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I.

Allmän information

Viktig information om läskamerasystem mezzo vario .
Läs igenom noga före användande av kamerasystemet.

Anmärkningar om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Detta kamerasystem lämpar sig för användning till alla områden som är direkt
anslutna till ett allmänt strömförsörjningsnät för byggnader med bostadsändamål.
Detta kamerasystem är utformat för att använda systemet i den angivna
elektromagnetiska miljön. Brukaren av kamerasystemet ska se till att användas i den
angivna miljön.
Detta kamerasystem fungerar på HF-energi uteslutande för sin egen funktion. De
emitterade störningar av hög frekvens störningar är mycket låg och interferens med
andra apparater som drivs på nära håll är osannolik.
När kamerasystemet arbetar samtidigt med andra system, bör det dock inte
försummas att möjligheten till störningar i systemet eller med andra system finns.
Av denna anledning bör man se till att systemet inte är direkt bredvid eller ovanpå ett
annat system.
För att undvika högfrekvent störning bör man respektera ett avstånd på minst en
meter mellan bärbara och mobila HF-telekommunikationsenheter.

Placering av bruksanvisning
Bruksanvisningen är en viktig del av läskamerasystemet, förvara den på en säker
plats för framtida användande.

Produktbeskrivning
Mezzo vario är ett elektroniskt förstorings system som förstorar text och bilder.
Det kan användas kontinuerligt för privat och professionellt bruk. Text och bilder
visas från den integrerade kameran på monitorn.
•
•
•

Det mobila och kompakta systemet mezzo vario visar knivskarpa bilder i
HD+kvalite (1366 x 768 pixels).
Förstoringsgraden är mellan 1x to 100x by
Tack vara den lätt manövrerade monitorn ( 3 lägen) kan användaren alltid läsa i
den mest ergonomiska positionen.

Medicintekniskt hjälpmedel
Detta förstoring systemet har klassificerats som ett Medicinteknisk hjälpmedel, klass I
enligt 93/42 / EEG, annex IX, standard 12.

Syfte
Detta elektroniska förstorings system är ett medicintekniskt hjälpmedel för att hjälpa
till med läsningen och förstoring av tryckt text och bilder. Synskadade kan
kompensera för förlust av synskärpan genom att använda detta system.
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Säkerhets föreskrifter.
Mezzo vario får endast användas inomhus.
Anslut inte mezzo vario till en elektrisk krets som också används för något
livupprätthållande eller stödsystem.
Öppningarna i höljet är till för att säkerställa optimal kylning och får inte täckas.

Försiktighetsåtgärder efter förändring av prestandan på systemet
Stoppa användandet om tekniska eller prestanda ändringar sker.
Stäng av systemet och koppla ifrån systemet från eluttag,
Kontakta din återförsäljare.

Installation och återvinning
Denna enhet kan återinföras efter att ha fått tekniskt underhåll , säkerhets
genomgång och rengöring av utbildad personal.

Kraftaggregat
Använd endast det kraftaggregat som är inkluderat vid leverans.
Varning: Användning av annan utrustning kan leda till en ökad
elektromagnetisk strålning och eller en produktskada.

Säkerhetsinstruktioner
Respektera följande:
1. Anslut inte nätadaptern till ett felaktigt eluttag. Om du gör det kan det orsaka
elektriska stötar eller starta en brand.
2. Rör inte nätadaptern med våta händer.
3. Använd endast det aggregat som ingår till produkten vid leverans, annan produkt
kan skada produkten.
4. Använd endast det batteri som är till för systemet (extra tillbehör)
5. Utsätt inte systemet för direkt solljus eller för mycket varm eller kall miljö,
eftersom detta kan skada bildkvaliteten.
6. Använd inte systemet i miljöer under +5°C eller över +40°C.
7. Inga vätskor får användas på systemet, använd endast systemet i torra miljöer.
8. Häng inte på monitorn, peka inte på skärmen med föremål eller andra tyngre
föremål som kan skada detsamma.
9. Vid öppnande av systemet eller försök till reparation kommer garanti upphöra.
Detta får endast göras av auktoriserad personal.
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Leverans innehåll
●
●
●
●

Läskamerasystem mezzo vario
Kraftaggregat 12V DC / 5000mA
Nätsladd
Bruksanvisning

Tillval
● Mobilitets paket (batteri och bärväska)
● xy-bord

Service anvisningar
Endast av Nordiceye auktoriserad personal (anställd hos eller auktoriserad av
denne) har rätt att utföra
Service på systemet. All garanti upphör om försök till service utförs av icke –
auktoriserad personal.

