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ColorMouse / MonoMouse – USB – MDTM

návod k obsluze barevné / černobílé elektronické lupy do USB

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.

Instalace

A. Instalace softwaru

1. Odpojte všechny kamery od systému a do mechaniky vložte instalační CD 
(pro systémy Windows XP a vyšší).

2. Spusťte soubor „Bierley Color-Mouse-USB-MD.exe“ pro barevnou lupu 
ColorMouse nebo soubor „Bierley Mono-Mouse-USB-MD.exe“ pro 
černobílou lupu MonoMouse.

3. Podle potřeby odklepávejte „Next“ (dále), nakonec „Finish“ (dokončit).

B. Instalace hardwaru

Připojte lupu do portu USB 2.0 v počítači (u stolních PC používejte jen porty 
USB montované na počítači vzadu !).
Hardware se instaluje automaticky. Po instalaci dostanete hlášku, že nové 
zařízení je připraveno k provozu.

Práce s lupou

Spusťte program „Bierley magnifier“ (nachází se ve složce Programy > Bierley). 
Pohybujte lupou nad předlohou a zvětšený obraz předlohy uvidíte ve video okně 
lupy. Ovládací prvky video okna lupy jsou popsané na další stránce.

Pozn.: Při každém spuštění programu na lupě 2x blikne kontrolka LED a zabliká 
video okno lupy (ověřuje se připojené zařízení a optimalizuje se osvětlení).

Pozn.: Alternativní video okno lupy s dalšími funkcemi poskytuje program enVid 
(přesný popis je uveden v návodu k programu enVid).
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Video okno programu „Bierley magnifier“:

Bezpečnostní 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.
Crossing Cottage
Wyfordby, LE14 4RY
Velká Británie

www.bierley.com

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu 
členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212
(www.remasystem.cz).
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Bierley Electronic Magnifier


