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1. Úvod 
 
Blahopřejeme Vám k zakoupení lupy Traveller HD.  
 
Výhodou kamerové lupy Traveller HD je, že má nízkou váhu, a je tak možné ji 
snadno přenášet. Lupa Vám mimo jiné umožní číst texty, prohlížet fotografie 
a provádět drobnou ruční práci. Lupa zvětšuje písmo, předměty a obrázky a 
zvyšuje kontrast čtených textů. Můžete si nastavit kontrastní barevný režim 
pro čtení, který Vám nejvíce vyhovuje, jas obrazovky a další. Lupa se snadno 
obsluhuje a je určena k práci doma, v zaměstnání nebo ve škole.  
 
 

1.1. O příručce 
 
V této příručce se seznámíte s ovládáním a se základními funkcemi lupy 
Traveller HD. Příručku si prosím pečlivě prostudujte, než začnete s přístrojem 
pracovat.  
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1.2. Obsah dodávky 
 
Dodávka obsahuje: 
 

- Kamerovou lupu Traveller HD 
- Ochranné pouzdro pro přenášení lupy 
- Síťový adaptér se síťovým kabelem 
- Utěrku na čištění obrazovky 
- Uživatelskou příručku 

 
 

1.3. Seznámení s lupou Traveller HD 
 
Čísla 1 až 9 označují nejdůležitější součásti kamerové lupy Traveller HD. 
 
 
 

                  
 
 
 
 

1. Tlačítka pro odemknutí 
obrazovky 

2. Tlačítko Menu 
3. Tlačítko Čtecí režimy 
4. Tlačítko Vodící linka 
5. Tlačítko Vypínač 

 

6. Kolečko s funkcí zoomu 
7. Tlačítko Momentka 
8. Válec 
9. Kolejnice 
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2. Začínáme 
Lupu Traveller HD položte před sebe na stůl tak, aby byla obrazovka nahoře 
a oranžový vypínač po pravé straně obrazovky. 
 

2.1. Rozložení a složení lupy  
Lupu Traveller HD lze používat pouze v rozloženém stavu. Po rozložení je 
obrazovka nakloněná v ideálním úhlu ke čtenáři a kamera směřuje přímo 
dolů. Konstrukce lupy umožňuje číst i dlouhé texty a díky válci se lupa 
snadno pohybuje po předloze.  
 
Jak lupu rozložíte: 

1. Položte lupu před sebe obrazovkou nahoru tak, aby oranžový 
vypínač byl po pravé straně obrazovky. 

2. Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce. Tím odemknete 
obrazovku lupy. Obrazovka se mírně zvedne a zapne se.  

3. Uchopte horní část monitoru rukou a lehce zatlačte směrem vzhůru. 
Obrazovka se posune do polohy pro čtení a uzamkne se.  
 

 
Stiskněte obě modrá tlačítka po 

stranách válce.  
Uchopte horní část monitoru rukou a 

zatlačte směrem vzhůru. 
 
Jak lupu složíte: 

1. Položte lupu před sebe obrazovkou nahoru tak, aby byl monitor ve 
středové poloze a oranžový vypínač po pravé straně obrazovky.  

2. Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce.  
3. Mírným tlakem na monitor směrem dolů lupu posunete do složené 

polohy. Obrazovka se uzamkne.  
 

Důležité upozornění: Pro rozložení a složení lupy vždy používejte modrá 
tlačítka po stranách válce. Jinak je obrazovka uzamčená a nelze měnit její 
sklon.  
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3. Práce s lupou Traveller HD 
 

3.1.  Jak se lupa pohybuje po textu 
Položte lupu na text, který chcete číst. Po textu se můžete pohybovat ve dvou 
směrech: vertikálně (shora dolů) a horizontálně (zprava doleva). Pro pohyb 
shora dolů lupa využívá válec umístěný pod obrazovkou, pro pohyb zprava 
doleva kolejnici na zadní straně monitoru. V obou směrech se lupa díky válci 
a kolejnici snadno pohybuje a lehce klouže po předloze. 
 

3.2. Ovládací tlačítka 
 
3.2.1. Vypnutí a zapnutí lupy  
Lupu zapnete oranžovým tlačítkem po pravé straně obrazovky tak, že ho 
podržíte po dobu 2 vteřin. Lupa vydá zvukový signal („zapípá“) a zapne se ve 
stejném čtecím režimu, jako když byla vypnuta. Lupu vypnete tak, že 
stisknete totéž oranžové tlačítko opět po dobu 2 vteřin. Nastavení v Menu je 
možné změnit tak, aby se lupa automaticky zapnula vždy při otevření a 
vypnula při zavření. 
 