Behöver ditt system service kontakta din Syncentral alternativ Nordiceye.

Skötsel/Rengöring
Stäng alltid av systemet och dra ur kontakt från vägguttag före rengöring av systemet.
Använd putsduk avsedd för skärm eller annan mjuk ludd fri trasa. Vid normal
rengöring räcker det med en mycket lätt fuktad trasa och eventuellt lite diskmedel för
hårdare smuts.

Rekonditionering
Vid rekonditionering av systemet är det också lämpligt att använda
ytdesinfektionsmedel som är alkoholbaserat . För ytterligare instruktioner kontakta
Nordiceye. Det finns också en bilaga i anbudet som stipulerar rekommendationer för
rengöring.

Allergi framkallande material
Enheten innehåller inte några material som framkallar allergi.
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II. Instruktioner för läskamera system mezzo vario
Installation av systemet
Ditt läskamera system blir oftast uppackat och installerat av auktoriserad personal. Se till att
det finns ett stabilt och bra bord där produkten kan ställas på. Nedan följer
installationsanvisning

Sammanslagen mezzo för transport.

•

Lyft monitorarmen till upprätt tills den klickar i läge.
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För att placera monitor i önskad
position, lossa på låsvredet genom att
dra ut den och sedan vrida.
Låsvred
Stängd

Kontrollpanel

Kamera

LED belysning

Anslutning av enheten
Anslut strömförsörjningen till väggvägguttaget och anslut adapterns sladd till DC12V
strömuttaget som sitter bottenplattan av mezzo Vario.
När enheten är inkopplad, är den klar att användas.
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Nätsladd
Kraftaggregat

Vägguttag

Anpassning av monitor
På grund av bildskärmens teknik kan kontrast och ljusstyrka ändras beroende på
betraktningsvinkeln. Den mycket flexibla tredimensionella monitorarmen möjliggör för
användaren att hitta sin bästa ergonomiska förutsättning.

Roterbar
90 grader

Monitorn kan flyttas upp och ner.
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Monitorn kan roteras 90 grader motsols för
att göra kolumn läsning enklare.
Bilden justeras automatiskt till monitorns
position.

Monitor kan tiltas upp och ner
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Beskrivning av knappar på bas plattan

På/Av (power)
Genom att trycka på den gula knappen startas systemet, samma knapp
stänger av systemet.
Notering: Om det inte är någon belysning som går på efter start av
system, tryck på knappen ljust, om det fortfarande inte är någon belysning,
gör en extra kontroll av att kraftaggregats kabel är korrekt isatt och att det
finns ström I vägguttaget.

Belysning Av/På/Dimmer
● Skifta mellan full belysning och dimmad belysning genom att trycka på
den svarta knappen snabbt.
● Slå av belysning helt genom att trycka på den svarta knappen och håll
den nedtryck någon sekund.
● Slå på belysningen igen genom ett snabbt tryck på den svarta knappen
● Notering: Systemet startar alltid med MAX belysning på
● Indikator för laddningsbart batteri
Är endast i drift i samband med att det inbyggda batteriet
är insatt .
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Kontrollpanel på monitor

Färgval
Menyval Av/På

Förstoring/Zoom
Autofokus
Överblicks läge

Ljus/Kontrast
Refenslinje \ kuliss

Vänster knapp:
Färg val.
Genom att vrida färgläge val-knappen från vänster till höger följande färglägen kan
väljas:
Position 1: full färg
Position 2: svart text, vit bakgrund
Position 3: vit text svart bakgrund
Position 4: grön text, svart bakgrund
Position 5: gul text, svart bakgrund
Position 6: gul text, blå bakgrund
Det valda färgläget visas tillfälligt på den nedre delen av skärmen (när det är
aktiverat).
Note: Ovannämnda färgkombinationer gäller från fabriksinställningarna. Däremot
kan användaren reducera dessa färgkombinationer i användarmenyn.
Meny val Av/På
När du trycker på den vänstra knappen i ca. 2 sekunder kommer en meny visas på
skärmen. Tryck och håll ca. 2 sekunder, tills menyn förvinner.

