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1. Innledning 

Gratulerer med din nye Compact 7 HD! 
 
Optelecs elektroniske luper utstyrt med autofokusering, sørger for at du kan se på og 
forstørre trykksaker og bilder i HD-kvalitet eller høykontrast-visning. Skjermen på 
Compact 7 HD på hele sju tommer i kombinasjon med lupens minste forstørrelse på 
2,5 ganger, sørger for at du får godt overblikk samtidig som du kan forstørre bilder og 
tekst inntil 30 ganger. 
 
Med sine praktiske funksjoner, gode belysning, autofokus og sammenleggbare 
lesestativ, kan Compact 7 HD brukes til å se på og lese slikt som bilder, prisetiketter, 
plakater og mye annet både hjemme eller når du er på farten. 
 
Dersom du har spørsmål om eller forslag til forbedringer for bruken av denne 
enheten, ber vi deg ta kontakt med leverandøren eller Optelecs hovedkvarter på 
adressen du finner nedenfor. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene dine, og håper 
du vil like å arbeide med din Compact 7 HD. 
 
Optelec Europe 
Breslau 4 
2993 LT Barendrecht 
The Netherlands. 
T: +31 (0)88 678 3444 
www.optelec.com 
 

Om denne håndboken. 
Optelec har alltid for øye å forbedre sine produkter og deres funksjoner. Følgelig er 
det en mulighet for at denne bruksanvisningen ikke er siste utgave, og ved behov ber 
vi deg derfor å laste ned nyeste utgave fra Support-fanen på www.optelec.com. 
 
Ved hjelp av denne bruksanvisningen blir du kjent med funksjonene på Compact 7 
HD og hvordan du betjener den. Vi anbefaler at du leser gjennom denne 
bruksanvisningen før enheten tas i bruk. 

Eskens innhold. 
Ved levering av Compact 7 HD skal følgende være med: 

� Selve Compact 7 HD. 
� Beskyttende bærepose. 
� Håndledds-stropp. 
� Strømforsyning eller lader. 
� 4 forskjellige plugger for strømforsyningen, disse passer i Europa, USA, 

Storbritannia og Australia. 
� Klut for rengjøring av kameralinse og speil. 
� Bruksanvisning på sortskrift. 

 
Hvis noe av dette mangler ved levering, må du ta kontakt med leverandøren. 
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2. Komme i gang. 

Plassér Compact 7 HD på et bord foran deg slik at skjermen vender oppover 
samtidig som den store, hvite knappen og den oransje “Av/ På”-knappen vender mot 
deg. 
 

 
 

Anvendelse av Compact 7 HD i åpen eller lukket stilling. 
Compact 7 HD kan brukes på to forskjellige måter - enten i lukket eller åpen stilling. I 
lukket posisjon brukes lupen ved at du holder den med én eller to hender, og vender 
kameraet, som sitter på lupens bakside, mot arket eller gjenstanden du vil se på. 
Lukket stilling er svært nyttig når du raskt vil se på plakater, hylleforkanter etc. som 
du gjerne ikke kan holde lupen helt inntil. 
 

 
 

Compact 7 HD i lukket stilling  Compact 7 HD i åpen stilling 
 
I åpen stilling vil skjermen være i en skrånende vinkel i forhold til underlaget, slik at 
den ergonomisk sett står i en bedre stilling. Takket være det innebygde lesestativet, 
vil du klare å lese mer og lenger. 
Gå frem som følger for å åpne enheten: 

1. Plasser Compact 7 HD foran deg slik at skjermen vender oppover og den 
store hvite knappen og den oransje Av/ På-knappen vender mot deg. 

2. Trykk på den hvite knappen fremst på skjermen for å åpne enheten. 
Compact 7 HD vil nå åpne seg og bli slått på. 
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Renhold av kameralinse og speil. 
For å få best mulig bildekvalitet, må kameralinsen og speilet holdes rene. En uren 
linse vil føre til at bildet er uklart og at autofokus-funksjonen på det innbygde 
kameraet i Compact 7 HD ikke vil fungere korrekt. Samtidig vil et rent speil gjøre at 
du unngår hvite eller sorte flekker i bildet og at dokumentbelysningen gir jevnt lys. 
Ved renhold av linse og speil skal den medfølgende rengjøringskluten eller annen 
klut beregnet for linser benyttes. 
NB!: Vann eller andre rengjøringsmidler må ikke benyttes ved rengjøring av linse og 
speil. 

