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1. Inledning 

Grattis till din nya M5 HD Plus! Läs bruksanvisningen noggrant före 
användning. Bruksanvisningen hjälper dig att bättre förstå 
funktionerna hos M5 HD Plus och gör att du får mer ut av din nya 
läskamera. 

 
M5 HD Plus är en handhållen elektronisk läskamera med kristallklar 
bild på en stor 5-tums widescreen LCD-skärm. Pekskärmen är enkel 
att förstå och att använda. På pekskärmen visas en knivskarp bild 
som gör det lättare än någonsin att läsa böcker, tidningar och 
prislappar, eller att titta på dina älsklingsfoton. M5 HD Plus har ett 
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antal avancerade, ergonomiska och lättanvända funktioner som gör 
läsningen i vardagen lättare än någonsin. 

➢ Om bruksanvisningen 

Vårt mål är att hela tiden förbättra våra produkter och deras 
prestanda. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen 
under Support på www.zoomax.com. 

Om du fortfarande har frågor efter att du läst bruksanvisningen, 
kontakta återförsäljaren för hjälp. 

  

http://www.zoomax.com/
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2. Säkerhet och underhåll 

För att hålla din M5 HD Plus i optimalt skick är det viktigt att du läser 
följande säkerhetsregler noggrant: 

► För att undvika risken för elektriska skador ska produkten hållas 
på avstånd från vätskor och kemikalier. 

► För att undvika elchocker får produkten ej tas isär. Service ska 
utföras av behörig reparatör. 

► För att undvika brandrisk, låt inte M5 HD Plus utsättas för stark 
hetta eller direkt solljus. 

► Koppla alltid ur M5 HD Plus före rengöring. Rengör utsidan med 
rengöringsduk eller mjuk, fuktig disktrasa. Använd inte 
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rengöringsmedel eller sträva material, då dessa kan skada 
läskameran. 

► Obs: Om skärmskydd används kan det påverka pekskärmens 
funktion. 
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3. Tillbehör 

Följande tillbehör medföljer i förpackningen: 
• HDMI-kabel 

• Strömadapter 

• Bruksanvisning 

• Rengöringsduk 

• Handledsband 

• Fodral 

• Handtag 

 
Om något tillbehör saknas i förpackningen, kontakta återförsäljare. 
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4. Komma igång med M5 HD Plus 

4.1 Lär känna din M5 HD Plus 

 

 

Figur 1: Utseende framifrån 
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Figur 2: Utseende från sidan 
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Figur 3: Utseende bakifrån 
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1) M5 HD Plus har två kameror: en för närbildsvisning och en för 
avståndsvisning. Kamerorna fungerar separat och specifikt för olika 
visningslägen. 

2) De två skårorna hjälper dig att öppna läsarstödet enkelt. 

3) Till vänster sitter en rund urgröpning som är till för att fästa 
handtag. 

4) Stödet är tänkt att användas med närbildsläge. 
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4.2 Läsposition 

M5 HD Plus kan användas på två sätt: med och utan stödet utfällt. 

  
Figur 4 Figur 5 

1) För avståndsvisning fäller du in stödet (figur 4). Fäll in stödet och 
håll upp M5 HD Plus för att läsa föremål eller texter på avstånd (se 
figur 5). 
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Figur 6 Figur 7 
  

2) För att läsa texter på nära håll fäller du ut stödet (se figur 6). När 
du fäller ut stödet står skärmen automatiskt i en ergonomisk vinkel. 
Placera läskameran på det du läser och börja läsa (se figur 7). 
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4.3 Batteriikon och batteriladdning 

1) Batteriikon 

Batteriikonen  visas längst ner till vänster på skärmen när du 
startar läskameran. Den försvinner sedan automatiskt efter 5 
sekunder. Om batterinivån går under 5% hörs ett varningspip, och 
en ikon som anger låg batterinivå syns på skärmen. 

2) Batteriladdning 

M5 HD Plus har inbyggt batteri. Du laddar batteriet genom att 
ansluta medföljande strömadapter till ett eluttag och koppla den till 
produkten. 
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Lägg märke till att på/av-lampan lyser RÖTT när produkten laddas. 
Lampan SLÄCKS när batteriet är fulladdat. Fulladdning tar cirka 4,5 
timmar. M5 HD Plus kan användas upp till cirka 4 timmar efter en 
full laddning. 