3.2.2. Zvětšení  
Velikost zvětšení upravíte pomocí kolečka po pravé straně obrazovky. 
Pohybem kolečka směrem nahoru zvětšujete, pohybem směrem dolů 
zmenšujete. 
 
3.2.3. Režimy čtení (prohlížení) 
Režim čtení si zvolíte tak, že tisknete prostřední modré tlačítko po levé straně 
obrazovky. Můžete si vybrat až mezi 5 prohlížecími režimy:  
 
1. Fotorežim: zobrazuje skutečné barvy předlohy (vhodný ke čtení 

barevného textu nebo prohlížení fotografií).  
2. Čtecí režim 1: Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a pozadím. 

Obrázky a text se zobrazí v kontrastním režimu, při prvním spuštění 
lupy je standardně nastaven černý text na bílém pozadí. Barvu popředí 
a pozadí lze změnit v menu. 

3. Čtecí režim 2 (volitelný): Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a 
pozadím. Obrázky a text se zobrazí v kontrastním režimu, při prvním 
spuštění lupy je standardně nastaven bílý text na černém pozadí. Barvu 
popředí a pozadí lze změnit v menu; v menu lze tento čtecí režim také 
úplně vypnout.  

4. Čtecí režim 3 (volitelný): Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a 
pozadím. Při prvním spuštění lupy je tento režim standardně vypnutý. 
Lze ho zaplnout v menu; v menu lze také změnit barvu popředí a 
pozadí. 
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5. Čtecí režim 4 (volitelný): Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a 
pozadím. Při prvním spuštění lupy je tento režim standardně vypnutý. 
Lze ho zaplnout v menu; v menu lze také změnit barvu popředí a 
pozadí.  

 
3.2.4. Osvícení předlohy 
Osvícení předlohy vypnete tak, že podržíte tlačítko Čtecí režimy po dobu 3 
vteřin. Pokud tlačítko znovu podržíte po dobu 3 vteřin, osvícení předlohy se 
opět zapne.  
 
3.2.5. Momentka 
Momentka Vám umožňuje vyfotografovat snímaný obraz, a to tak, že 
stisknete bílé tlačítko Momentka po pravé straně obrazovky. Pokud chcete 
obrázek uložit, stiskněte totéž tlačítko po dobu 2 vteřin. Lupa Traveller HD 
umí uložit do paměti až 1000 obrázků. 
 
3.2.6. Menu 
Pokud chcete změnit nastavení v menu, stiskněte horní modré tlačítko po 
levé straně obrazovky s označením „Menu“. O možnostech nastavení menu 
se dozvíte více ve 4. kapitole. 
 
3.2.7. Vodící linka 
Vodící linka Vám pomůže umístit lupu rovně na předlohu. Pokud chcete 
vodící linku zobrazit, stiskněte spodní modré tlačítko po levé straně 
obrazovky po dobu 2 vteřin. Pokud chcete vodící linku skrýt, tlačítko stiskněte 
znovu.  
 
3.2.8. Změna umístění vodící linky  
Když je vodící linka zobrazena, stiskněte spodní modré tlačítko po levé straně 
obrazovky po dobu 2 vteřin. Vodící linka začne blikat a Vy můžete změnit její 
umístění na obrazovce. Umístění měníte tak, že tisknete tlačítko Vodící linka. 
Můžete si vybrat ze 3 poloh: v horní polovině obrazovky, ve středu a ve 
spodní polovině obrazovky. Po uplynutí 5 vteřin vodící linka přestane blikat a 
není dále možné její umístění měnit. 
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4. Menu 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Umožňuje měnit barvy u čtecích režimů. 
 

 
Ukazuje stav baterie a verzi firmwaru. 
 

 
Umožňuje prohlížet a mazat uložené obrázky.  

 
Umožňuje upravit jas obrazovky. 

 
Umožňuje konfigurovat napájení a vypínání. 

 
Umožňuje vypnout či zapnout zvukovou signalizaci. 

 
Umožňuje obnovit původní nastavení.  
 
 

 
Umožňuje vypnout či zapnout osvětlení. 
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4.1. Otevření menu 
 

Menu otevřete stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
 
 
 
 

 

 
4.2. Navigace v menu 

 
V menu se pohybujete pomocí tlačítek Vodící 
linka a Menu. Tlačítkem Čtecí režimy aktivujete 
vybranou položku a výběr potvrdíte. Výběr měníte 
tlačítky Vodící linka a Menu. Pokud se chcete 
v menu vrátit zpět na vyšší úroveň, stiskněte 
tlačítko Momentka. 
 