Knapper, tilkoblinger og kamera. 
Nedenfor følger en forklaring på betjeningsknappene, tilkoblinger og kamera på 
Compact 7 HD. 
 
Åpne 

 

Trykk på den hvite knappen fremst på skjermen for å åpne 
Compact 7 HD og slå den på. 
 

”Modus”-knappen 

 

Ved å trykke på “Modus”-knappen til venstre på skjermen én 
eller flere ganger, kan du velge mellom de tilgjengelige 
visningstypene. Dersom “Modus”-knappen holdes nede i tre 
sekunder, blir dokumentbelysningen slått av, denne slås da på 
igjen ved å holde knappen nede i nye tre sekunder. 
 

Forstørrelse 

 

Ved å trykke på “+”- eller “–“-knappene på høyre side av 
skjermen, blir forstørrelsesnivået henholdsvis økt eller senket. 
Dersom “+”- og ”–“-knappene samtidig holdes nede i ett 
sekund vil menyen på Compact 7 HD åpnes eller lukkes. 
 

 
”Bilde”-knappen 

 

Ved hjelp av “Bilde”-knappen til høyre på øvre ende av 
Compact 7 HD, kan du ta midlertidige bilder av ark eller 
gjenstander som er på litt avstand. Du kan deretter flytte lupen 
nærmere øynene for å se nærmere på bildet og eventuelt lagre 
det for senere bruk. 
 

 
”Av/ På”-knappen 

 

 
Du slår Compact 7 HD av eller på ved å holde den oransje, 
ovale “Av/ På”-knappen fremst på skjermen nede i ett sekund. 
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Strøm-inngang Strøm-inngangen er plassert i nedre venstre hjørne av 
Compact 7 HD, koble ledningen fra strømforsyningen til her. 
Av sikkerhetshensyn skal kun strømforsyningen som fulgte 
med ved levering brukes ved opplading eller bruk av enheten. 

 
Kameraet på Compact 7 HD er plassert på dens bakside. 
På begge sider av kameraet er det plassert LED-dioder 
som brukes til å belyse ark eller andre gjenstander når 
enheten er i lukket stilling. 
 
 
 

Slå Compact 7 HD på og av. 
Før Compact 7 HD kan slås på første gang, må den lades opp. Når dette er gjort, 
trykker du og holder den ovale, oransje “Av/ På”-knappen nede i ett sekund. Enheten 
startes med samme visningstype som den sto i forrige gang den ble slått av. Dersom 
du vil slå av Compact 7 HD, holder du igjen “Av/ På”-knappen nede i ett sekund. 
 
Når Compact 7 HD har vært helt avslått, vil det ta omtrent tre sekunder før bilde vises 
på skjermen. 
 
Dersom innstillingene ikke er blitt endret, vil Compact 7 HD automatisk slå seg på når 
den åpnes samtidig som den automatisk vil slå seg av når den lukkes. Dersom du 
ønsker å endre dette, henviser vi til kapittel fire for nærmere forklaring. 
 

Endre forstørrelsen. 
Trykk på “+”- eller “–“-knappen på høyre side av skjermen for å forandre 
forstørrelsen, “+”-knappen vil øke forstørrelsen mens “–“-knappen vil senke den. Når 
lupen er åpen, er dens minste forstørrelse 2,5 ganger mens største forstørrelse er 
30. Compact 7 HD er utstyrt med kamera med autofokus, og dette gjør at du også 
kan benytte lupen når den er lukket, men dette vil da føre til at spennet i 
forstørrelsesgrad ikke er like stor. 
 

Endre visningstype. 
Trykk på “Modus”-knappen på skjermens venstre side én eller flere ganger dersom 
du vil skifte til en av følgende visningstyper: 
 
Fullfarge-modus: Viser dokumenter, bilder eller gjenstander i farger. 
Negativ-modus: Viser dokumenter oa. med høykontraster, hvitt på svart. 
Positiv-modus: Viser dokumenter oa. med høykontraster, svart på hvitt. 
Høy-kontrast-visning med fargekombinasjon 1. 
Høy-kontrast-visning med fargekombinasjon 2. 
 
