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Zoomax® Snow 
handhållen läskamera 

Bruksanvisning 

 

V3.4 

 

 

Tillverkare: Zoomax® 

Leverantör: LVI Low Vision International 
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Beskrivning 

Zoomax® Snow är en lättviktig handhållen läskamera 
med en stor 4,3-tums LCD-skärm i widescreenformat. 
Ger förstoring från 2x till 16x, liksom 10 kontrastlägen. 
Du kan även frysa bilder för att titta närmare. Har 
modern design och energisparfunktion. 

Tillbehör 

Förpackningen för Zoomax® Snow innehåller följande: 

 

Läskamera 

 

Bärrem 

 

Bruksanvisning 

 

Videokabel 

 

Skyddsfodral 

 

Strömadapter 

 

Uppladdingsbart 
litiumbatteri 

 

 

  



Zoomax® Snow - Bruksanvisning Sidan 4 av 17 
 

Illustration av Zoomax Snow nedan med beskrivning av 
knappar, portar och lampor: 
 

 

  
 

 
 

 

  

4,3-tums LCD-
skärm 

Indikatorlampa 

Zooma in 

Kontrastläge 

Zooma ut 

Kamera 
Skrivstöd 

Batteriutrymme 

På/Av-knapp 

Frysknapp 
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Allmänna instruktioner 

Batteriinstallation 
 

 
 

Installera batteriet så här: 
1. Vänd på enheten så att den har baksidan uppåt 
2. Tryck ner och dra batterilocket åt sidan 
3. Sätt i batteriet och se till att hålen på batteriet 

matchar de små stiften i batteriutrymmet. 
4. Sätt tillbaka locket och för det till stängd position 
  

USB-port 

AV-OUT-port 

Kabeluttag 
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Ladda batteriet 

 

VIKTIGT: 
Batteriet ska laddas innan du använder Snow för första 
gången. Anslut strömadaptern till USB-porten och för 
sedan in strömadapterns andra ände i ett eluttag. På/Av-
lampan lyser rött under uppladdning. När batteriet är 
fulladdat slocknar LED-lampan. 

Om batteriikonen på skärmen är tom och blinkar under 
normal användning betyder det att batteriet håller på att 
ta slut och måste laddas. Att ladda upp batteriet tar 
ungefär 4 timmar, och fulladdat batteri kan användas i 
cirka 3,5 timmar. Du kan köpa ett extra batteri för längre 
resor eller längre användningstid. 

Installera bärremmen 

 
För in den lilla öglan i det hörn på Zoomax som är 
utformat för remmen. Dra remmens andra ände genom 
öglan och dra åt. 
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Instruktioner för användning 
Håll ner den ljusblå knappen på Snows ovansida i två 
sekunder för att starta enheten. Den gröna strömlampan 
tänds och enheten går in i läskameraläge. 

 

Håll nere på/av-knappen i 2 sekunder för att stänga av 
enheten. Den gröna strömlampan stängs av samtidigt. 

Lägg märke till att enheten stängs av automatiskt efter 3 
minuters inaktivitet för att spara batteri. 
  

På/Av-knapp 
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Justera förstoringen 
 

 

Zooma in 

 
 

 
Zooma ut 
 
 
 

 

Tryck på (plus) “+”-knappen för att zooma in och på 
(minus) “-”-knappen för att zooma ut. 
 

Förstoringsgrader: 
• Om du placerar Zoomax platt på pappret får du en 

förstoringsgrad på 3,6x till 16x. 

• Lyft upp Zoomax något ovanför materialet för en 
förstoringsgrad på 2x till 10x. 

• Du kan få ännu större förstoring av materialet om 
du kopplar Zoomax till en TV. Förstoringsgraden 
beror på TV-skärmens storlek. 