Mitten Knapp:
Justering av förstoring
Genom att vrida på mittknappen (från vänster till höger)kan text och
bilder kan zoomas in och ut kontinuerligt. Förstoringområde är från
ca.1x till 100x, men det är beroende av avståndet mellan kameran och
objektet som ska visas.
Den sista förstoringsgraden memoreras och visas när du slår på mezzo vario igen.
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Notering : Kameran är utrustad med autofokus. När du vrider på mittknappen för
maximal förstoring, ska föremål med en höjd på ca. 7 cm ska visas kraftigt. Skärpa
kan förbättras på den inre menyn eller när du byter till konstgjorda färger.
Autofokus På/Av
Genom att trycka och släppa den centrala ("Zoom") knappen kan du aktivera /
avaktivera automatisk fokus. Genom att ha autofokus aktiverad så justerar kameran
bildens skärpa automatiskt
Överblicks läge (Sök kors)
När du läser med en högre förstoringsgrad och vill veta vilken del av pappret du har
nått kan översiktsläget hjälpa dig. Tryck på mittknappen i ca 2 sekunder och du får
en utzoomad bild av det du tittar på . Ett blekt kors kommer att visa vilken del som är
förstorad . Så fort du släpper mittknappen kommer man tillbaka till ursprungliga
förstoringsgraden.

Höger knapp:
Automatisk färg mättnad
Ljus och färg mättnad justeras automatiskt, färger visas enligt original.
Kontrast / ljus
Genom att vrida på knappen till höger kan ljus och kontrast justeras.
Kuliss och referens linje
Genom att trycka på denna knapp, aktiveras funktionen referens och kuliss, tryck på
samma knapp genom och funktionen avaktiveras.

Start-up mezzo vario
Nätdrift
Kontrollera att kraftaggregatet är kopplat till vägguttag och till 12VDC på enheten.

På
Tryck på På/ Av knappen på enheten. När mezzo vario och basplattan är tänd kan
du lägga en sida eller ett föremål på bordet.
Alla de valfria inställningarna - till exempel zoom, färg eller Ljusstyrka kan justeras
individuellt.
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Av
Stäng av enheten genom att trycka på På/AV knappen.

Minne för inställningar
När du stänger av din Mezzo Vario efter användning sparas de sist använda
inställningarna automatiskt. Mezzo Vario kommer att återvända till dessa när den
sätts på igen. Det kan ta mellan 5-15 sekunder för inställningarna att sparas mellan
avstängning/påsättning av systemet så vänta alltid minst 15 sekunder mellan
avstängning och påsättning. Likaså ska du vänta 5-15 sekunder efter att du gjort
dina sista inställningar på Mezzo Vario innan du stänger av om du vill att systemet
startar i senast inställda läge.

Byte av belysning
Kamerasystemet är utrustat med en högeffekts LED belysning. Byte av lampan bör
endast göras av utbildad personal

Viktigt.
Använd endast nätaggregatet som ingår i leveransen. Användning av annat
nätaggregat gör garantin ogiltig.

Mobilitets paket // användning av batteri
Ett mobilitetspaket ( Batteri och bärväska inkl. bärrem) kan beställas separat.

Handhavande av laddningsbart batteri
Notering :För att säkerställa en lång livslängd på det uppladdningsbara
batteriet måste du följa instruktionerna för laddning och drift av batteriet:
● Batteriet är endast fulladdat först när den gula laddningslampan släcks.
● Om enheten inte kommer att bli använd på en längre tid, ladda batteriet fullt. Även
om enheten är avstängd kan batteriet laddas ur. Total urladdning kan skada
batteriet.

Byte av batteri
● Du får endast använda originalbatteri
● Utbytesbatteri kan beställas via din återförsäljare
Artikel nummer: (MEZVARAK)
● Användning av andra laddningsbara batterier kan skada systemet. Alla Garantier
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för mezzo Vario ogiltigförklaras.
● Om du vill byta batteri, ta ut det först genom att dra ut och sätt i det nya batteriet
tills du känner att det låser.

Användning av batteri
● Kraftaggregat ska inte vara inkopplat
● Tryck på Av/På knappen i ca1 sekund, enheten är sedan klar för användning.
● Efter att systemet har startats, kommer batteri indikatorn att visas på
monitorn under ca 6 sekunder.
● Om batteri indikatorn blinkar så är batteriet tomt och behöver laddas, det är
några minuter kvar innan systemet kommer att stänga av sig självt.

Batteri laddning
●
●
●
●
●
●

När batteri indikatorn har blinkat och systemet har stängt av sig självt.
Sätt i sladden från kraftaggregatet
Batteriet laddas, gul lampa tänds.
När batteriet är fulladdad, släcks den gula lampan.
Enheten kan åter igen användas i batteriläge.
Enheten kan användas normalt även när batteriet laddas.

