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1. SenseView P430 medfølgende innhold  

 

P430. 

Batterilader 

Bruksanvisning  

Polstret transportbeskyttelse 

Bærestropp 

 

 

2. Batteriet, bruk og vedlikehold 

 

1 Batteriet må lades helt opp i cirka 3 timer, før man tar apparatet i 

bruk for første gang. Bruk medfølgende batterilader for å lade 

batteriet. 

2 Ta bort den tynne plastfilmen som beskytter skjermen, før du skal 

benytte apparatet første gang. 

3 For å unngå skade på apparatet, må man kun benytte 

medfølgende batterilader. 

4 Ikke søl vann på apparatet eller å utsette det for svært fuktige 

omgivelser, da det ikke er konstruert for å tåle dette. 

5 Ikke åpne apparatet. Ved behov for reparasjon eller service, ta 

kontakt med ProVista AS 

6 Etter seks måneders bruk, kan batterikapasiteten avta noe. 
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7 Innstillinger; 

Apparatet husker de sist brukte innstillingene (farge, forstørrelse, 

lysstyrke), som ble benyttet umiddelbart før man skrur av apparatet. Når 

man skrur på apparatet igjen, vil den starte opp med disse innstillingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  

J.  

B.  

A.  

D.  

H.  

C.  

I.  F.  

E.  
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3. Trykknapper og funksjoner 

 

A Av og på bryter: Skyv knappen sidelengs og slipp for å skru 

apparatet av eller på. Når apparatet skrus på, vises et logobilde i to 

sekunder, deretter er apparatet klart til bruk. 

 

B Zoom knapp: Ved å trykke på zoom inn og ut - knappen (+/-), kan 

du justere forstørrelsen i ni forhåndsinnstilte steg. Hvis du slår ut 

støttebena på apparatets underside, får kameraet større avstand til 

underlaget. Da vil apparatet ikke forstørre like mye. 

 

Zoom steg 

Steg 
Støtteben 

slått ut 

Støtteben 

slått inn 

1 4.7 6.7 

2 6.0 8.0 

3 6.8 9.5 

4 8.4 11.6 

5 9.5 13.0 

6 10.3 13.6 

7 11.9 15.8 

8 13.6 19.0 

9 15.8 22.5 

 

C Stillbildeknapp: Trykk en gang på knappen for å ta et stillbilde, trykk 

en gang til for å gå tilbake til vanlig kameravisning. 
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D Av og på indikator: Den lyser når apparatet er i bruk, blinker når det 

er i batterisparemodus. (Batterisparemodus forklares i punkt 4, i 

denne bruksanvisningen). 

 

E Lysstyrkeknapp: Justerer lysstyrken (økende) på skjermen i fire 

steg. Hvis du trykker på knappen når skjermen står på kraftigste 

lysstyrke, går den tilbake til svakeste lysstyrke. 

 

F Tilkobling for ekstra kamera:  tilkobling for valgfritt ekstra kamera. 

 

G Fargeinnstillingsknapp: Trykk på knappen for å endre 

fargeinnstillingene på skjermen. Det er seks forskjellige fargevalg, 

de er som følger: 

(1) Naturlig fargegjengivelse. 

(2) Sort på hvit bunn. 

(3) Hvit på sort bunn. 

(4) Gul på blå bunn. 

(5) Blå på gul bunn. 

(6) Blå på hvit bunn. 

Trykker du på knappen når apparatet viser blått på hvit bunn, går 

det tilbake til å vise naturlig fargegjengivelse.  

 

H Strøminntak: For å holde batteriet fullt oppladet, settes ladepluggen 

fra medfølgende lader inn her. 

 

I Uttrekkbart håndtak: Hvis du trekker ut dette håndtaket, er det 

mindre fare for at fingrene kommer i veien for kameraet. 
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J Hull for bærestropp: Dette hullet kan brukes for å feste 

medfølgende bærestropp til apparatet. 

 

 

4. Batterisparemodus 

 

A Hvis apparatet står ubrukt i tre minutter når det er skrudd på, vil det 

automatisk gå over i batterisparemodus. Av og på indikatoren vil da 

blinke. 

 

B For å ta apparatet i bruk når det er i batterisparemodus, trykker du 

bare på en av knappene på apparatet. 

 

C Hvis du ikke bruker apparatet innen syv minutter etter at det har 

gått over i batterisparemodus, skrur det seg automatisk helt av. Du 

må da bruke av og på knappen for å starte apparatet igjen. 

 

D Hvis du tar et stillbilde og deretter ikke bruker apparatet, vil det 

automatisk skru seg av etter ti minutter. 
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5. Batteristatus 

 

A Du kan se hvor mye strøm du har igjen på 

batteriet, ved å skru på batteristatusvisning på 

skjermen. Ikonet (som vist på figuren over) vises 

øverst til høyre i skjermbildet. Hvis batteriet trenger lading, blinker 

ikonet. 

 

B For å skru av eller på batterivisningsstatus, trykker du på 

fargeinnstillingsknappen og zoom ut (-) knappen samtidig. 

 

C Batteristatusen vises i oransje farge når batteriet lades av 

medfølgende lader. Når batteriet er fulladet, vises batteristatusen i 

grønn farge. 

 

* Det er alltid en fordel å la apparatet lade et par timer ekstra etter 

at batteristatusen viser at batteriet er fulladet, for og “toppe” 

batteriet. 

 

D Når medfølgende lader ikke er tilkoblet, vises batteristatusen i blå 

farge. 
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6. Skru av og på lyden 

 

A Når en knapp trykkes inn, høres et bekreftende “pip”. 

 

B Hvis du trykker på zoom inn (+) knappen og lysstyrkeknappen 

samtidig, kan du skru av eller på lyden. 

 

 

7. Tekniske spesifikasjoner 

 

LCD skjerm størrelse: 10,9 cm bredde QVGA TFT-LCD (16:10 bredde). 

Forstørrelse: x4.7 ~ x22.5. 

Lysstyrke: nivå 1 til 4. 

Farge: 6 farge innstillinger. 

Naturlig farge / sort på hvit / hvit på sort / gul på blå / blå på gul /  

blå på hvit. 

Mulighet for å tilkoble ekstra kamera. 

 

Batteri type: Oppladbar lithium polymer. 

Batteri bruksvarighet (fulladet): 5 timer. 

Ladetid: 3 timer. 

Skyvehåndtak. 

Dimensjoner: 83(B) x 146(D) x 22.5(H) mm. (25(H) mm,  

støtteben slått inn). 

Vekt: 221g. 


