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Uživatelská příručka 
 
Přenosná stolní lupa UM029 

 
                                                           

 
 

Vlastnosti a specifikace: 

Displej: Použití jakéhokoliv standardního PAL nebo NTSC 

televizního přijímače s kombinovaným vstupem 

Rozsah zvětšení: Na 17“ TV obrazovce: 

8x,9x,10x,12x,,13x,16x,20x,27x  - zvětšení závisí na velikosti 

obrazovky 

Módy: Plně barevný. Zvýrazněná černá na bílé. Zvýrazněná bílá na 

černé. 

Váha: 0,75 kg 

Rozměry jednotky: 265x70 mm 

Napájení: 100-240V s dodávaným adaptérem 

LED osvětlení. Směr osvětlení lze měnit tak, aby vyhovoval uživateli. 

 

Obsah Balení: 
1x TV lupa 

1x 100-230V adapter 

1x Návod k obsluze EN + CZ ke stažení 
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Ovládání 
 
 

 
 

 

Instalace: 

 

1. Výstupní AV kabel zapojte do televizního přijímače nebo LCD 

monitoru do vstupu AV(video) a televizor zapněte. 

2. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru (jack) a 

následně zapojte do síťové zásuvky. 

3. Zapněte na lupě ON/OFF vypínač. 

4. Na televizoru vidíte obraz z TV lupy.Pokud ne,přepněte 

televizor dálkovým ovladačem nebo z ovládacího panelu do 

režimu Video. 
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Při čtení používejte nejmenší zvětšení, při němž ještě dokážete číst. 

Při čtení totiž pak  

• se na stránce snáze orientujete;  

• nemusíte předlohu tolik posunovat po stolku;  

• zaostření má větší hloubku ostrosti.  

 

 

Práce s lupou  

 

Čtení  

Postavte lupu na vhodný stolek blízko televizoru a posaďte se před 

lupu. Obrazovka televizoru by měla být ve výšce očí nebo trochu níž, 

čtecí stolek lupy by měl být v úrovni loktů.  

Předlohu, kterou chcete číst, si položte na čtecí stolek. Upravte si 

velikost zvětšení. Dbejte, aby kamera byla ve vodorovné poloze, jen 

tak vidíte obraz v optimální kvalitě.  

Posuňte předlohou po stolku tak, až vidíte vršek stránky a najdete 

místo, odkud chcete číst. Při čtení pak jednoduše posouváte předlohu 

ze strany na stranu a čtete přitom z televizní obrazovky.  

 

Psaní  

Na čtecí stolek bez podložky položte papír a najděte místo, kam 

chcete psát. Papír pevně držte, zvedněte pero nad papír tak, abyste 

viděli jeho špičku na obrazovce proti místu, kam budete psát. Potom 

pero přiložte k papíru a pište. Při psaní se dívejte na obrazovku.  

 

Rady a tipy  

Při dobrém osvětlení předlohy máte lepší obraz. Je-li to možné, volte 

nepřímé osvětlení, v opačném případě mohou vrhané stíny zhoršovat 

čitelnost předlohy.  

Jestliže osvětlení z okolí není dostatečné, zapněte vlastní osvětlení 

lupy. Při nedostatečném osvětlení je obraz zašuměný.V tom případě 

použijte kolečko na zesílení/zeslabení světla. 
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Údržba lupy  

Nesahejte na objektiv, nečistoty na objektivu způsobují rozmazání 

nebo neostré skvrny v obrazu. Pokud je nutné objektiv očistit, otřete 

jej pouze měkkou a suchou utěrkou při minimálním tlaku na čočku. 

Povrch čočky je leštěný s naneseným povlakem, proto při čištění 

nikdy nepoužívejte vlhkou či hrubou utěrku, ani saponáty, ředidla či 

jiná čistidla s brusnými účinky. 

 

 

 

K napájení používejte pouze dodávaný síťový adaptér a kabeláž lupy 

občas prohlédněte, zda není povrchově poškozená. Chystáte-li se s 

lupou do zahraničí, informujte se nejprve o rozvodných a televizních 

normách platných v cílové zemi – lupa by nemusela fungovat. 

 

 

 

 

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích 

drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel 

nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 

 