 

 
 

 
4.3. Zavření menu 

 
Menu zavřete stisknutím tlačítka Momentka nebo tlačítka Menu 
po dobu 2 vteřin. 
 
 

 
 
 

  
Menu: Information (informace) 
 
Tato položka ukazuje stav baterie a verzi firmwaru. Položka je jen 
informativní, její nastavení nelze měnit.  
 

- Menu otevřete stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete tlačítky Menu a Vodící 

linka. Siskněte tlačítko Menu pro pohyb nahoru a tlačítko Vodící linka 
pro pohyb dolů.  

- Menu zavřete stisknutím tlačítka Momentka.  
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Menu: Images (obrázky) 
 
 
Tato položka má submenu se 3 nabídkami:  

- View: Zde si můžete prohlédnout uložené obrázky. 
- Delete: Zde můžete vymazat uložené obrázky. 
- Delete all: Zde můžete vymazat všechny uložené obrázky. 

 
Nabídka View 
Jak si prohlédnete uložené obrázky:   

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin. 
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí 

tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V 
menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte nabídku View (mezi jednotlivými nabídkami se 
pohybujete opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte obrázek, který si chcete prohlédnout. Obrázek vyberete 
pomocí tlačítka Menu (pro pohyb nahoru v seznamu obrázků) a tlačítka 
Vodící linka (pro pohyb dolů). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí 
režimy.  

- Menu opustíte stisknutím tlačítka Momentka.  
 
Nabídka Delete 
 Jak vymažete uložené obrázky: 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin. 
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí 

tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V 
menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka Čtecí režimy.   

- Vyberte nabídku Delete (mezi jednotlivými nabídkami se 
pohybujete opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte obrázek, který chcete vymazat. Obrázek vyberete pomocí 
tlačítka Menu (pro pohyb nahoru v seznamu obrázků) a tlačítka Vodící 
linka (pro pohyb dolů). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Stiskněte tlačítko Čtecí režimy, abyste potvrdili, že obrázek chcete 
opravdu vymazat. Pokud obrázek nechcete vymazat, výběr zrušíte 
tlačítkem Momentka.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
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Nabídka Delete all 
 Jak vymažete všechny uložené obrázky:  

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin. 
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí 

tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V 
menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka Čtecí režimy.   

- Vyberte nabídku Delete all (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím 
tlačítka Čtecí režimy.  

- Stiskněte tlačítko Čtecí režimy, abyste potvrdili, že opravdu chcete 
vymazat všechny uložené obrázky. Pokud nechcete vymazat všechny 
uložené obrázky, výběr zrušíte tlačítkem Momentka.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
 
 

 
 

Menu: Brightness (jas) 
 
Tato položka umožňuje nastavit úroveň jasu obrazovky.  
 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Brightness a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Úroveň jasu nastavíte pomocí tlačítka Menu (pro zvýšení jasu) a Vodící 
linka (pro snížení jasu). Volíte z 5 úrovní jasu. Při prvním spuštění lupy 
je standardně nastaven jas na nejvyšší úrovni.  

- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.   
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.  

 
 
 

 

Menu: Power (napájení)  
 
Tato položka má submenu se 4 nabídkami:  

- Standby: Zde nastavíte dobu, po které lupa přejde do pohotovostního 
režimu.  

- Power off: Zde nastavíte dobu, po které se lupa zcela vypne.  
- Open: Zde nastavíte, zda chcete nebo nechcete, aby se lupa při 

rozložení automaticky zapnula.  
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- Close: Zde nastavíte, zda chcete nebo nechcete, aby se lupa při 
složení automaticky vypnula. 
 

Nabídka Standby  
V této nabídce nastavíte, po jaké době lupa přejde do 
pohotovostního  režimu, který šetří energii. Při prvním spuštění 
lupy je tato doba standardně nastavena na 15 minut. Pro 
opuštění pohotovostního režimu stiskněte jakékoli tlačítko. 
 
Dobu, po jaké lupa přejde do pohotovostního režimu, změníte takto: 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte nabídku Standby (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy.  

- Zvolte dobu, po jaké lupa přejde do pohotovostního režimu, pomocí 
tlačítek Menu (prodloužení času) a Vodící linka (zkrácení času). Výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby lupa 
přešla do pohotovostního režimu, vyberte nabídku NEVER.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
 
Nabídka Power off 
V této nabídce nastavíte dobu, po které se lupa automaticky 
zcela vypne. Při prvním spuštění lupy je tato doba standardně 
nastavena na 5 minut. Těchto 5 minut se začne počítat po 
uplynutí 15 minut, kdy je lupa v pohotovostním režimu. Lupa se 
tedy automaticky vypne 20 minut poté, co s ní přestanete 
pracovat.  
 