Drifttid med fulladdat batteri
● Med 16 " monitor. Ca 2,5 timmar, beroende på belysningen .
● Med 19" monitor, Ca 2 timmar, beroende på belysningen .
● Laddnings tid är ca 3,5 timmar , efter att batteriet är helt tomt.

Ansvar för fel på batteriet
Batterierna är föremål för slitage och därmed undantagna från ansvar.
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Beskrivning av menyinställningarna
Meny val
Håll inne färgvals knappen i ca 2 sekunder tills en meny kommer fram
på skärmen.
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Huvud meny
Brighness

+10

Contrast

+50

Color Saturation

- 30

Ruler / Mask

Av

Ruler / Mask settings
Continious /Zoom

AF Mode
Reset to factory settings
Recall User settings
Advanced settings
Exit

Justera menyinställningar
Vrid på mittenknappen för att förflytta i menyer. Tryck på mitten
knappen för att öppna ett menyval. Vrid på zoomknappen för att
ändra ett menyval. Tryck på zoomknappen för att bekräfta ett val i
menyn. Navigera till avsluta för att komma ur menysystemet eller tryck
på färgknappen i ca 2 sekunder.

Förklaring av meny innehåll.
Main manu
Advanced settings
Special settings

 Meny Nivå 1

Customixe buttons

 Meny Nivå 4

Function

 Meny Nivå 2
 Meny Nivå 3
Justeringområde

Meny inställnigar
Main meny
Brightness
Contrast
Color saturation
Ruler / mask

Justeringområde ljus

-50 till +50

Justeringområde kontast

-50 till +50

Justeringområde färg mättnad -50 till +50
OFF | avaktiverar referene / kuliss
Ruler | Aktiverar referenslinje
Mask | Aktiverar kuliss
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Main Menu
Ruler / Mask Settings
Ruler / Mask

OFF | Avaktiverar referenslinje / kuliss
Ruler | Aktiverar referenslinje
Mask | Aktiverar kuliss

Ruler Position

0 to 100 | justerar referenelinje position

Mask Position

0 to 100 | justerar kuliss

Ruler Mode

Horizontal | referenslinje horsontellt
Vertical | referenselinje vertikalt

Mask Mode

Left/Right | kuliss vänster/ höger max
50%
Top/Bottom | Kuliss över/nedre max 50%
Left/Right FS | Kulis vänster / höger; upp till
90%
Top/Bottom FS | Kuliss övre /nedre;
Full-Screen | Kuliss hela skärmen.

Mask Transparency 50% | 25% | 0% (Genomskinlighet)

Main Menu
Ruler / Mask Settings
Ruler Color
Red

justeringsområde 0 till 31 (röd)

Green

justeringsområde 0 till 31 ( Grön)

Blue

Justeringsområde 0 till 31 ( Blå)

Return

Main Menu
AF Mode

Kontinuerlig zoom, Autofokus

Reset to Factory Settings
Återställer fabriksinställningar
Recall User Setting sÅterställer egna inställningar
Advanced Settings Avancerade inställningar
Exit
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Overview:

Advanced Settings
Color Combination Setup ( Färg
kombinationer inställningar)
Anti Reflection Mode (Anti Reflektion
Läge)

Auto (5)

Monitor Brightness ( ljus)
Language (språk)

100
English

Perform White Balance (Vit balans)
White Balance Mode (Vit balans läge)

Auto

Sharpness Settings (skärpa inställningar)
OSD Messages (Meddelande på skärm)
Special Settings ( Special inställningar)
Return ( Återgår)

Main Menu
Advanced Settings
Color Combination Setup
Color Combination 1-6
Mode
Foreground
Background
Swap Fore-/ Background

Disabled | Full Color | Grayscale | False Color
Black | Red | Green | Blue | Yellow | Magenta |
Cyan | White | User 1 | User 2
Black | Red | Green | Blue | Yellow | Magenta |
Cyan | White | User 1 | User 2
Byt plats på färg mellan text och bakgrund

Return

Main Menu
Advanced Settings
Color Combination Setup
User colors
User color 1 - Red
User color 1 - Green
User color 1 - Blue
User color 2 - Red
User color 2 - Green
User color 2 - Blue
Return
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justeringsområde 0 till 31 (Röd)
justeringsområde 0 till 31 ( Grön)
justeringsområde 0 till 31 ( Blå)
justeringsområde 0 till 31 ( Röd)
justeringsområde 0 till 31 ( Grön)
justeringsområde 0 till 31 ( Blå)