Dersom du holder “Modus”-knappen nedtrykket i tre sekunder, vil 
dokumentbelysningen vekselvis slås av eller på. Dersom dokumentbelysningen er 
slått av og du endrer visningstype, vil dette føre til at belysningen slås på. 
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Bruke “Bilde”-knappen. 
Ved hjelp av “Bilde”-knappen, kan du få tatt et midlertidig bilde av et ark eller en 
gjenstand. Gå frem slik: 
- Hold eller sett Compact 7 HD over arket eller gjenstanden du vil ta bilde av. 
- Trykk på “Bilde”-knappen øverst på høyre side av skjermen for å ta bildet. 
- Flytt Compact 7 HD nærmere opp mot øynene slik at du kan se nærmere på 

bildet du har tatt. 
- Trykk om ønskelig på “Modus”-knappen for å skifte visningstype. 
- Trykk om ønskelig på forstørrelses-knappene på høyre side av skjermen for å 

endre forstørrelsesgrad for bildet. 
- Om ønskelig kan bildet lagres på minnet på Compact 7 HD. Hold i så tilfelle inne 

“Bilde”-tasten i to sekunder for å lagre bildet og deretter gå tilbake til vanlig 
visning. Et kort lydsignal og en melding på skjermen varsler deg om at bildet er 
blitt lagret. Inntil 75 bilder kan lagres på enheten, dersom du lagrer flere bilder vil 
det nyeste erstatte det eldste. 

- Trykk på “Bilde”-knappen dersom du vil avslutte visning av bildet du har tatt og gå 
tilbake til vanlig visning, herfra kan du nå ta nye bilder. 

 
NB!: Dersom “Bilde”-knappen slippes opp før det er gått to sekunder, blir ikke bildet 
lagret. 
 
For forklaring på fremgangsmåte for å se på eller slette bilder, henviser vi til kapittel 
fire. 
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3. Batteri og strømstyring. 

Lade batteriet på Compact 7 HD. 
Compact 7 HD leveres med strømforsyning eller lader med 4 utskiftbare plugger som 
passer henholdsvis i Europa, USA, Storbritannia og Australia. Sett den pluggen som 
passer for landet du bor i på plass på strømforsyningen før du setter 
strømforsyningen inn i en stikkontakt. 
 
Når du vil lade Compact 7 HD, må du koble ledningen som kommer fra 
strømforsyningen til i strømkontakten nederst på venstre side av lupen og sette 
strømforsyningen inn i en stikkontakt. En liten varsellampe rett ved strømkontakten vil 
lyse fast med oransje lys så lenge lading pågår for så å skifte til grønt lys når 
ladingen er fullført. Dersom varsellampen blinker, er det oppstått et problem under 
ladingen, du må da koble fra ledningen og prøve på nytt. 
 
Selve ladingen av Compact 7 HD vil ta omtrent tre og en halv time. Når Compact 7 
HD er fullt oppladet, kan den i gjennomsnitt benyttes i fem timer alt ettersom hvordan 
innstillingene for strømstyring er satt. Legg merke til at av sikkerhetshensyn skal kun 
den strømforsyningen som ble levert sammen med Compact 7 HD brukes ved lading 
og bruk av enheten. 

Standby og “Automatisk-Av”-funksjon. 
Dersom Compact 7 HD ikke brukes aktivt, vil den for å spare på batteriet automatisk 
gå i “Standby” etter to minutter. Du kan da trykke på hvilken som helst av knappene 
for å slå den på igjen. Etter ytterligere fire minutter vil den slå seg helt av, og nå må 
du holde “Av/ På”-knappen nedtrykket i ett sekund for å slå den på. Både “Standby”- 
og “Automatisk-Av”-intervallet kan endres fra menyen på Compact 7 HD, vi henviser 
til kapittel fire for nærmere forklaring på hvordan dette gjøres. 
 

Batteri-varsel. 
Når gjenværende batterikapasitet går under 5 %, vil du varsles om 
dette med et “Batteri”-symbol på skjermen og et lydsignal, dette 
blir gjentatt hvert minutt. Når dette inntrer, må du sørge for å lade 
Compact 7 HD så fort som mulig. Når batteriet ikke klarer å drive 
lupen lenger, vil den slås helt av. 

 
Dersom du skulle oppleve av Compact 7 HD ikke vil slå seg på, må du kontrollere at 
den er oppladet. 
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4. Menyen på Compact 7 HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Åpne menyen. 
 

For å åpne menyen trykker du samtidig på ”+”- og ”–”-knappene og holder dem 
nede i to sekunder. 
 
 

Forflytning i menyen. 
 