Dobu, po jaké se lupa automaticky vypne, změníte takto: 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte nabídku Power off (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy.  

- Zvolte dobu, po jaké se lupa automaticky vypne, pomocí tlačítek Menu 
(prodloužení času) a Vodící linka (zkrácení času). Výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa 
automaticky vypnula, vyberte nabídku NEVER. 

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
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Nabídka Open 
Pokud chcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula 
(nebo tuto funkci naopak chcete vypnout), postupujte takto: 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí 

tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). 
V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Vyberte nabídku Open (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy.  

- Pokud chcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula, vyberte 
nabídku POWER ON (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa při rozložení automaticky 
zapnula, vyberte nabídku NOTHING. 

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.  
 
Nabídka Close 
Pokud chcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula 
(nebo tuto funkci naopak chcete vypnout), postupujte takto: 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí 

tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). 
V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy.  

- Vyberte nabídku Close (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy.  

- Pokud chcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula, vyberte 
nabídku POWER OFF (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete 
pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka 
Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa při složení automaticky 
vypnula, vyberte nabídku NOTHING. Pokud chcete, aby lupa při 
složení automaticky přešla do pohotovostního režimu, vyberte nabídku 
STANDBY. 

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
 
 
 
 

Menu: Sound (zvuková signalizace) 
 
Tato položka umožňuje zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci. Při 
prvním spuštění lupy je zvuková signalizace standardně zapnutá. 
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- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Sound a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Pokud chcete zvukovou signalizaci zapnout, vyberte nabídku ON (mezi 
jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící 
linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud chcete 
zvukovou signalizaci vypnout, zvolte nabídku OFF.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.  
 

 
 

 
Menu: Light (osvětlení) 
 
Tato položka umožňuje zapnout nebo vypnout osvětlení předlohy. Při prvním 
spuštění lupy je osvětlení předlohy standardně zapnuté.  
 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.  
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Light a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Pokud chcete osvětlení předlohy zapnout, vyberte nabídku ON (mezi 
jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící 
linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud chcete 
osvětlení předlohy vypnout, zvolte nabídku OFF.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka. 
 

 
 
 

Menu: Color (umělé barvy) 
 
Lupa Traveller HD nabízí 4 kontrastní režimy pro čtení. Pro každý z těchto 
režimů si můžete zvolit barvu popředí a pozadí. Pokud Vám stačí pouze 
jeden čtecí režim, ostatní režimy může v menu vypnout.  
 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin. 
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Color a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.  

- Zvolte čtecí režim (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí 
tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí 
režimy.  
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- Nyní máte možnost vybrat si novou kombinaci barev pro popředí a 
pozadí (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek 
Menu a Vodící linka). Pro potvrzení nové barevné kombinace stiskněte 
tlačítko Čtecí režimy. Čtecí režimy 2, 3 a 4 můžete vypnout tak, že 
vyberete nabídku DISABLED (křížek). 

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.  
 
 

 

 
Menu: Reset (obnovení původního nastavení) 
 
Tato položka umožňuje obnovit původní nastavení lupy. Všechny změny 
v nastavení, které byly provedeny uživatelem, budou zrušeny a lupa bude 
nastavena stějně jako při prvním spuštění.  
 

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin. 
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu 

(pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku 
Reset a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. 

- Pokud chcete obnovit původní nastavení, vyberte nabídku YES (mezi 
jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící 
linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete 
obnovit původní nastavení, zvolte nabídku NO.  

- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.  
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5. Nabíjení 
 

5.1. Nabíjení lupy Traveller HD 
Připojte napájecí kabel do konektoru pro vstup 12V ss (jack) na levé straně 
přístroje. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky. Barevná kontrolka 
vedle vstupního napájecího konektoru při nabíjení trvale svítí červeně. Když 
je lupa nabitá, kontrolka začne svítit zeleně. Když kontrolka bliká, znamená 
to problém při nabíjení. V takovém případě adaptér odpojte a zkuste jej 
znovu připojit. 
 
Nabíjení trvá přibližně 6 hodin. S plně nabitým přístrojem lze pracovat mimo 
síť v průměru 3 hodiny, záleží však na nastavení lupy. K nabíjení používejte 
pouze adaptér, který byl dodán s lupou.  
 

5.2. Stav baterie 
Když je baterie nabitá na méně než 5% celkové kapacity, 
každou minutu se na 2 vteřiny zobrazuje ikona prázdné 
baterie. Po takovém varování nabijte baterii co nejdříve. Při 
zcela vybité baterii se lupa automaticky vypne.  
 

