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1. Wstęp
Gratulujemy Państwu zakupu powiększalnika Snow 12 HD OCR! Poniższa instrukcja
obsługi zawiera opis wszystkich funkcji urządzenia. Przed pierwszym użyciem
powiększalnika prosimy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. W przypadku
dalszych pytań prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

1.1. Przeznaczenie
Powiększalnik Snow 12 HD OCR jest przeznaczony do wyświetlania powiększonego
tekstu, materiałów fotograficznych i obiektów, oraz przekstałcania tekstu na mowę. W
przypadku zastosowania innego niż opisane, deklaracja CE nie ma zastosowania.
Uwaga: pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie próbować naprawiać
urządzenia we własnym zakresie. Jakakolwiek nieautoryzowana próba naprawy
może spowodować utratę gwarancji. W przypadku problemów skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.

1.2. Bezpieczeństwo
Aby zapewnić długotrwałość powiększalnika Snow 12 HD OCR zaleca się:
 Chronić urządzenie i baterie przed wilgocią, kurzem, drobinkami piasku i
wysokimi temperaturami.
 Czyścić urządzenie suchą ściereczką. Nie czyścić produktami, które zawierają
alkohol, spirytus metylowy, amoniak oraz środkami szorującymi, które mogą
uszkodzić urządzenie.
 Używać wyłącznie oryginalnych podzespołów dostarczonych przez
producenta.
 Zastosowanie ochraniacza ekranu może wpłynąć na funkcjonowanie ekranu
dotykowego.

1.3. Zawartość opakowania
Dostarczony zestaw zawiera:
 Etui, a w nim powiększalnik Snow 12 HD OCR
 Usztywniana torba, a w niej składany stolik
 Niniejsza instrukcja
 Szybki start
 Zasilacz
 Kabel USB
 Kabel HDMI
 ściereczka mikrofibrowa
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1.4. Akumulator
Przed pierwszym użyciem powiększalnika Snow 12 HD OCR, należy w pełni
naładować akumulator. W tym celu należy podpiąć zasilacz do gniazda zasilania (nr
13 na diagramie). Czas pełnego ładowania wynosi około dwie godziny. Podczas
kiedy ładowarka jest podłączona do urządzenia, kontrolka ładowania informuje o
stanie ładowania w następujący sposób:




Czerwone światło: ładowanie
Zielone światło: ładowanie zakończone (widoczne również podczas
korzystania z urządzenia)
Brak światła: ładowarka nie jest podłączona, a urządzenie jest wyłączone

W pełni naładowany akumulator wystarcza na 2,5 do 3 godzin nieustannej pracy.
Niski stan akumulatora jest sygnalizowany następującą ikonką w dolnym lewym rogu
ekranu:
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2. Opis powiększalnika
Poniższa sekcja opisuje fizyczny rozkład elementów urządzenia Snow 12 HD OCR,
jego wbudowaną, składaną podstawkę do czytania oraz metalowy stolik
sprzedawany w zestawie z powiększalnikiem. Funkcjonalność opisana w dalszych
sekcjach instrukcji nawiązuje do elementów opisanych w tym rozdziale.

2.1. Opis fizyczny
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2.2. Podstawka do czytania
Powiększalnik Snow 12 HD OCR jest wyposażony w składaną podstawkę,
umożliwiającą postawienie powiększalnika w optymalnej pozycji do czytania. Aby
rozłożyć podstawkę urządzenia, należy wcisnąć okrągły przycisk znajdujący się na
spodzie powiększalnika, co spowoduje uwolnienie zatrzasku i rozłożenie podstawki.
Aby złożyć podstawkę, należy chwycić powiększalnik oburącz i złożyć podstawkę aż
do kliknięcia zatrzasku.

2.3. Składany stolik
Składany stolik zapewnia ergonomiczną pozycję pracy, umożliwia wyświetlanie
większej ilości tekstu oraz pozwala na pisanie długopisem na kartce umieszczonej
pod powiększalnikiem. Przed umieszczeniem powiększalnika Snow 12 HD OCR na
metalowym stoliku, należy upewnić się, że podstawka urządzenia jest złożona
(patrz rozdział 2.2. Podstawka do czytania).