Bruk ”+”- og ”–”-knappene til å flytte mellom de forskjellige meny-punktene, og 
trykk på Modus-knappen for å gå inn på en meny eller bekrefte et valg. Bruk ”+”- 
eller ”–”-knappene til å bla mellom forskjellige valgmuligheter. 
 

Avslutte menyen. 
 
For å avslutte menyen trykker du samtidig på ”+”- og ”–”-knappene og holder 
dem nede i to sekunder. 

Viser status for batteriet og programvareversjon. 

Her kan du justere lysstyrken. 

Herfra kan du endre innstillingene for strømstyring. 

Herfra kan du slå lydsignalene av og på. 

Herfra kan du slå av og på dokumentbelysningen. 

Herfra kan du endre fargekombinasjonene for de fire 
høykontrast-visningene. 

Herfra kan du tilbakestille alle innstillingene. 

Herfra kan du få vist eller slettet lagrede bilder. 
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Meny: Information – Informasjon. 

Fra menypunktet “Information”, kan du få vist status for enhetens batteri samt 
programvareversjonen som er installert på den. Ingen innstillinger kan gjøres fra 
dette menypunktet. 
 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- “Information“ er første punkt som vises når du åpner menyen. Bla eventuelt til 

menypunktet “Information” med ”+”- eller ”–”-knappen hvis du står på et annet 
menypunkt og vil gå tilbake til “Information“. 

- Bla eventuelt videre til andre menypunkter med til “+”- eller ”–”-knappen. 
- Trykk på “Modus”-knappen eller samtidig på “+”- og ”–”-knappen i to sekunder for 

å avslutte menyen. 
 
 

Meny: Images - Bilder. 

Dette menypunktet har tre undermenyer: 
 
- Visning - View: Se på de lagrede bildene. 
- Slette - Delete: Slette lagrede bilder. 
- Slette alt - Delete all: Slette alle lagrede bilder. 
 
Undermeny View - Visning. 
Se på lagrede bilder:  
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+” - og and ”–”-knappen i to 

sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla 

nedover, gå til menypunktet “Images” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “View” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på “Modus”-

knappen. 
- Bla oppover i de lagrede bildene med “+“-knappen eller nedover i bildene med “–” 

-knappen. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å avslutte menyen. 
 
Undermeny Delete - Slette. 
Slette lagrede bilder: 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla 

nedover, gå til menypunktet “Images” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “Delete” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på 

“Modus”-knappen. 
- Bla til bildet du vil slette. 
- Trykk på “Modus“-knappen for å slette bildet. 
- Trykk på “–“-knappen for å slette bildet. 
- Trykk på “+“-knappen for å avbryte. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å avslutte menyen. 
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Undermeny Delete all - Slette alt. 
Slette alle lagrede bilder: 

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+ ”- og ”– ”-knappen i to 
sekunder. 

- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla 
nedover, gå til menypunktet “Images” og trykk på “Modus”-knappen. 

- Bla til menypunktet “Delete all” med “+“- eller “–“-knappen og trykk på 
“Modus”-knappen. 

- Trykk på ”–”-for å slette alle lagrede bilder. 
- Trykk på “+“-knappen for å avbryte. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å avslutte menyen. 

 
 
 

Meny: Brightness - Lysstyrke. 

Fra dette menypunktet kan du justere lysstyrken på skjermen: 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Brightness” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Velg lysstyrkenivå fra 1 til 5 med ”+” eller ”–”-knappen, her er 5 sterkeste lysstyrke 

mens 1 er svakest. Standardverdi er 4. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
 

Meny: Power - Strømstyring. 

Dette menypunktet har fire undermenyer: 
 

 

 
Standby 

 
Innstilling av tidsintervallet som brukes før Compact 7 HD 
går i “Standby” for å spare på batteriet. Trykk på hvilken 
som helst av knappene for å slå enheten på igjen. 
Standardverdi for “standby”-intervallet er to minutter. 
 

 

 
Strøm av 

 
Innstilling av tidsintervallet som brukes før Compact 7 HD 
automatisk slås av. Standardverdi for “Automatisk-Av”-
intervallet er fire minutter. Disse fire minuttene begynner å 
løpe med en gang enheten går i “Standby”. På denne 
måten vil Compact 7 HD slås av etter seks minutter. 