Pokud se vám lupu nedaří zapnout, ujistěte se, že je nabitá.   
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Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnost 
 
Prosím důkladně si přečtěte tyto pokyny před tím, než začnete lupu Traveller 
HD používat. Tuto uživatelskou příručku si uschovejte. 
 
Použití: 
Lupu Traveller HD lze používat ve zdravotnických zařízení pro obecné účely, 
např. při kontrole zdravotních záznamů. Lupa se nesmí používat při 
operacích nebo životně důležitých zákrocích. 
 
Varování: Důležitá diagnostická rozhodnutí se nesmějí opírat o obrazové 
informace zobrazované tímto přístrojem.  
 

 Přístroj nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu 
světlu, riskujete poškození či vznícení. 

 Neotvírejte bateriový prostor, baterie není uživatelsky vyměnitelná. 
Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části, ztratili byste 
záruku. Opravu svěřte pověřenému servisu.  

 Přístroj nevystavujte vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin. 

 Lupu nesmíte upustit, klepnout s ní nebo ji zatěžovat tlakem. Mohli 
byste poškodit lupu, objektiv nebo monitor.  

 Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných 
zdravotnických zařízení.  

 Nepracujte s lupou v blízkosti elektromagnetických zařízení, radiových 
vysílačů nebo vedení vysokého napětí.  

 Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě. Přístroj čistěte 
opatrně, měkkým hadříkem a pouze zevně – čisticími nebo mycími 
přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit.  

 
Pokud při práci s lupou nebudete dodržovat pokyny této příručky, můžete 
přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu. 
 
Oficiální distributor v ČR 
Pokud máte nějaké dotazy ohledně ovládání nebo nastavení lupy Traveller 
HD, kontaktujte oficiálního distributora kamerových lup Optelec v ČR Spektra 
v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4; www.spektra.eu.  
 
Záruční podmínky 
Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka 
se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, 
chybné montáže či opracováním.  
 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného 
důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným 

http://www.spektra.eu/
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servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění 
uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel, dopravní 
náklady do servisu a ze servisu hradí uživatel. Výrobce si vyhrazuje právo 
vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.  
 
Optelec ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné 
škody. Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu modulů výrobku. Tato 
záruka platí jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud 
není porušené zapečetění modulů. Při požadavku na opravdu mimo tyto 
podmínky nebo po záruční době se prosím obraťte na svého prodejce.  
 
Výrobce Optelec nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj 
používán v rozporu s touto příručkou.  
 

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich 
životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. 
Opotřebené baterie odkládejte na určené místo. 
 
Splnění mezinárodních standardů 
Lupa Traveller HD vyhovuje následujícím direktivám:  
 
93/42 EEC ze 14.6. 1993, zařízení Class I / Annexe VII 
 
Zdravotnické prostředky s elektrickým napájením musí splňovat požadavky 
EMC (elmag.kompatibility) a musí být instalovány a uvedeny do provozu ve 
shodě s direktivou EMC. 
 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné příslušenství, adaptér ani jiné propojovací 
kabely než dodávané výrobcem.  V opačném případě můžete přístroj 
poškodit nebo zvýšit jeho vyzařování. 
 
 
 
 
 

 
  

Toto zařízení je nositelem značky shody CE, FCC 
a UL. 
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Dodatek B: Technické údaje 
 
Zvětšení    2,4 – 30 krát (+/-3%) 
Režimy prohlížení Barevný fotorežim  
    Kontrastní barevná kombinace 1, bílá na černé 
    Kontrastní barevná kombinace 2, černá na bílé 
    Kontrastní barevná kombinace 3 (nezadáno) 
    Kontrastní barevná kombinace 4 (nezadáno) 
Obrazovka   širokoúhlá TFT 13,3” (34 cm) 
Provoz z baterie   v průměru 3 hodiny provozu 
     Doba nabíjení 6 hodin. 
Integrované osvětlení LED 
Rozměry   365x240x49 mm 
Hmotnost    1995 g 
 
Doporučené provozní podmínky 
Teplota   10° až 35°C  
Relativní vlhkost   < 70%, bez kondenzace 
Nadmořská výška  do 3000 m 
Tlak     700 – 1060 hPa 
 
Skladovací a přepravní podmínky 
Teplota   10° až 40°C  
Relativní vlhkost  < 95%, bez kondenzace 
Nadmořská výška  do 12192 m 
Tlak    186 – 1060 hPa 
 
 
 

Kontakt 
 
Prodej a servis: Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4; 
www.spektra.eu 
Výrobce: Optelec, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, Nizozemí; 
www.optelec.com  

 

http://www.spektra.eu/
http://www.optelec.com/
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