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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. Poutko  

5. Nabíjecí adaptér  

6. Čistící hadřík  

7. Uživatelská příručka  
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Popis přístroje a funkce 

 

 

1. Zvětšení + 
2. Zmenšení - 
3. Změna zobrazovacího režimu 
4. Fotografie(Musí být vložena SD karta) 
5. Zastavení 

6.    Uložené soubory 
7.    Nabíjecí port 
8.    AV výstup 
9.    ON/OFF zapnutí/vypnutí 
10.  Slot pro micro SD kartu 
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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 začne narůstat, 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. Zapněte přístroj do polohy ON(9).Přístroj se rozsvítí a na obrazovce se zobraí na 3 sec.text 
VELCOME 

2. Umístěte lupu rovně na text, který chcete číst.  

3. Umístěte lupu přibližně na místo,kde chcete začít číst. Cokoliv pod lupou je zvětšeno 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(1)  
6. Pro změnu úrovně zmenšení stiskněte tlačítko zmenšení(2)  

7. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte tlačítko Video režim, dokud nenajdete pro Vás 
nejvhodnější barevný režim(3)  

8. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění. Pro opuštění 
zmrazeného obrazu stiskněte znovu toto tlačítko(5) 
9. Pro vytvoření fotografie textu stiskněte tlačítko fotografie(4) 
10. Pro prohlížení vytvořených a uložených fotografií stiskněte tlačítko uložených souborů(6) 
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Úprava zvětšení  
Stiskněte tlačítko pro listování 7-mi různými úrovněmi zvětšení od 2 do 32x.  
 

Zmrazení obrazu  
Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění pro přepínání mezi zmrazením obrazu a spuštěním.  
 

Ukazatel slabé baterie  
Pokud je baterie slabá, rozbliká se symbol v pravém dolním rohu obrazovky, který značí, že je 
potřeba nabít baterii.  
 

Vypnutí  
Posunutím zapínacího tlačítka ON/OFF vpravo přístroj vypnete a zhasne. Přístroj má také 
automatický režim pro šetření baterie. 
 

Připojení k televizi  
Pokud potřebujete větší zvětšení než je ,3,5 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(8)  

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.  

 

 

Poznámka:  

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v 

souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s 

těmito předpisy. 