 

 

 
Åpne 

 
Herfra kan du styre om Compact 7 HD automatisk skal slå 
seg på eller ikke når den blir åpnet. Som standard vil den 
slås på. 
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Lukke Herfra kan du styre om Compact 7 HD automatisk skal slå 
seg av eller ikke når den blir lukket. Som standard vil den 
slås av. 
 

 
 
Undermeny Standby – Standby. 
Som standardverdi er “Standby”-intervallet satt til to minutter. Gå frem som følger for 
å endre denne verdien: 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Power” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “Standby” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på “Modus”-

knappen. 
- Velg hvilket tidsintervall lupen skal benytte før Compact 7 HD skal gå i “Standby” 

eller strømsparing, du øker intervallet ved å trykke på ”+”-knappen og minsker det 
ved å trykke på ”–”-knappen. Dersom du velger “DISABLED”, deaktiverer du 
strømsparings-funksjonen. 

- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
Undermeny Power off - Strøm av. 
Som standardverdi er “Automatisk-Av”-intervallet satt til 4 minutter. Gå frem som 
følger for å endre denne verdien: 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Power” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “Power off” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på “Modus”-

knappen. 
- Velg hvilket tidsintervall lupen skal benytte før Compact 7 HD skal gå slå seg helt 

av, du øker intervallet ved å trykke på ”+”-knappen og minsker det ved å trykke på 
”–”-knappen. Dersom du velger “DISABLED”, deaktiverer du “Automatisk-Av”-
funksjonen. 

- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
Undermeny Open - Åpne. 
Gå frem som følger for å slå av eller på “Automatisk-På”-funksjonen når lupen åpnes: 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+ ”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Power” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “Open” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på “Modus”-

knappen. 
- Velg “POWER ON” dersom du ønsker at lupen skal slås på når den åpnes eller 

“NO ACTION” dersom du ikke vil at den skal slås på når den åpnes. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
Undermeny Close – Lukke. 
Gå frem som følger for å slå av eller på “Automatisk-Av”-funksjonen når lupen lukkes: 
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- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Power” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bla til menypunktet “Close” med ”+”- eller ”–”-knappen og trykk på “Modus”-

knappen. 
- Velg “POWER OFF” dersom du ønsker at lupen skal slås av når den lukkes eller 

“NO ACTION” dersom du ikke vil at den skal slås av når den lukkes. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
 

Meny: Beep – Lydsignaler. 

Fra dette menypunktet kan du slå av eller på lydsignalene på Compact 7 HD. Som 
standard står lydsignalene på. 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Beep” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Velg “ON” dersom du ønsker at lydsignalene skal være på, eller “OFF” dersom du 

vil at de skal være av. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
 

Meny: Light – Belysning. 

Fra dette menypunktet kan du slå av eller på dokumentbelysningen. Ved levering er 
dokumentbelysningen slått på. 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Light” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Velg “ON” dersom du ønsker at belysningen skal være på, eller “OFF” dersom du 

vil at den skal være av. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
 
 

Meny: Color - Fargekombinasjoner. 

Compact 7 HD har innbygget fire visninger i høykontrast. For hver av disse 
visningene kan du velge hvilken fargekombinasjon som skal benyttes, og tre av dem 
kan deaktiveres hvis du ikke har bruke for alle disse visningstypene. 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Color” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Bruk ”+”- eller ”–”-knappen, gå til den høykontrastvisningen du vil endre og trykk 

på “Modus”-knappen for å bekrefte. 
- Bruk ”+”- eller ”–”-knappen og bla til den fargekombinasjonen du vil ha for den 

aktuelle høykontrastvisningen. Høykontrastvisning 2, 3 og 4 kan om ønskelig 
deaktiveres ved at du velger “DISABLED”. 

- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
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Meny: Reset - Tilbakestille. 

Fra dette menypunktet kan du sette alle innstillingene på Compact 7 HD tilbake til 
verdiene de hadde ved levering: 
 
- Åpne menyen ved samtidig å trykke på ”+”- og ”–”-knappen i to sekunder. 
- Bruk ”+”-knappen til å bla oppover i menyen og ”–”-knappen til å bla nedover, gå 

til menypunktet “Reset” og trykk på “Modus”-knappen. 
- Velg “YES” dersom du ønsker å tilbakestille alle innstillingene, eller “NO” dersom 

du vil la innstillingene være slik de var. 
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen. 
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Appendix A: Sikkerhet. 