OFF

Main Menu
Advanced Settings
Anti Reflection Mode

OFF | ON | Auto (0-9) |

Monitor Brightness

Ljus justerbart 37 till 100

Language

English | German | French | Norwegian

Perform White Balance

Utför vitbalans

White Balance Mode

Auto | Tryck en gång

Main Menu
Advanced Settings
Sharpness Settings
Real Color Sharpness

Full färg justerbar 0 - 24

False Color Sharpness

Artificiella färger justerbar 0 - 24

Return

Main Menu
Advanced Settings
OSD Messages
Special Settings
Return
Overview:

ON | OFF ( Meddelande på skärmen)

Special Settings
Zoom Extension (utökad zoom)
Max. Digital Zoom (Max digital zoom)

ON
3.5x

Customize Buttons ( Egna knappar)
Store User Settings (spara egna inställningar)
Recall User Settings (Återställ egna inställningar )
Reset to Factory Settings (återställ fabriks
inställningar)
Expert Settings (Special inställningar)
Monitor size

19"

Return ( Gå tillbaka)

Main Menu
Advanced Settings
Special Settings
Zoom Extension
Max. Digital Zoom

ON | OFF ( utökad förstoringsgrad av/på)
OFF | justerbar 1,5x till 15x
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Main Menu
Advanced Settings
Special Settings
Store User Settings

Sparar egna inställlningar

Recall User Settings

Återställer egna inställningar

Reset to Factory Settings

Återställer till fabriksinställningar

Expert Settings

Endast av behörig personal

Monitor size

16"

| 19"

Return

Felsökningsdokumentation - om problem uppstår
Problem

Åtgärd

Mörk bild
Ingen bild

Är belysning på ?
Är belysning på ?
Batteri status ?
Inkoppling av nätdrift ?
Justera kontrast & ljus

Inga färger
Är materialet i färg ?
Är enheten i färg läge ?
Batteri laddar inte
Den gula lampan tänds inte.
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Kontrollera att sladd är isatt och kontakt
till vägguttag.

Teknisk information - fakta
● LED monitor:19" (48cm) eller 16" (41cm), Justerbar i höjdled, lutningsbar ,
vridbar
● Kamera: Förstoringgrad 1x - 100x
● Upplösning:1366 x 768 pixels
● Batteri: litium polymer batteri, laddningsbart
● Driftstid batteri : 2.5h med 16” skärm, 2h med 19” kan skilja beroende på
ljusinställningar.
● Effekt
Mezzo standby 0.3 W
Mezzo drift utan batteri 23W
Mezzo standby och batteriet laddar 28W
Mezzo drift och batteriet laddar 36W
Mezzo drift utan lampa och batteriet ladder 33W
Mezzo drift utan batteri och utan lampa 20W
● Laddningstid av batteri ca 3,5 timme
● Autofokus: Kan slås av
● Färglägen Full färg, förinställda och individuellt justerbara artificiella färglägen
● Vikt:
6,2kg (19")
5,3kg (16" monitor)
● Mått (BxHxL): Utfälld : 45x50x52cm (19”) 39x49x49cm(16”)
hopfälld:45x18x52cm (19”)39x18x49cm(16”)

Garanti
1. Garanti 24 månader (garantitiden gäller endast inom i Europeiska unionen) mot
fabrikationsfel räknat från fakturadatum .
2. Skador som orsakas av felaktig användning eller bristande efterlevnad av
bruksanvisningen kommer att resultera i att garantin ogiltigförklaras.
3. Insatser från andra än auktoriserad personal kan leda till ogiltighet av garantin.
4. I garanti ingår inte ljuskällor ,batterier och andra delar som utsätts för slitage.
Om ett garantianspråk är nödvändigt, måste systemet returneras till tillverkaren eller
återförsäljare i originalförpackningen ,
Tillverkaren // återförsäljaren ansvarar inte för kostnaderna för transport,
förpackning och försäkring.

Din auktoriserade återförsäljare:

Nordic Eye
Illervägen 15
352 45 Växjö
Phone +46 (0)470 72 98 88

Type:

mezzo vario

Serial-Number:
Manufacturer:

Reinecker Vision GmbH

Final examination:
Power supply:

100 - 240VAC 50/60 Hz

over plug- in power supply: 12V DC / 5000mA Type: WT2I05000
Power consumption:

max. 80 Watt

