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 Skötsel                                                                                     

Innan du använder CLOVER 7 för första gången måste 

du ladda batteriet. Hänvisning till avsnitt  

Ladda batteriet för mer information.  

 

Använd alltid enheten på en plats där temperaturen är 

mellan 10 ° och 35 ° C (50 ° och 95 ° F) 

 

Håll enheten på avstånd från våtutrymmen,regn,och 

andra källor av vätskor.  
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Försök inte att reparera enheten. Alla försök medför 

garantin ogiltig. Kontakta din återförsäljare för service. 

 

 

Använd alltid den medföljande nätadaptern och batteriet. 
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Snabbstart                                                           

Översikt                                                

Tack för att du valt CLOVER 7. 

 
CLOVER 7 är ett bärbart 7 tums elektroniskt förstoringsglas, 
med hög bildkvalitet.   
 
Enheten erbjuder läsning med förstoring (zoom), skriva I 
förstorat läge, frysa och lagra bilder. Denna enhet är perfekt för 
nära visning såsom etiketter, böcker, tidningar etc, och på långt 
håll (när stativet viks in). 
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5 
 

Enhetens delar - förklaring                                                 

1

32 4 5 6  
1. LCD-skärm 2. Förstärkt Färg 

3. Zooma ut  4. Power LED  

5. Zooma in  6. True Color  
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7

8

9

 
7. Kamera 8. LED-lampor 

9. Stativ  
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10

11

12

13

14

 

10. Fokuskontroll 11. Strömbrytaren 

12. Strömuttag 13. USB-port 

14. Freeze / Frys   
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Tillbehör        

  

 

 

 
Handbok   Strömadapter Ström Kabel 

  

 

 

Rengöringsduk Väska  
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Ladda batteriet   

1. Anslut den medföljande strömkabeln till nätadaptern 

2. Anslut den medföljande nätkabeln till eluttaget i enheten 
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och börja ladda     
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Ström LED indikator 

 Laddning då enheten är avstängd, strömindikatorn är grön, 
automatiskt avstängning när det är fulladdat. Full laddning tar 
ca 5 timmar, och kommer att ger enheten ca 5 timmars 
kontinuerligt arbete. 
 

 När enheten är på, strömindikatorn är grön vid användning av 
nätadaptern  
 

 När enheten är påslagen och strömadaptern inte är ansluten, 
kommer strömindikatorn att vara grön så länge som batteriet 
har laddning, blir röd när batteriet är lågt. När den röda 
lampan börjar blinka, måste du ladda batteriet 
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 Du kan också kontrollera batteristatus genom att trycka på 
strömbrytaren; Se instruktioner nedan för mer information 

 

Stativ 

Det vikbara stativet används för bekväm ergonomisk läsning. 
Fäll ut stativet som figur nedan visar.  
 
Kameran kan roteras, bilden följer med, gäller både nära visning 
och på avstånd. 
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Funktion                                                                                                                                    

Strömbrytaren 

 Tryck och håll in strömknappen  3 sekunder för att sätta på 
enheten när den är avstängd 
 

 Tryck och håll in strömknappen  3 sekunder för att vända 
off enheten när den är on 
 

 Tryck på strömbrytaren  att kontrollera aktuell status för 
batterikapacitet, frysa läget , Fokusera status, och pip 
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 Tryck på annan knapp när håller strömbrytaren kommer att 

göra combo funktion,Se följande instruktioner för mer 

information 

Pip ljud typ 

 Enhet på / av pip 

 Knapp pip 

 Tröskel – högst/lägst av nivå pip 

 Låg batteri pip 
 

Pip ljud KONTROLL: 

 Tryck och håll frysa knapp  i 3 sekunder för att slå på / 
stänga av pip 
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Förstoring 

 Tryck på Zoom Jagn-knappen  att öka förstoringen och 

Håll knappen Zooma in  för kontinuerlig ökande 
 Tryck på Zoom Ut knapp  att minska förstoringen, och Håll 

knappen Zooma ut  för kontinuerlig minskande 
 

 Förstorings intervall: 
Stå på objektytan: 2.2x - 16X 

Färgläge 

Full färgläget är lämplig för tex bilder, karta etc. Kontrast 
(två-färg) kombineras i olika för- och bakgrundsfärger för 
individuell bästa läsning av text. 
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 Tryck Kontrast  knappen, går runt I en lista med 
tvåfärgskombinationer 
 

 Tryck den Färgläge knappen  återgår till Full färgläge 
 

 Håll ner Kontrast knapp 5 sekunder för att växla mellan 2 
listor. De korta förenklade färgkombination listan och den 
längre fabriksinställda listan  

Den förenklad Färgkombination listan (5 lägen): 
 Vitt på svart  Svart på vitt 
 Gul på svart  Vit på Blå 
 Gul på Blå  
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Integrated Förbättrad färgkombination List (18 lägen) 
 Vitt på svart  Svart på vitt 
 Gul på svart  Svart på gult 
 Vit på blå  Blå på vit 
 Gul på blå  Blå på gult 
 Grön på svart  Svart på grönt 
 Violet på svart  Svart på violet 
 Blå på svart  Svart på blå 
 Vit på grönt  Grön på vit 
 Vit på rött  Rött på svart 

Ljusstyrka 

Justera displayens ljusstyrka för bade Färgläge och 
Kontrastläge. Fabriksstandardvärdet blir markerad grön. 
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 Tryck: Strömbrytare  och knappen Zooma in , ökar 
ljusstyrkan 

 Tryck: Strömbrytare  och Zoom ut knapp , minskar 
ljusstyrkan 

Belysning 

 Tryck: Ström  & Freeze/frys -knapp , slår på / av 
LED-belysning manuellt 

Bild Freeze /frys 

Att frysa en bild på LCD-skärmen kan vara mycket användbart, 
då kan man även zooma in eller zooma ut eller ändra färgläge 
för en bättre överblick. Ljusstyrkan kan ej ändras vid fryst bild. 
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 Tryck Freeze /frys -knappen  - fryser bilden 
 

 Tryck igen på Freeze /frys -knappen  släpper bilden  
 

 När fryst bild finns, kan du använda följande 
kombinations-knappar för att navigera. 