Compact 7 HD er designet slik at den kan benyttes til generell bruk i sykehusmiljøer, 
f.eks. til gjennomgang av journaler. Compact 7 HD skal ikke brukes ved operative 
inngrep i kombinasjon med medisinsk utstyr. 
Advarsel: Kritiske, diagnostiske avgjørelser må ikke baseres på bilder fra denne 
enheten. 

� For å unngå brannfare, må ikke Compact 7 HD utsettes for høye temperaturer 
eller direkte sollys. 

� Ikke fjerne noen av delene på Compact 7 HD. Ta kontakt med leverandøren 
dersom du har behov for service på enheten. 

� For å unngå fare for elektriske støt, må Compact 7 HD holdes borte fra 
væsker og kjemikalier. 

� Behandle Compact 7 HD med omtanke. Uvøren håndtering av enheten vil 
forårsake skade på dens innvendige deler. 

� Ikke anvend Compact 7 HD i nærheten av utilstrekkelig skjermet medisinsk 
utstyr. 

� Ikke forsøk å åpne batterirommet eller fjerne batteriet. 
� Ta kontakt med leverandøren ved behov for service på enheten. Ikke 

demontér enheten, dette vil føre til at garantien oppheves. 
� Sørg alltid for å koble Compact 7 HD fra strømforsyningen og slå enheten helt 

av før rengjøring. Bruk kun tørre, myke kluter under rengjøringen. Tekniske 
rensemidler og vaskemidler med slipende virkning må ikke brukes da slike vil 
skade enheten. 

 
Annen bruk av Compact 7 HD enn den som beskrives i denne håndboken, vil 
oppheve leverandørens garantiansvar. 
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Appendix B: Tekniske data. 

 
Forstørrelse:    2,5 – 30 ganger. 
Visningstyper:   Fullfarge-visning. 
     Høykontrast, hvitt på svart. 
     Høykontrast, svart på hvitt. 
     Høykontrast, fargekombinasjon 1. 
     Høykontrast, fargekombinasjon 2. 
Fokusering:    Auto-fokus. 
Høykontrast forhold:  500:1. 
Skjerm med høy lysstyrke:  500 cd/m2. 
Skjermtype:    7” TFT. 
Skjermens oppløsning:  800 x 480. 
Størrelse:    190x130x27mm. 
Batteri     Gjennomsnittlig 5 timer brukstid. 
      Gjennomsnittlig 3,5 timer ladetid. 
Li-Ion-batteri    Oppladbart, 3,7V, 2800mAh. 
Vekt:     640 gram. 
Lader-/ Strømforsyningstype: Adapter Technology Co., Ltd., ATS024T-W120V. 
Inngangsspenning lader:  100-240VAC, 50-60Hz, 0,3A. 
Inngangsspenning Comp. HD 7: 12VDC, 2A. 
 
Bruksområder: 
Temperatur:  +10°C to 35°C. 
Luftfuktighet:  < 70%, ingen dråpedannelse. 
Høyde over havet: opp til 3000 m (9842 fot). 
Lufttrykk:  700 – 1060 hPa. 
 
Forhold ved oppbevaring og transport: 
Temperatur:  +10°C to 40°C. 
Luftfuktighet:  < 95%, ingen dråpedannelse. 
Høyde over havet: opp til 12192 m (40000 fot). 
Lufttrykk:  186 – 1060 hPa. 
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Appendix C: Garantibetingelser. 

Optelec garanterer at Compact 7 HD ved leveringen ikke innehar feil på materialer 
eller sammensetning. Compact 7 HD er produsert med tanke på innendørs, privat 
bruk hjemme eller andre steder man har behov for en elektronisk lupe. Optelec 
forbeholder seg retten til å reparere eller erstatte enhver Compact 7 HD med et 
lignende eller bedre produkt. I tilfelle feil på produktet, består brukers mulighet til 
utbedring kun i utskifting av tilbehør. Optelec eller Otelecs agenter kan ikke holdes 
ansvarlig for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå som følge av 
anvendelse av dette produktet, og Optelec påtar seg heller ikke ansvar dersom det 
blir anvendt på annen måte en det som omtales i denne håndboken. Garantien 
gjelder kun i samme land som produktet opprinnelig ble solgt i, og kun dersom 
produktets forseglinger er intakte. Ved reparasjoner utenfor garantitiden, ber vi deg ta 
kontakt med leverandøren. 
 