OBS: 
1) Läskameran ska laddas i ett välventilerat utrymme. Ta ut M5 HD 
Plus från fodralet när den laddas. Kameran får inte placeras i direkt 
solljus eller nära värmekällor vid laddning. 
2) För att underhålla och förlänga batteriets livslängd, se till att 
endast ladda produkten när ikonen för låg batterinivå visas på 
skärmen. Se till att batteriet laddas upp och laddas ur helt och hållet 
varje gång. 
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5. Allmänna riktlinjer för användning 

1) Ladda upp batteriet helt innan du använder M5 HD Plus för 
första gången. 

2) Använd alltid medföljande strömkabel. Använd aldrig andra 
strömkablar. Andra laddare kan skada enheten och gör garantin 
ogiltig. 

3) Stäng alltid AV produkten när den inte används. 

4) M5 HD Plus ska användas i en temperatur mellan 10°C and 
40°C. 
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6. Att använda M5 HD Plus 

6.1 Grundläggande funktioner 

6.1.1 Ström på/av 

1) Starta M5 HD Plus genom att hålla nere på/av-knappen i 3 
sekunder tills på/av-lampan lyser GRÖNT. Produkten startas med 
ett pip. 

2) Stäng av M5 HD Plus genom att hålla nere på/av-knappen i 3 
sekunder tills på/av-lampan slocknar. 
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6.1.2 Funktion för närbild/avstånd 

M5 HD Plus byter automatiskt mellan närbildsläge och avståndsläge 
när stödet fälls ut och in. 

1) Öppna stället för att byta till närbildsläge. Kameran byter 
automatiskt till fast fokus och LED-lampan slås på. 

2) Fäll in stödet för att byta till avståndsläge. I avståndsläge 
(kamerans fokus anges med pekskärmen) byter du fokus genom att 
peka med fingret där du vill fokusera på skärmen. M5 HD Plus 
fokuserar då på den detalj du väljer. 
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6.1.3 Zoomning 

Tryck på “+”-knappen för att zooma in och på “-”-knappen för att 
zooma ut. M5 HD Plus förstorar från 2,3X till 16X. 

Om du lyfter läskameran från det du läser i avståndsläge gör det att 
förstoringen minskas. Om enheten kopplas till TV eller skärm ökar 
förstoringen. 
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6.1.4 Välj färgläge 

➢ Normalt färgläge 

I färgläge Normal trycker du snabbt på lägesknappen för att bläddra 
genom följande 11 färglägen och välja den färg som du föredrar. 

- Helfärg 
- 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 
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- Blå text på gul bakgrund 
- Gul text på blå bakgrund 
- Grön text på svart bakgrund 
- Svart text på grön bakgrund 

➢ Favoritfärgsläge 

För favoritfärgsläge väljer du först din favoritfärg i normalläge. Håll 
sedan nere lägesknappen i 3 sekunder tills du hör ett PIP. 

I det här läget används lägesknappen för att bläddra mellan 3 
grundlägen: helfärg, din favoritfärg och dess motsats (till exempel 
vitt på blått & blått på vitt). 
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För att stänga favoritfärgsläge, håll nere lägesknappen i 3 sekunder 
tills du hör ett PIP. 
 

OBS: 

1) Märk att det inte går att starta favoritläge i helfärg. 

2) Om du försöker gå in i favoritläge kommer pipljudet alltid vara 
PÅ, oavsett om systemljud är av eller på (för ljud av/på se sidan 
29). 
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6.1.5 Frysfunktion 

➢ Frysa ett foto 

I avståndsvisning, efter att kameran fokuseras (genom att peka på 
skärmen), tryck snabbt på frysknappen för att frysa en realtidsbild; i 
närbildsläge, där kameran redan är fokuserad, tryck snabbt på 
frysknappen för att frysa en realtidsbild. 
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➢ Visa fruset foto 

När du fryst en bild, tryck på “+”-knappen för att zooma in och på “-” 
för att zooma ut. 

När du zoomat in på bilden används de fyra pilknapparna “ ” 
på vänster sida för att flytta visningsfönstret på bilden. Du kan även 
dra med fingret över pekskärmen för att förflytta dig i bilden. 

Tryck snabbt på lägesknappen för att byta färgläge. 

Tryck på frysknappen igen för att återgå till realtidsvisning. 
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6.1.6 Läslinje och masker 

I realtidsvisning, tryck snabbt på “+” och “-” samtidigt för att bläddra 
mellan 4 visningsalternativ: läslinje (horisontell/vertikal), läsmask 
(horisontell/vertikal). 

 

➢ Horisontell läslinje 

Tryck “ ” eller “ ” för att flytta läslinjen till önskad position. 