 
Uppåt: håll Ström  och tryck på Zooma in  
Nedåt: håll Ström  och tryck Zooma ut  
Åt vänster: håll Ström  och tryck Förstärkt Färg  

Åt höger: håll Ström  och tryck sant Färg  
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Bildlagring  

 När fryst bild används, tryck då Freeze-knapp   
3 sekunder för att lagra den aktuella bilden.  
Du kan spara upp till 20 bilder.  

 
 När de sparade bilderna når det maximala värdet (20 bilder), 

måste du ta bort några bilder först i uppspelningsläge innan 
ny bild kan lagras (Minnet -fullt Ikon -visas).  
 

Bildvisning 

 För att komma in i uppspelningsläget tryck på 

Kontrast-knappen  3 sekunder 
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 Tryck Zooma in  och den Zooma ut  Välj målbilden från 

galleriet. Tryck den Kontrastknappen  för att se bilden.  
Du kan visa och navigera bilden med samma funktioner 
beskrivits tidigare med förstoring och förflyttning. Tryck 

Freeze-knapp  att återgå till galleriet. 
 

 Tryck på Focus Kontrollknapp  för radera bild.  

Trycka på Focus Kontrollknapp  igen för att bekräfta.  
Tryck annan knapp för att avbryta. Håll fokus 

Kontrollknapp  5 sekunder för att radera alla bilder, tryck  
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på Focus Kontrollknapp  igen för att bekräfta. 
Tryck annan knapp för att avbryta. 
 

 Långt tryck på Kontrast  3 sekunder för att lämna 
uppspelningsläge 

 
 

Linje & mask 

Tryck och håll ner strömknappen , tryck på knappen 

fokuskontroll  man växlar då mellan olika läslinjer 

 En horisontell linje 

 Horisontell mask 



 

23 
 

 Normalläge, ingen linje och mask 
 

 Tryck och håll ner strömknappen  tryck sedan på Zooma 

in knapp  eller Zooma ut knappen , detta ändrar 

placeringen av läslinjen eller ändra avståndet mellan masker. 
Ljusstyrkan justerings är inte tillåtet i linje & maskläget 
 

 Tryck på strömbrytaren  igen för att återgå till det normala 

Fokuskontroll 

 Tryck på knappen fokuskontroll  aktiverar fokus 

 Långt tryck på knappen fokuskontroll  3 sekunder låser 
fokus 
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Minne 

Enheten kommer vid avstängning automatiskt memorera de 
senaste inställningarna såsom färgläge, förstoring, pip ljud.  

Auto energispar 

Om enheten inte används inom 3 minuter, kommer enheten att 
stängas av automatiskt.  

Återställning -fabriksinställningar 

Håll Freeze/frys knapp  och samtidigt knappen 

fokuskontroll  i 5 sekunder. Detta återställer till 
fabriksinställningarna. Automatisk avstängning sker vid 
återställning.  
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Hårdvaruåterställning 

När enheten låser sig eller inte kan stängas av normalt. Tryck på 

Ström  +Freeze-knapp  + True Color knapp  samtidigt 
för att verkställa s.k hårdvaruåterställning. 
 

Felsökning                                                                                                

Enheten slås inte på 

 Anslut till nätadaptern 

 Ladda batteriet 

 Hårdvaruåterställning 
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Svart skärm eller vit skärm 

 Om enheten ligger på en plan ren yta, kan skärmen vara 
svart eller vit, Lyft enheten för att säkerställa förändring sker. 

 Justera förstoringen 

 Justera färgläge 

 Starta enheten 

 Hårdvaruåterställning 

Bilden ändras inte 

 Om enheten är i frys-läget eller uppspelningsläge av bilder, 
kommer bilden inte ändras 

 Tryck på strömbrytaren för att kontrollera aktuell status 

 Starta enheten 
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 Hårdvaruåterställning 

Fläckar eller smuts på skärmen 

 Justera ljusstyrkan 

 Rengör LCD-skärmen och kameran 
 

Kontakta din lokala återförsäljare om problemet inte är löst 

Specifikationer                                                                                                

 Display: 7 tums widescreen LCD 
 Kamera: Autofokus, 720p @ 60fps 
 Storlek: <= 176* 145* 25mm 
 Vikt: <450 gram 
 Färgläge: Fullfärg, 5 kontrastfärger kort lista; 18 
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kontrastfärger lång lista 
 Förstoring: 2,2X - 16x 
 Batteri: Inbyggt uppladdningsbart Li batteri; 4 timmars 

kontinuerlig användning; cirka 4,5 timmar 
laddning 

 Strömadapter: Micro USB-port; input: 110-240V; utgång: 5V / 
2A 

 


