
aktuella strömstatus och laddningsstatus för
batteriet (se figur 1).

Figur 1

Se tabellen nedan för mer information om betydelsen av varje LED
indikator:
Blå
Gul
Beskrivning
(#1)
(#2)
På
Blinkande Ström ansluten och batteriet laddas
På
PÅ
Ström ansluten och batteriet är fulladdat
AV
PÅ
Batteridriven: Batteri förhållanden är bra
AV
Blinkande Batteridriven: Batteri förhållanden är låg
Blinkande
AV
Enheten i standby-läge
AV
AV
Enheten stängs av

Obs: När batteriet av Pebble-mini börjar ta slut, 15 minuter innan
avstängning batteriikonen blinkar tre gånger i 5 minuters intervall. En
"ding" ljuder när batteriikonen visas första gången. Om batteriet är
nästan tomt och redo att stängas ner, batteriikonen ska fortsätta att
blinka på skärmen tills enheten stängs av, då kommer du att höra ett
hörbart "ding" innan enheten stängs av.

* Användaren tar fullt ansvar om batteriet laddas i någon annan
laddare än Pebble-minis inbyggd laddare.
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Kapitel 6: LADDNING OCH ATT ANVÄNDA BATTERIET

Fästa Halsremmen
För extra säkerhet, inkluderar din Pebble-mini en halsrem som kan
fästas. När du använder Pebble-mini i en bärbar inställning kommer
det inkluderade halsbandet att hjälpa till att förhindra att din Pebblemini oavsiktligt tappas i golvet eller på ett annan hård yta. Använd
följande procedur för att fästa halsbandet (snodd):
1) Leta reda på halsremmen som ingår i
paketet med Pebble-mini (se figur 1)
2) För den lilla öglan genom hålet ligger på
hörnet av Pebble-mini. (Se figur 2)
3) Trä halsremmen genom öglan för att säkert
fästa snodden till Pebble-mini.
Använda väska
För ytterligare skydd, inkluderar din Pebblemini ett praktiskt fodral (se figur 3). Detta
bidrar till att skydda dina Pebble-mini från
skador när du förflyttar dig. När du inte
använder Pebble-mini, bevara den till sin
fodral för ytterligare skydd.
Figure 3
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 Ingen ström till enheten
o Kan du ansluta enheten med den medföljande nätadaptern? (sidan
10)
o Är nätdelen ordentligt ansluten till ett överspänningsskydd eller
AC-kontakt (nät)? (sidan 10)
o Är rätt batterityp som används och behöver den laddas eller bytas
ut? (sidan 22-23)
o Sitter batteriet som det ska? (sidan 23)
 Video bilden på LCD-skärmen är suddig eller oklar
o Rengör LCD-skärmen och/eller kameralinsen med den
medföljande rengöringsduken.
o Justera avståndet till Pebble-mini från din läsning som behövs för
att förbättra bildkvaliteten (fokus)
o Försök att välja olika visningslägen för att förbättra bildkvaliteten
(sidan 13)
 Video bilden på LCD-displayen är för ljus/mörk
o Pebble-mini är avsedd att användas i måttligt ljus förhållanden,
företrädesvis inomhus. Stark belysning (eller direkt solljus) kan
ge skuggor och/eller minska synlighet. Försök att flytta till en
mer skuggade området för att förbättra bildkvaliteten.
o Justera avståndet till Pebble-mini från din läsning material.
o försök välja olika visningslägen för att förbättra Bildkvaliteten
(sidan 13)
o Försök att justera ljusstyrkan manuellt med proceduren beskrived
(sidan 16).
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 Batteriet laddas inte
o Kan du driva enheten med den medföljande nätadaptern? (sid 10)
o Är nätdelen ordentligt ansluten till ett överspänningsskydd eller i
vägguttaget (elnätet)? (sidan 11)
o Är rätt batterityp som används och behöver den vara laddad eller
bytas ut? (sidan 22-23)
o Sitter batteriet som det ska? (sidan 23)
o Använder du rätt uppladdningsbart batteri? (sidan 22)
 Enheten stängs av automatiskt
o För att spara ström, kommer din Pebble-mini att stänga av
automatiskt LCD-skärmen efter 3 minuter av icke-användning i
standby-läge. Detta är inte ett fel.
 Pebble-mini börjar göra en "ding" ljud och en batteri ikon
visas på skärmen
Cirka 15 minuter före enheten stängs av batteriikonen ska blinka tre
gånger i 5 minuters interval. En "ding" hörs när batteriikonen visas
första gången. Om batteriet är nästan tomt och redo att stängas ner,
batteriikonen kommer fortsätta att blinka på skärmen tills den
stängs av totalt, då kommer du att höra ett hörbart "ding" innan
enheten stängs av.
 Enheten blir varm vid beröring
Din Pebble-mini är integrerad med en kamera LCD och batteri
laddaren i ett mycket litet paket, men är utformad för att vara helt
säkert och inte utgör en risk för brand eller skada. Det är normalt att
Pebble-mini blir varmt (ibland, mycket varmt) efter en längre tids
användning.
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specifikationer
Funktioner:








Lätt och bärbar design
28 valbara visningslägen
Förstoring nivåer för Pebble-mini 3.1x, 4.1x, 5,9x, 10x
Bild "Freeze"-läget
Integrerad batteriladdare
Energispar-läge (efter 3 minuter av icke-användning)
Automatisk avstängning (efter 3 minuter i Energispar-läge)

Display:
 Typ: 3" diagonal TFT-skärm
 Upplösning: 320x240 (RGB)
Interna Micro SD-kort
Fysiska mått:
~ (LxBxH)113,4 mm x 64 mm x 19 mm
Vikt: 400 g.
Förstoring Områden:
3.1x, 4.1x, 5,9 x, 10x
Garanti: 2 år
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miljö:
 Arbetstemperatur: 0˚ C ~ 40˚C
 Lagringstemperatur: -20˚C ~ + 60˚C
Batteri:
 3.7V/1050mAh uppladdningsbart NP-60 batteri, (installerad i
Pebble-mini)
Obs: Det enda batteri som rekommenderas för användning med
Pebble-mini är den som medföljer enheten. Om batteriet inte längre
fungerar kan du beställa ett nytt ,ring Nordiceye 0470 72 98 88 för att
få hjälp. Batteriet Reservdelnumret är ACC-0704-00.

Beräknade Laddningstid (med batteri):
~ 3,5 timmar
Beräknade Användningstid (med batteri):
(med nytt fulladdat 1050mAh Li-Ion batteri) **
~ 2,0 timmar
~ 300 Laddad livscykler, ≥ 80%
Strömadapter:
 UL/CE nominella
 Input: 100-240VAC 50/60Hz
 Utgång: 5VDC, 1.0A max belastning
* För att förhindra kondens, använd inte enheten under 1 timme efter transport av enheten från extrem
kyla till rumstemperatur.
** Alla angivna tider är ungefärliga. Aktuell laddning och användning kan variera beroende på livscykeln
kvar på batteriet, typ batteri som används, LCD ljusstyrka och andra variabla faktorer.
Med tanke på kontinuerliga produktförbättringar specifikationer och/eller minsta systemkrav kan
ändringar förekomma utan föregående meddelande.
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GARANTIINFORMATION
Enhanced Vision Pebble-mini Garanti Policy
Enhanced Visions produkter är utformade för att ge den högsta
bildkvalitet, bekväma funktioner, användarvänlighet och pålitlig
service. Pebble-mini har varit inspekterad och testad före leveransen.
Enhanced Vision garanterar Pebble-mini mot defekter i material och
utförande under normal användning under två år från det ursprungliga
inköpet. Enhanced Vision, efter eget gottfinnande, kommer utan
kostnad antingen att reparera produkten eller ersätta den under
garantiperioden. Det finns inga andra uttryckliga eller underförstådda
garantier som medföljer produkten.
Denna garanti policy täcker inte:
a) Fel eller skada av felaktig användning, användning av andra typ än
normalt och sedvanligt sätt, olyckshändelse eller försummelse;
b) Fel eller skador av felaktig drift, underhåll, installation, justering,
ändringar eller modifiering.
c) Fel eller skador som uppkommer typ spill av mat eller vätska.
d) Alla plastytor och alla andra externt exponerade delar som är repade
eller skadats på grund av normal användning.
e) Skador på grund av driften av Pebble-mini med utrustning som inte
tillhandahålls eller designad av Enhanced Vision.
f) Upp till 3 mörka eller ljusa bildpunkter som kan visas på Pebblemini LCD. Alla produkter som tillverkas av Enhanced Vision
bemöter industrins standard TFT LCD tekniska kraven.
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 Du måste styrka ditt inköp, med inköps datumet för att få
garantiservice.
 Alla som använder denna produkt är medvetna av vissa risker, på
grund av behovet att utnyttja enheter för syn förbättring.
Service process
I händelse av att teknisk support eller reparationsservice behövs,
kontakta din lokala Enhanced Vision representant eller Enhanced
Vision garantiservice center. Om garantiservice krävs, kontakta
Enhanced Vision vid +1 (800) 440-9476 måndag till fredag, mellan
klockan 8 och 5 pm Pacific Standard Time (PST) för att begära ett
Retur Tillståndnummer.
Garantireparationer accepteras inte utan en giltig retur
tillståndsnummer.
Man ska behålla den ursprungliga produktens förpackning. Vid
garantiservice krävs. Tillverkaren kan inte åstadkomma en ny
förpackning för garantireparationer.
OBS: Vänligen fyll i och skicka in den bifogade Garanti
registreringskort.
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NOTES

Pebble-mini läskamera är utformad för att förstora och förstärka bilder
för att förbättra livet för människor som har nedsatt syn. Den
utsträckning i vilken Pebble-mini kan förbättra förmågan att se bilder
och text är beroende av personens individuella tillstånd och
synnedsättning. Pebble-mini är inte konstruerad för att återställa
visionen, korrigera ögonsjukdomar eller stoppa en degenerativ
synförlust. En professionell inom ögonvård kan bäst avgöra
lämpligheten hos Pebble-mini för patientens specifika tillstånd. För
mer information, besök www.enhancedvision.com

www.enhancedvision.com
(800) 440-9476 (US office, toll free)
(714)465-3400 (US office)
Tel. +44 (0) 9442317 (UK office)
Tel. + (49) 06078 911772 (DE Office)
Tel + (46) 470 21560 (SWE Office)
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