8
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2.3.1. Rozkładanie stolika
Aby rozłożyć stolik należy:
1. Unieść ramię tak, aby odchyliło się od bazy i spowodowało zapadnięcie
blokady na lewym i prawym wysięgniku.
2. Pchnąć obrotowe przedłużenie ramienia do góry.
3. Pchnąć obrotową kołyskę.
4. W kołysce można teraz umieścić powiększalnik Snow 12 HD OCR.

lumen.pl
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2.3.2. Składanie Stolika
Składanie stolika odbywa się w analogicznie odwrotnej kolejności niż jego
rozkładanie. Przed składaniem stolika należy wyjąć powiększalnik Snow 12 HD OCR
z kołyski, a następnie postępować w następujący sposób:
1. Złożyć kołyskę popychając ją do góry.
2. Złożyć przedłużenie ramienia, popychając je do góry.
3. Lekko unieść ramię i zwolnić blokadę na lewym i prawym wysięgniku
jednocześnie.
4. Złożyć ramię.

10
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3. Włączanie i wyłączanie
Snow 12 HD OCR jest oparty na systemie operacyjnym ANDROID, dlatego
uruchamianie urządzenia może potrwać dłuższą chwilę. Tryb uśpienia znacznie
skraca ten czas (więcej informacji w rozdziale 3.3.).

3.1. Włączanie
Aby włączyć powiększalnik Snow 12 HD OCR, należy wcisnąć i przytrzymać
włącznik na trzy sekundy (patrz rozdział 2.1, pkt. 9). Włączenie lupy zostanie
zasygnalizowane zieloną diodą w dolnym lewym rogu urządzenia (patrz rozdział 2.1,
pkt. 12).

3.2. Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać włącznik przez trzy sekundy.
Wyłączenie urządzenia zostanie potwierdzone komunikatem „do widzenia”.

3.3. Tryb uśpienia
W celu przyspieszenia procedury uruchamiania, powiększalnik Snow 12 HD OCR
posiada funkcję trybu uśpienia. Tryb uśpienia oszczędza energię poprzez wyłączenie
ekranu, natomiast pozostawia urządzenie włączone. Urządzenie przechodzi
automatycznie w tryb uśpienia po trzech minutach bezczynności. Jeżeli urządzenie
nie będzie używane przez kolejne 30 minut, wyłączy się automatycznie.
Aby wyjść z trybu uśpienia należy krótko wcisnąć włącznik.

lumen.pl
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4. Tryb oglądania
Składana podstawka powiększalnika Snow 12 HD OCR (grafika poniżej) pełni
funkcję stopki oraz jest jednocześnie przełącznika między trybem oglądania „z bliska”
i „z daleka”. Podczas kiedy podstawka jest złożona, Snow 12 znajduje się w trybie
oglądania z daleka. W tym trybie oświetlenie LED jest wyłączone. Podczas kiedy
podstawka jest rozłożona, urządzenie jest w trybie oglądania z bliska i oświetlenie
LED jest włączone. Będąc w trybie oglądania z daleka, krótkie stuknięcie środka
ekranu wyostrza obraz.
Aby rozłożyć podstawkę należy wcisnąć okrągły przycisk znajdujący się z tyłu
urządzenia.

5. Funkcja powiększalnika
Snow 12 HD OCR umożliwia powiększanie obrazu od 2,5x do 19x za pomocą
klawiszy + oraz - znajdujących się na panelu sterowania poniżej dotykowego
wyświetlacza. Wciśnięcie klawisza + zwiększa powiększenie, natomiast wciśnięcie
klawisza - zmniejsza powiększenie.

Dodatkowo, powiększenie obrazu może być znacznie zwiększone poprzez
podłączenie do monitora zewnętrznego lub telewizora za pomocą kabla HDMI (patrz
rozdział 2.1, pkt. 7).

12
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5.1. Przesuwanie obrazu - joystick
Podczas kiedy obraz jest powiększony, analogowy joystick znajdujący się w lewym
rogu panelu sterowania (patrz poniżej), służy do przesuwania powiększonego obrazu
w lewo, prawo, górę i dół. Szybkie, podwójne przesunięcie w jednym z tych
kierunków powoduje przesunięcie się do wskazanej krawędzi.