Advarsel: Endringer av utstyret må kun utføres etter samtykke med produsenten. 
Advarsel: For å redusere risikoen for elektriske støt, må denne enheten kun tilkobles 
jordet stikkontakt. 
 
Advarsel: Den medfølgende strømforsyning/ lader PW-M024A-1Y120K er å betrakte 
som en del av Compact 7 HD. 
 
 
Symboler brukt i denne håndboken: 

 

Advarsel, henvisning til medfølgende dokumentasjon.  

 

Gå frem som beskrevet i brukerhåndboken. 

 

STAND-BY. 

 

Likespenning. 
 
 
Kassering av produktet og merknad om WEEE. 
Direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som ble vedtatt som 
europeisk lov den 3. desember 2008, resulterte i store endringer i behandlingen av 
elektrisk avfall etter endt levetid. 
 
Formålet til dette direktivet er, som første prioritet, å begrense avfallsmengden fra 
elektrisk utstyr og dernest å oppfordre til gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av 
slikt avfall for å redusere ressursene som går til spille. 

 
WEEE logoen (vist til venstre) på produktet eller dets emballasje, indikerer 
at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig restavfall. Du er selv 
ansvarlig for at alt ditt avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr blir levert til 
innsamlingspunkt for gjenvinning av slikt farlig avfall. Sortert innsamling og 

korrekt håndtering av slikt avfall vil hjelpe til med å ta vare på naturressursene. I 
tillegg vil korrekt resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr bidra til 
forbedret helse og miljø. For mer informasjon om håndtering av avfall fra elektrisk og 
elektronisk utstyr, gjenvinning og innsamlings- og gjenvinningspunkter for slikt avfall, 
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kan du ta kontakt med kommunen der du bor, utsalgsstedet der du kjøpte produktet 
eller importøren eller produsenten av produktet. 
 
 
RoHS-oppfyllelse. 
Dette produktet samsvarer med Direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og fra 
Council of 1st July 2011, om begrensning av bruk av enkelte skadelige stoffer i 
elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS). 
 
 
Merknad for den Europeiske Union. 
Produkter med CE-merking samsvarer med EMC-direktivet (2014/30/EU), MDD-
direktivet (93/42/EEC) og Lavspennings-direktivet (2014/35/EU) utgitt av Europa-
Kommisjonen. 
 
Samsvar med disse direktivene impliserer samsvar med følgende internasjonale 
standarder: 
EMC :     FCC :    Sikkerhet : 
EN 55032    FCC part 15 Class B UL 60950-1 
EN 55024        EN 60601-1-1 
EN 60601-1-2 
 
Advarsel: Anvendelse av tilbehør, sendere og kabler, med unntak av sendere og 
kabler levert som reservedeler av produsenten av Compact 7HD, kan forårsake økt 
utstråling fra Compact 7 HD og redusert toleranse mot slik stråling utenfra. 
 
 

 
Denne enheten er utstyrt med CE- og FCC-merke. 
 

 
 
 
Merknad om FCC: 
Dette produktet er testet og er i samsvar med grenseverdiene for en digital enhet i 
Klasse B i henhold til FCC-reglenes kapittel 15. Disse grenseverdiene er satt opp for 
å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i et privat hjem. Produktet 
genererer, benytter og kan avgi radiostråling. Dersom det ikke installeres i henhold til 
beskrivelsen, kan det forårsake forstyrrelser på radio-kommunikasjon. Det er 
imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå under gitte forhold i enkelte 
installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, 
noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å 
korrigere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: 

•Snu eller flytt antennen. 
•Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
•Koble utstyret til et uttak på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til. 
•Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp. 

 
For å forsikre at produktet alltid samsvarer med aktuelt regelverk, skal det ved 
tilkobling til PCer eller annet datautstyr kun benyttes skjermede forbindelseskabler 
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med monterte ferritt-kjerner. Eventuelle endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av 
selskapet som er ansvarlig for samsvar med reglene, kan sette brukeren i fare for å 
miste bruksretten til produktet. 
 
Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, bruken er underlagt følgende 
to vilkår: 
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 
(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som 
kan forårsake uønsket virkning. 
 
 
Egne notater: 
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Dersom du skulle ha behov for ytterligere opplysninger om Compact 7 HD, ber vi deg 
ta kontakt med Adaptor Hjelpemidler AS på telefon 23215555 eller sende en e-post 
til hjelpemidler@adaptor.no. 
 
 
 


