
     
   

  

 

Bruksanvisning 
 

Läs-TV Handläsglas Looky+ 
 

 
 
Handläsglaset Looky+ är ett förstoringshjälpmedel med 
kamera. 
 
Med en handtag som är infällbart är den lämplig att ha 
med sig i väskan eller i fickan.  
 
3,5 tum bildskärm 
Mittplacerad kamera 
Förstoring min/max; 
2ggr/20ggr 
4 valbara 
färg/kontrastlägen 
Bildfrysningsfunktion 
Funktionsminnesläge 

Inbyggd LED-belysning 
Uppladdningsbar 
Ihopfällbar 
Automatisk 
avstängning (3 min) 
Möjlighet att ändra 
ljudstyrka (pip vid 
on/off)  
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Möjlighet att justera 
ljusstyrka  
 
Medföljer; väska, laddare, 
halsrem 
 
Mått (ihopfälld): 11,3 x 7,5 
x 3,8 cm 
 

Drifttid fullt uppladdad: ca 
2 timmar (längre med 
stillbild) 
Vikt: 150 g 
 
Återuppladdningsbara 
batterier AA LR06, med 
en kapacitet på minst 
2300 mAh
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Så här använder du Looky+  
 
Instruktionen utgår från att man håller Looky+ i höger 
hand.  
 

1) Ladda Looky+ 
Låt Looky+ ladda i ca 5 timmar. Ladda genom att 
koppla in den medföljande laddare till uttaget i 
underkant av Looky+, samt i ett vägguttag. Du 
kommer att höra två pip. En liten grön lampa 
bredvid uttaget tänds vid laddning. När lampan 
blinkar är batterierna fulladdade. 
 
Det går att använda Looky+ under laddning. 
 

2) Använd Looky+ 
Starta Looky+ genom att hålla inne den nedfällda 
knappen i underkanten några sekunder – tills den 
piper till och bilden tänds. På samma sätt stänger 
du av Looky+ om du inte vill vänta tills den stängs 
av automatiskt (3 minuter utan rörelse). 
 

3) Looky+ har ett internminne vilket gör att den startar i 
samma läge som den stängdes av i. 
 

4) Rikta Looky+ mot det du vill läsa. Förstora bilden 
genom att trycka på den nedre knappen (gul knapp 
med taktil punkt). Det finns 4 olika zoomlägen och 
när du nått det högsta går den tillbaka till det lägsta. 
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5) Välj kontrastläge genom att trycka på den övre 
knappen på höger sida (den blå utan taktil 
upphöjning på mitten). Det finns 4 kontrastlägen och 
ett med naturliga färger. 
 

6) Om du håller inne den blå knappen i ca 4 sekunder 
tänds LED-belysningen. Efter att LED-belysningen 
tänts kan du välja kontrastläge med LED-lamporna 
på. För att släcka LED-lamporna håller du inne den 
blå knappen ca 4 sekunder igen. 
 

7) Om du vill frysa bilden tar trycker du in samma 
knapp som du startade Looky+ med – i underkant 
av Looky+. Den frysta bilden kan du också förstora i 
4 olika steg – och även ändra kontrastläge på. 
 

8) Vill du komma ur det frysta läget trycker du återigen 
på on/off-knappen i underkant av Looky+. 
 

9) Om du vill stänga av ljudet eller justera ljusstyrkan;  
- Koppla in laddaren till vägguttaget och i Looky+ 
- Ta ut batterierna 
- Justera genom att trycka på knappen y för ljud alt. 
z för ljusstyrka.  
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Skötselråd 
 
1) Looky+ ska regelbundet torkas av med lätt fuktad 

trasa och milt rengöringsmedel (typ diskmedel). 
 

2) Ta ur batterierna om Looky+ inte kommer att 
användas inom en längre tid. 
 

3) Ladda Looky+ endast när batterierna är helt 
urladdade. Det förkortar batteriernas livslängd.  
 

4) Batteriernas livslängd förkortas av stora 
temperaturskillnader. Lämna aldrig Looky+ i direkt 
solljus eller i kyla ( +5°C til +35°C är maxtempera-
turer för användning). 
 

5) Nya NiMh-batterier (återuppladdningsbara) måste 
laddas flera gånger innan de når sin nominella 
kapacitet. 
 

6) Du kan använda Looky+ i ca 2 timmar efter full 
laddning om batterier som används är >= 2300mA. 
Det tar 5 timmar att ladda Looky+. 
 

7) Batterierna bör köras tomma och laddas fullt minst 
var sjätte månad. 
 

8) Rengöringsmetoder för återanvändning/ 
rekonditionering; Desinfektionsmedel för ytor, 
etanolbaserad med tensid 40% är godkänd. 
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Felsökning 
 
9)  Om den gröna lampan blinkar samtidigt som det 

hörs en ljudsignal betyder det att batterierna är 
defekta eller att batterierna inte är laddningsbara. 
 

10) Looky+ stänger av sig till ett återkommande 
pipljud; batterierna är defekta – ladda.  
 

11) Looky+ går inte att slå på. Byt batterier alt. 
kontakta din återförsäljare om detta inte räcker. 
 

12) Lampan blinkar när Looky+ är påslagen och inte 
ansluten med laddaren; kontakta återförsäljaren. 
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Egna anteckningar: 
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