5.2. Tryby kolorów
Snow 12 HD OCR umożliwia wyświetlanie obrazu w kolorach naturalnych oraz
dziesięciu trybach wysoko kontrastowych. Tryby wyświetlania są zmieniane
sekwencyjnie poprzez wciskanie klawisza „tryb kolorów” (patrz poniżej). Aby
powrócić z trybu wysoko kontrastowego do trybu kolorów naturalnych, należy
wcisnąć i przytrzymać klawisz „tryb kolorów” przez trzy sekundy. Ilość dostępnych
trybów kolorów można modyfikować poprzez menu (patrz rozdział 6.4.6.).

Poniżej znajduje się lista dostępnych trybów wyświetlania:

Tryby kolorów
1. kolory naturalne
2. Biały tekst/Czarne tło
3. Biały tekst/Niebieskie tło
4. Żółty tekst/Czarne tło
5. Zielony tekst/Czarne tło
6. Żółty tekst/Niebieskie tło

7. Czarny tekst/Białe tło
8. Niebieski tekst/Białe tło
9. Czarny tekst/Żółte tło
10. Czarny tekst/Zielone tło
11. Niebieski tekst/Żółte tło

5.3. Stopklatka
Aby wykonać stopklatkę, należy wcisnąć przycisk „Stopklatka” (patrz rozdział 2.1,
pkt. 2). Wciśnięcie tego klawisza powoduje zatrzymanie obrazu i ukazanie się
następującej ikonki w dolnym prawym rogu ekranu:

. Wciśnięcie tej ikonki

spowoduje rozwinięcie na ekranie menu opisanego w kolejnej sekcji.

lumen.pl
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5.4. Zapisywanie Obrazów
Aby zapisać obraz w galerii, należy wcisnąć następującą ikonkę, znajdującą się na
ekranie:
Wciśnięcie ikonki
powoduje przejście do galerii zdjęć. Rozdział 6.2
zawiera szczegółowe informacje na temat galerii obrazów.

5.5. Przesuwanie zatrzymanego obrazu
Podczas kiedy obraz jest zatrzymany, możliwa jest zmiana trybu kolorów oraz
regulacja powiększenia. Powiększony obraz może być przesuwany za pomocą
joysticka. Aby wyjść z trybu zatrzymania obrazu, należy wcisnąć klawisz home na
panelu sterowania (patrz rozdział 2.1, pkt. 1), bądź dotknąć ikonkę w skrajnym
prawym rogu ekranu:

.

6. Menu wewnętrzne
Menu wewnętrzne Snow 12 HD OCR umożliwia zarządzanie zaawansowanymi
funkcjami urządzenia. Aby wejść do menu wewnętrznego należy w trybie oglądania
wcisnąć klawisz „home” (patrz rozdział 2.1, pkt. 1), znajdujący się na panelu
sterowania na prawo od przycisku stopklatki.

14
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Menu wewnętrzne zawiera 6 ikonek. Można je aktywować poprzez dotknięcie ekranu
albo za pomocą joysticka. Wybieranie ikonek za pomocą joysticka powoduje
wypowiadanie funkcji ikonki. Aby aktywować ikonkę wybraną joystickiem, należy
wcisnąć klawisz „tryb kolorów” (patrz rozdział 2.1, pkt. 4).

6.1. Funkcja czytania tekstu
Powiększalnik Snow 12 HD OCR posiada funkcję rozpoznawania tekstu
drukowanego i przekształcania go na mowę syntetyczną. Szczegółowy opis znajduje
się w rozdziale 9.

6.2. Galeria zdjęć
Wciśnięcie ikonki

wywołuje menu zawierające dwie pozycje: PHOTO oraz PDF.