➢ Vertikal läslinje 

Tryck “ ” eller “ ” för att flytta läslinjen till önskad position. 

 



Leverantör: LVI Low Vision International        Tillverkare: ZOOMAX®          M5 HD Plus 
  

 

24 
 

 

➢ Horisontell läsmask 

Tryck “ ” eller “ ” för att justera läsmaskens bredd. 

➢ Vertikal läsmask 

Tryck “ ” eller “ ” för att justera läsmaskens bredd. 
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6.2 Avancerade funktioner 

6.2.1 Spara/Radera bild 

➢ Spara bilder 

När du fryst en bild, tryck ner frysknappen och zooma in-knappen 
“+” samtidigt i tre sekunder, så visas en förbockad ikon  på 
skärmen, vilken betyder att bilden sparats. 

Om förvaringsutrymmet är fullt och det inte går att spara fler bilder 
visas meddelandet “Memory is full” på skärmen. Om du då vill spara 
den bild som frusits, radera först några tidigare bilder (se Radera 
bild på sidan 27). 

M5 HD Plus har plats för upp till 60 bilder. 
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➢ Välj och visa sparade bilder 

Håll ner frysknappen i 3 sekunder för att visa fotoalbum (4 bilder i 
taget). De sparade bilderna visas i baklängesordning med 
ordningsnummer, om t.ex. 24 bilder finns sparade visas bilderna 
från nr. 24 till nr. 1. Nr. 24 är den senast sparade bilden, dvs. den 
senaste bilden du sparat visas först med en gul nummermarkering. 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra igenom 
bilderna och tryck sedan på lägesknappen för att välja den bild du 
vill visa. 
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När lägsta förstoring är på, tryck “ ”eller “ ” för att visa föregående 
eller nästa bild. 

Tryck snabbt på frysknappen för att gå tillbaka till fotoalbumet. Tryck 
snabbt på frysknappen igen för att gå tillbaka till realtidsvisning. 

➢ Radera bild 

När en sparad bild visas, håll nere lägesknappen i 5 sekunder, så 

raderas bilden automatiskt och en papperskorgsikon  visas på 
skärmen. Sedan visas nästa bild. Om du raderar den sista 
återstående bilden visas meddelandet “no picture saved” på 
skärmen. Tryck på frysknappen för att komma till realtidsvisning. 
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6.2.2 Menyläge (LED på/av, Ljud på/av, bildhastighet, 
ljusstyrka) 

 

Håll ner “+”-knappen och “-”-knappen samtidigt i 3 sekunder för att 
komma till menyläget: LED-lampor , ljud , bildhastighet , 

och skärmens ljusstyrka . 
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1) LED på/av 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra genom de fyra 

ikonerna och välj LED-ikonen “ ”. Tryck sedan lägesknappen för att 
sätta PÅ eller stänga AV LED-lamporna. I standardläget är LED-
lamporna PÅ i närbildsläge och AV i avståndsläge. 

När du är färdig med inställningarna, tryck på frysknappen för att 
återgå till realtidsvisning. 

2) Ljud på/av 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra genom de fyra 
ikonerna och välj ljudikonen “ ”. Tryck sedan lägesknappen för att 
sätta PÅ eller stänga AV ljudet. I standardläget är ljudet på. 
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När du är färdig med inställningarna, tryck på frysknappen för att 
återgå till realtidsvisning. 

3) Bildhastighet 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra genom de fyra 
ikonerna och välj bildhastighetsikonen “ ”. Tryck sedan 
lägesknappen för att välja 50 Hz eller 60 Hz. Standardinställningen 
är 60 Hz. 

När du är färdig med inställningarna, tryck på frysknappen för att 
återgå till realtidsvisning. 
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4) Ljusstyrka 

Tryck på “+”-knappen eller “-”-knappen för att bläddra genom de fyra 

ikonerna och välj ikon för ljusstyrka “ ”. Tryck sedan 
lägesknappen. Bakgrunden byts då till realtidsvisning, vilket betyder 
att justering av ljusstyrka har valts. Tryck sedan på “+”-knappen eller 
“-”-knappen för att höja eller sänka ljusstyrkan. 

Det finns totalt 6 ljusnivåer: 5,4,3,2,1,0. Standardinställningen är 
nivå 3. 

