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Snabbguide 

Looky 5 HD Touch Screen 
 

 

  



 

Denna korta instruktion är ett komplement till den engelska bruksanvisningen 

med illustrationer. Allt för att du ska komma igång snabbt 

 

 Sätt fast batteriet/handtaget med bajonettfattningen. Ladda batteriet med den 

medföljande laddaren. 

 När Looky är färdigladdad startar du förstoringen genom att trycka på startknappen 

som sitter på överkanten till vänster. Den signalerar när den är påslagen och 

skärmen tänds. 

 Vik ut handtaget och rikta den mot den text/bild eller det föremål som du vill titta på. 

Du kan även vika ihop handtaget och skjuta Looky över den yta du vill läsa av. Med 

medföljande magnetark får du magnetiska stödlinjer. Arket lägger du under de 

dokument som du ska läsa. 

 Du förstorar genom att sätta ett finger på skärmens vänstra eller högra sida. En 

förstoringslist tänds på vald sida och du kan på touch-skärmen välja att förstora eller 

förminska bilden. 

 Du kan frysa bilden genom att trycka på samma knapp som du startade Looky, 

d.v.s. på knappen som sitter på överkanten till vänster. 

 Du kan sedan välja att förstora den frysta bilden och sedan scrolla, d.v.s. förflytta dig 

i bilden genom att sätta ett finger på skärmen och föra fingret till det ställe i bilden 

som du vill gå. 

 Du kan återgå till normalläge genom att trycka på startknappen igen. 

 För att välja kontrastfärger eller att se batteristatus sätter du ett finger på skärmen i 

mitten på skärmens övre kant. Håll fingret kvar någon sekund så tänds symbolen 

batteri till vänster och symbolen kontrast på höger sida. Genom att flytta fingret till 

kontrastsymbolen så tänds alla kontrastalternativ. Välj kontrast. När du vill gå tillbaka 

till startläget upprepar du proceduren att gå till kontrastfärgsvalen och väljer fullfärg 

längst upp till vänster. Tryck på den knappen så är du tillbaka till standardläge. 

 För att välja på/avstängning av ljud, läslinjer eller ljuskontrast sätter du fingret på 

skärmen i mitten på dess NEDRE kant och väntar någon sekund innan symbolerna 

tänds. Välj den lösning du önskar genom att trycka på respektive symbol flera 

gånger. 

 Med invikt handtag kan du använda din Looky som förstoring när du skriver eller 

namntecknar. 

 Du kan ansluta din Looky till en TFT- eller TV-skärm med den HDMI-kabel som 

medföljer. Du får då en perfekt bild på en stor yta. Du kan även ansluta den till TV-

apparater och minitorer med analog videoingång. Kabel medföljer.  

 Du kan även använda din Looky som distanskamera i vissa lägen. Den är inte 

tillverkad för det men kamerans goda upplösning gör att vissa distanslägen fungerar 

väl. Prova själv och upptäck en mångfacetterad förstoringsprodukt. 

 

Lycka till 


