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ColorMouse / ColorMouse-Zoom
návod k obsluze barevné elektronické lupy

Vážený uživateli,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení lupy Bierley, která za přijatelnou cenu 
nabízí funkčnost i ergonomii. Tato elektronická lupa je vybavena režimem MD  -
režimem se zvýšeným kontrastem kompenzujícím makulární degeneraci. 
Přejeme příjemnou a spokojenou práci s lupou.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky a do lupy.
Zapojte konektor SCART do televizoru.
Lupu položte na text.
Zapněte televizor a stiskněte velké modré tlačítko vpředu na lupě.
Pohodlně se usaďte a čtěte.

Přepínání režimů
Vyzkoušejte si negativní režim MD (bílý text na černém pozadí) – pro mnoho 
uživatelů je takový text čitelnější. 

ColorMouse: Režimy přepínáte kulatým tlačítkem vzadu na lupě (vedle kabelu). 
ColorMouse-Zoom: Režimy přepínáte prostředním tlačítkem nahoře na lupě.

Opakovanými stisky přepínáte režimy v pořadí

a zpět do barevného fotorežimu.

Zvětšování
Pokud máte model ColorMouse-Zoom, můžete si navíc nastavit velikost zvětšení. 
Zvětšujete pravým tlačítkem nahoře na lupě, zmenšujete levým tlačítkem.
Pozn.: U modelu ColorMouse velikost zvětšení měnit nelze.

Upozornění: Přístroj nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a veďte jej 
tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

Shoda: Přístroj je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 
93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Výrobce: Bierley.com Ltd., Vel.Británie; www.bierley.com
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MonoMouse / MonoMouse-Zoom
návod k obsluze černobílé elektronické lupy

Vážený uživateli,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení lupy Bierley, která za přijatelnou cenu 
nabízí funkčnost i ergonomii. Tato elektronická lupa je vybavena režimem MD  -
režimem se zvýšeným kontrastem kompenzujícím makulární degeneraci. 
Přejeme příjemnou a spokojenou práci s lupou.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky a do lupy.
Zapojte konektor SCART do televizoru.
Lupu položte na text.
Zapněte televizor a stiskněte velké modré tlačítko vpředu na lupě.
Pohodlně se usaďte a čtěte.

Přepínání režimů
Vyzkoušejte si negativní režim MD (bílý text na černém pozadí) – pro mnoho 
uživatelů je takový text čitelnější. 

MonoMouse: Režimy přepínáte kulatým tlačítkem vzadu na lupě (vedle kabelu). 
MonoMouse-Zoom: Režimy přepínáte prostředním tlačítkem nahoře na lupě.

Opakovanými stisky přepínáte režimy v pořadí

a zpět do černobílého fotorežimu.

Zvětšování
Pokud máte model MonoMouse-Zoom, můžete si navíc nastavit velikost zvětšení. 
Zvětšujete pravým tlačítkem nahoře na lupě, zmenšujete levým tlačítkem.
Pozn.: U modelu MonoMouse velikost zvětšení měnit nelze.

Upozornění: Přístroj nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a veďte jej 
tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

Shoda: Přístroj je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 
93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Výrobce: Bierley.com Ltd., Vel.Británie; www.bierley.com
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