  

Zooma in 

Zooma ut 
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Byta visningsläge 

 

Du kan välja mellan två användningslägen: 

1. Normalläge 
I normalläge använder du lägesknappen för att bläddra 
mellan följande visningslägen: 

• Helfärgsläge 

• Gråskaleläge 

• Vit text på svart bakgrund 

• Svart text på vit bakgrund 

• Vit text på blå bakgrund 

• Blå text på vit bakgrund 

• Gul text på svart bakgrund 

• Svart text på gul bakgrund 

• Blå text på gul bakgrund 

• Gul text på blå bakgrund 

2. Favoritläge eller förenklat läge 
I det här läget används lägesknappen för att bläddra 
mellan 3 grundlägen: helfärg, din favoritfärg och den 
favoritfärgens motsats (till exempel vitt på blått & blått på 
vitt). 

För favoritläge väljer du först din favoritfärg i normalläge. 
Tryck sedan ner lägesknappen och håll den nere i 2 
sekunder tills du hör ett PIP. 

Tryck på lägesknappen 
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OBS: Om enheten går in i favoritläge från helfärgsläge 
eller gråskaleläge byter enheten mellan de tre lägena 
helfärg, vitt på svart och svart på vitt. 

För att gå ur favoritläge, håll nere lägesknappen i 2 
sekunder tills du hör ett PIP igen. 

Lägg märke till att om du stänger av enheten i favoritläge 
sparas inställningarna och favoritläge startas automatiskt 
nästa gång enheten slås på. 

Frysa en bild. 

Frysknapp 

 

• Använd frysknappen för att hålla fast bilder och ord 

• Håll enheten över föremålet eller materialet 

• Tryck på frysknappen 

• Du kan nu ta upp enheten och titta på bilden på 
närmare håll. 

• Tryck på frysknappen igen för att återgå till normal 
bildvisning. 
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Skrivstöd 

 

Öppna skrivstödet för att enkelt kunna skriva under 
kameran. 

Slå på/av pipljud. 

 

Knappljuden är avstängda i 
standardinställningen. 
För att slå på knappljud, håll nere “zooma ut”-knappen i 
5 sekunder tills du hör två PIP. 
För att stänga av dem igen, håll nere “zooma ut”-
knappen i 5 sekunder tills du hör ett PIP. 
  

Håll nere “zooma ut”-knappen 
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Stänga av och på kameralamporna 

 

Kameralamporna är på i standardinställningen. 
För att stänga av lamporna, håll nere lägesknappen i 5 
sekunder tills du hör två PIP. Obs (fortsätt hålla nere 
knappen om du bara hör ett pip). 

För att tända lamporna, håll nere lägesknappen i 5 
sekunder tills du hör två PIP. Obs (fortsätt hålla nere 
knappen om du bara hör ett pip). 

Justera ljusstyrka 

Håll nere frysknappen och zooma in-knappen 
tillsammans för att justera ljusstyrkan. En skala för 
ljusstyrka visas. Trycka zooma in-knappen för att öka 
ljusstyrkan och zooma ut-knappen för att minska den 
igen. Tryck på lägesknappen för att bekräfta ljusstyrkan 
och gå tillbaka. Funktionen återgår automatiskt om du 
inte använder enheten på 5 sekunder. 
  

Håll nere lägesknappen 
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Ansluta till TV 

Anslut medföljande AV-kabel till den gula videoporten på 
din TV. 

 

 

• När du kopplat in kabeln stängs LCD-skärmen av 
automatiskt och bilden visas på TV-skärmen istället. 

• Välj rätt TV-standard genom att hålla nere 
frysknappen i 3 sekunder. Använd zooma in- och 
zooma ut-knapparna för att välja PAL eller NTSC, 
och tryck sedan på lägesknappen för att bekräfta 
ditt val. Om allt stämmer bör bilden visas på TV:n. 

• Det val du gör blir TV-standard för enheten nästa 
gång du ansluter kabeln. Du behöver inte ställa in 
denna standard igen. 

• Om du drar ut AV-kabeln återgår bilden 
automatiskt till enhetens LCD-skärm utan att du 
behöver göra något. 
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Strömsparande funktion 

I vanligt visningsläge stängs enheten av automatiskt om 
du inte gör något på 3 minuter. När enheten laddas byts 
strömkälla automatiskt samtidigt som batteriet laddas 
upp. 