När du är färdig med inställningarna, tryck på frysknappen för att 
återgå till realtidsvisning. 
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6.2.3 Anslutning till TV eller skärm 

Använd HDMI-kabeln (medföljer) för att ansluta läskameran till en 
TV eller datorskärm. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-
porten på din M5 HD Plus och den andra änden till en ledig HDMI-
port på TV:n eller skärmen. När anslutningen görs stängs skärmen 
automatiskt av på M5 HD Plus, som går in i HDMI-läge. 

 

OBS: 
M5 HD Plus kan även anslutas till TV och skärm som saknar HDMI-
portar. Kontakta din återförsäljare för mer information om adaptrar 
för att koppla M5 HD Plus till TV och datorskärm utan HDMI-port. 
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6.2.4 Strömsparande funktion 

M5 HD Plus är inställd på att stängas AV automatiskt efter 3 
minuters inaktivitet. 

6.2.5 Minnesfunktion 

Alla inställningar sparas automatiskt när M5 HD Plus stängs av för 
att underlätta kommande användning. 
För detta finns endast ett undantag: inställning för LED-lampor 
sparas INTE. I standardinställningen är LED-lamporna alltid PÅ i 
närbildsläge och alltid AV i avståndsläge. Om du föredrar andra 
inställningar för LED-lamporna, stäng av/på dessa manuellt. 
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6.2.6 Demoläge 

I det LÄGSTA förstoringsläget, håll nere “-” knappen i 5 sekunder. 

M5 HD Plus går in i demoläge när en vit rektangel  visas längst 
ner till vänster på skärmen efter att det hörs ett pip. Läskameran 
förblir påslagen, så att du kan fortsätta läsa under en längre tid. 

För att gå tillbaka, håll ner “-”-knappen i 5 sekunder i det LÄGSTA 
förstoringsläget. M5 HD Plus stänger demoläget när rektangelikonen 
försvinner med ett pipljud. 
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6.2.7 Fabriksåterställning 

Fabriksinställningar: 

- Skärmens ljusstyrka är 3. 

- Ljudet är på. 

- Realtidsvisning är på. 

- Helfärgsläge. 

- Bildhastigheten är 60 Hz. 

För att återställa till fabriksinställningar: i det HÖGSTA förstoringsläget, håll 
nere “+” knappen i 5 sekunder. Ikonen för fabriksåterställning visas och 
läskameran stängs av efter att 2 pipljud hörs. Samtliga inställningar återställs 
till fabriksinställningar när enheten startas nästa gång. 
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7. Felsökning 

Problem Lösning 

Svart skärm - Se till att enheten är påslagen. 

- Ladda batteriet. 

- Sänk förstoringsgraden. 

Enheten går inte att starta. - Ladda batteriet. 

Bilden är mörk eller 
förvrängd. 

- Se till att enheten placeras platt på det 
material som ska visas. 

Smuts eller fläckar på 
skärmen. 

- Rengör kameran och skärmen med en 
mjuk trasa. 
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Problem Lösning 

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. 

- Se till att HDMI-kabeln är korrekt 
ansluten till TV:n. 

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

- Håll ner på/av-knappen och zooma 
in-knappen tillsammans för 
tvångsavslutning. Starta sedan om 
enheten. 
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8. Teknisk specifikation 

1) Förstoring: 2,3X ~16X 

2) Färglägen: Helfärg och 10 färglägen med hög kontrast; 3 
favoritlägen, inklusive helfärg 

3) Skärm: 5-tums TFT-pekskärm; skärmupplösning: 1280x720p 

4) Kamera: dubbel kamera, 5 megapixlar; autofokus/valbart fokus i 
avståndsläge; fast fokus i närbildsläge 

5) Visningsavstånd: 4,8 cm för närbild; >5 cm för avståndsläge 

6) Anslutning till TV/skärm genom HDMI-kabel 
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8) Strömadapter: 
Spänning: 100 ~ 240V 
Effekt: 5V/2,5A 

9) Användningstid: (Fulladdat batteri) cirka 4 timmars batteritid 
(beror på läge och ljusstyrka) 

10) Uppladdningstid: cirka 4,5 timmar 

11) Totalvikt: cirka 265 g 

12) Mått: 173 mm (L) * 80 mm (B) * 20 mm (D) (5 tum) 
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ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED 
 
Adress: 9F, Building D, Paradise Software Park, 

No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, 310012, 
China. 

Tel: +86-571-87006308 

Fax: +86-571-87397220 

E-post: sales@zoomax.com 

Besök oss på: www.zoomax.com 

 

Zoom Your Vision, Max Your Life 

mailto:sales@zoomax.com
http://www.zoomax.com/

