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Přenosná video lupa    Uživatelská příručka 

 
 
 
 
 
 

Vítejte 

HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro 
pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi nebo počítači. Je široce využívaná ve školách pro slabozraké, ve 
veřejných knihovnách i dalších institucích.  

Přehled 

Obsah balení 
1. Přenosná video lupa 
2. Video kabel 
3. USB kabel 

4. Lithium baterie 
5. Poutko 
6. Nabíjecí adaptér 

7. Čistící hadřík 
8. Uživatelská příručka 

Popis přístroje a funkce 
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1. 4,3palcový display 
2. LED Indikátor 
3. Zvětšení 
4. Režim 

5. Zastavení 
6. Vypínací/ zapínací tlačítko 
7. Čočka kamery 
8. Stojánek 
9. Kryt baterie 

10. Nabíjecí port 
11. AV výstup 
12. Poutko

Začínáme 

Nabíjení lithium baterie 3 hodiny, používání 4 hodiny 

Předtím, než začnete lupu používat, musíte nabít baterii.  
1. Připojte konektor nabíjecího adaptéru do nabíjecího portu přístroje a připojte druhý konec adaptéru do 

běžné AC elektrické zásuvky. LED indikátor baterie se rozsvítí červené, což značí, že se baterie nabíjí.  
2. Když je baterie nabitá, LED indikátor se vypne.  
3. Když je baterie slabá, na display začne blikat indikátor slabé baterie. Poté musíte připojit nabíjecí adaptér a 

baterii znovu nabít. Pro cestování si vezměte náhradní baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používání lupy 

Čtení s lupou 

Pro čtení s lupou následujte tyto pokyny: 
1. Stiskněte tlačítko zapnutí na přístroji a LED indikátor se rozsvítí červeně  
2. Umístěte lupu rovně na text, který chcete číst.  
3. Umístěte kříž + přibližně na místo, kde chcete začít číst. Cokoliv pod tímto křížem je zvětšeni a zobrazeno na 

obrazovce.  
4. Posouvejte lupu postupně doprava, abyste přečetli vše až do konce řádku. Posuňte lupu dolů a zpátky 

doleva, abyste mohli číst další řádek.  

5. Pro změnu úrovně zvětšení stiskněte tlačítko zvětšení .  

6. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte tlačítko Video režim , dokud nenajdete pro Vás nejvhodnější 
barevný režim.  
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7. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění . Pro opuštění zmrazeného 
obrazu stiskněte znovu toto tlačítko.  

 

Video režim 

Stiskněte tlačítko Video režim  pro listování devíti různými barevnými režimy: 

1) Celobarevný režim 
2) Černá na bílé 
3) Bílá na černé 

4) Modrá na bílé 
5) Bílá na modré 
6) Černá na žluté 

7) Žlutá na černé 
8) Žlutá na modré 
9) Modrá na černé 

Úprava zvětšení 

Stiskněte tlačítko  pro listování 16 různými úrovněmi zvětšení od 5 do 25x. 

Zmrazení obrazu 

Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění  pro přepínání mezi zmrazením obrazu a spuštěním.  
Vypnutí 
Stisknutím zapínacího tlačítka po dobu 3 sekund přístroj vypnete a LED indikátor zhasne. Přístroj má také 
automatický režim pro šetření baterie – pokud není lupa využívána více než 3 minuty, dojde k automatickému 
vypnutí. 

Psaní s lupou 
Odklopte stojánek na spodní straně lupy, použijte pero pro psaní na pravé straně pod kamerou.  

 

Připojení k televizi 

Pokud potřebujete větší zvětšení než je 4,3 palcový obraz lupy, můžete přístroj připojit k televizi s použitím 
dodaného video kabelu. Pro připojení lupy k televizi následujte tyto pokyny: 

1. Vložte 1/8 palcovou koncovou zástrčku dodávaného video kabelu tvaru Y do přístroje do portu AV výstup. 
2. Vložte RCA zástrčku z video kabelu do vašeho televizoru do žlutého vstupního konektoru. Bližší informace o 

žlutém vstupním konektoru najdete v uživatelském manuálu  Vaší televize. 
3. Zapněte televizi. Pokud je to nezbytné, přepněte Vaší televizi na vhodný vstupní kanál. Zvětšovaný objekt se 

objeví na televizní obrazovce.  
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Řešení problémů, bezpečnost a údržba 

Problém Řešení 

Obrazovka je prázdná. Ujistěte se, že lupa je zaplá. Nabijte baterii. Ověřte, že 
objekt, který chcete zvětšit, je umístěn správně pod 
křížem. 

Přístroj nejde zapnout. Nabijte baterii. 

Obraz na obrazovce je tmavý a 
zkreslený. 

Ujistěte se, že lupa je umístěna na rovném stránce 
(povrchu), kterou čtete. 

LED indikátor baterie není červený, 
i když nabíjecí adaptér je připojen 
do zásuvky. Baterie se nenabíjí. 

Připojte do portu Power/Video. 
Ujistěte se, že zásuvka správně funguje. Pokud je 
adaptér připojen, ujistěte se, že přepínač je zapnutý. 

Na obrazovce jsou skvrny nebo 
šmouhy. 

Vyčistěte obrazovku a okno s kamerou (umístěné na 
spodní straně přístroje). 

Text je příliš malý na čtení. Stiskněte zvětšovací tlačítko. 

Lupa je připojená k televizi, ale 
nezobrazuje se žádný zvětšovaný 
obraz. 

Ujistěte se, že televize je zapnutá. Přepněte na televizi 
na správný program. Ujistěte se, že video kabel je 
bezpečně připojen k portu Power/Video na lupě a je 
zapojen do správného video vstupu na Vaší televizi. 
 

Pro udržení lupy v dobrém stavu následujte tyto pokyny: 
1. Přečtěte si instrukce v tomto návodu předtím, než začnete zařízení používat.  
2. Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo otevírat. Zařízení neobsahuje uživatelsky opravitelné části.  
3. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých oblastech, na dešti a v jiných oblastech s vodou. Zařízení neponořujte do 

kapaliny.  
4. Zařízení používejte v místech s teplotou mezi 10°C a 40°C.  
5. Zařízení skladujte v místech s teplotou mezi 20°C a 65°C.  
6. Nepokoušejte se připojovat jakýkoliv konektor do nabíjecího/video portu s použitím nadměrné síly. Všechny 

vhodné konektory by měly jít připojit do portu jednoduše.  
7. K nabíjení baterie používejte pouze nabíjecí adaptér, který je součástí originálního balení. Ostatní adaptéry 

by mohly přístroj poškodit.  
 

 
 