Minnesfunktion 

Zoomax Snow kommer automatiskt ihåg dina senaste 
inställningar (t.ex. färgläge, förstoringsgrad, videoformat, 
knappljud, ljusstyrka) och tillämpar dem nästa gång du 
startar enheten. 

Fabriksåterställning 

I den lägsta förstoringsgraden, håll nere på/av-knappen 
och zooma ut-knappen samtidigt i 5 sekunder för att 
återställa fabriksinställningarna. 

Felsökning 

Problem Lösning 

Svart skärm 

1. Se till att enheten är 
påslagen. 

2. Byt batteriet. 
3. Sänk förstoringsgraden. 
4. Se till att bilden befinner sig i 

enhetens sikte. 

Enheten går inte att 
starta. 

Byt batteriet. 

Bilden är mörk eller 
förvrängd. 

Se till att läskameran ligger platt 
på sidan. 

Strömadaptern är 
inkopplad men batteriet 

Se till att uttaget är strömförande 
och att kontakten sitter ordentligt 
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laddas inte. i porten. 

Smuts eller fläckar på 
skärmen. 

Rengör kameran och skärmen 
med en mjuk trasa. 

Texten är för liten för 
att kunna läsas. 

Justera förstoringen till en 
lämplig nivå. 
● Anslut till en TV med hjälp av 

medföljande kabel. 

Texten är för stor för att 
kunna läsas. 

• Justera förstoringen till en 
lämplig nivå. 

• Lyft/flytta enheten något 
längre bort från det 
material som ska visas. 

Enheten är ansluten till 
en TV, men ingen bild 
syns på TV-skärmen. 

• Se till att TV:n är påslagen. 

• Kontrollera att sladden är 
korrekt ansluten till TV:n 

Skärmen är frusen eller 
förvrängd eller har 
något annat problem 
som inte nämns i 
bruksanvisningen. 

Starta om enheten eller ta bort 
och byt batteriet. 

 

Om du får något problem som inte nämns ovan, 
kontakta din återförsäljare. 
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Säkerhet 

För att hålla din läskameran i gott skick är det viktigt att 
du läser följande säkerhetsinstruktioner noggrant: 

• För att undvika brandrisk, låt inte läskameran 
utsättas för stark hetta eller direkt solljus. 

• Låt inte läskameran komma i kontakt med fukt, 
regn, vätskor och kemikalier. 

• Använd endast läskameran där temperaturen är 
mellan 10°C och 40°C. 

• Försök inte reparera läskameran eller öppna höljet. 
Om du gör det gäller inte garantin. Kontakta 
återförsäljaren för service på utrustningen. 

• Se till att enheten inte är elansluten vid rengöring. 
Använd endast fuktig, mjuk, luddfri trasa. Använd 
inte lösningsmedel med alkohol eller andra 
rengöringsmedel. 

• Använd endast medföljande strömadapter för att 
ladda batteriet, då andra adaptrar kan skada 
enheten. 
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Specifikationer 

1. Förstoring: 2x till 16x 
2. Visningslägen: tio lägen (helfärg, grå, vitt på svart, 

svart på vitt, vitt på blått, blått på vitt, gult på svart, 
svart på gult, blått på gult, gult på blått) 

3. Fokus: Autofokus 
4. Skärm: 4,3-tums (109 mm) widescreen TFT 
5. TV-output: PAL/NTSC 
6. Strömsparläge: enheten stängs av automatiskt om 

inget görs på 3 minuter 
7. Batteri: återuppladdningsbart litiumbatteri 3,5 

timmars användningstid 
8. Indikator för batterinivå: Positiv 
9. Strömadapter: spänning: 110-240 V, effekt: 5V/1A 
10. Uppladdningstid: 4 timmar 
11. Vikt: 165 gram (exkl. batteri) 
12. Tillbehör: bruksanvisning, uppladdingsbart 

litiumbatteri, strömadapter, bärrem, skyddsfodral, 
videokabel 

13. Miljö för funktion och förvaring: 
Luftfuktighet <70% 
Temperatur: 10-40°C 