Wybranie pozycji PHOTO wyświetla listę zapisanych fotografii, natomiast opcja PDF
wyświetla listę zapisanych dokumentów PDF. Jeżeli galeria zostanie uruchomiona z
poziomu funkcji czytania tekstu, galeria będzie zawierała trzecią pozycję TXT
zawierającą dokumenty tekstowe.
Aby wyjść z galerii należy wybrać na ekranie ikonkę
„stopklatka” na panelu sterowania.

albo wcisnąć klawisz

6.3. Kamera zewnętrzna
Funkcja kamery zewnętrznej tzw. „Snow Link” umożliwia używanie dodatkowej
kamery podłączonej przez wejście HDMI (patrz rozdział 2.1, pkt. 11). Aby dowiedzieć
się więcej prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

6.4. Ustawienia
Wybranie ikonki ustawienia wywołuje planszę zawierającą 12 pozycji.

lumen.pl
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6.4.1. Oświetlenie
Sekwencyjne wciskanie ikonki przełącza między czterema dostępnymi trybami
oświetlenia: obie lampy włączone, tylko lewa, tylko prawa oraz wszystkie lampy
wyłączone.
6.4.2. Głośność
Wybranie ikonki powoduje rozwinięcie menu regulującego głośność systemu. Aby
zmienić wartość należy przesunąć joystick, wcisnąć klawisz plus albo minus, lub
dotknąć jeden z ośmiu prostokątów na ekranie dotykowym.

Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć lewą ikonkę oznaczoną „OK” lub prawą
ikonkę oznaczoną

, aby porzucić zmiany.

6.4.3. Jasność ekranu
Wybranie ikonki powoduje rozwinięcie menu regulującego jasność ekranu. Aby
zmienić wartość należy przesunąć joystick, wcisnąć klawisz plus albo minus, lub
dotknąć jeden z ośmiu prostokątów na ekranie dotykowym.

Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć lewą ikonkę oznaczoną „OK” lub prawą
ikonkę oznaczoną

16
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6.4.4. Linie pomocnicze i maski
Będąc w trybie oglądania, Snow 12 HD OCR umożliwia przełączanie linii
pomocniczych i masek poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy + oraz -,
znajdujących się na panelu sterowania (patrz rozdział 2.1 pkt. 5, 6).
Wybranie linii pomocniczych poprzez menu wewnętrzne urządzenia, dodatkowo
umożliwia regulowanie pozycji linii pomocniczych oraz rozstawu masek.
 Przesunięcie Joysticka w lewo bądź prawo wybiera jedną z czterech opcji
(maski albo linie pomocnicze).
 Przesunięcie joysticka w górę bądź dół powoduje przesunięcie linii bądź
masek.
 Zmian można dokonać również poprzez dotknięcie ekranu dotykowego.
Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć lewą ikonkę oznaczoną „OK” lub prawą
ikonkę oznaczoną

, aby porzucić zmiany.

6.4.5. Kontrast
Jakość tekstu wyświetlanego w trybie wysoko kontrastowym jest uzależniona od
oświetlenia oraz powierzchni, na której znajduje się tekst. Aby zwiększyć kontrast,
należy jednocześnie wcisnąć klawisz trybu kolorów i plus. Aby zmniejszyć kontrast
należy jednocześnie wcisnąć klawisz trybu kolorów i -. Będąc w menu urządzenia
regulacja odbywa się za pomocą przesuwania joysticka w górę albo dół,
alternatywnie za pomocą klawiszy + oraz -.

Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć lewą ikonkę oznaczoną „OK” lub prawą
ikonkę oznaczoną

lumen.pl
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6.4.6. Tryby kolorów
Snow 12 HD OCR ma 10 trybów wysoko kontrastowych, które poprawiają czytelność
tekstu. W sekcji kontrast można wybrać jakie kolory będą dostępne za pomocą
przycisku „tryb kolorów”, znajdującego się na panelu sterowania. Przesunięcie
joysticka w lewo, prawo, górę bądź dół wybiera kombinację kolorów, natomiast
wciśnięcie klawisza „tryb kolorów” włącza bądź wyłącza daną kombinację kolorów.
Aby zatwierdzić zmianę należy wcisnąć lewą ikonkę oznaczoną „OK” lub prawą
ikonkę oznaczoną

, aby porzucić zmiany.

6.4.7. Język
Snow 12 HD OCR domyślnie ustawiony jest w trybie automatycznego rozpoznawania
języka. Oznacza to, że komunikaty systemowe są wypowiadane w języku angielskim,
natomiast podczas rozpoznawania tekstu, urządzenie automatycznie przestawia się
na stosowny język. Zmiana języka np. na polski, powoduje wypowiadanie
komunikatów systemowych w języku polskim oraz odczytywanie przeskanowanego
tekstu w tym samym języku.
Aby zmienić język należy przesuwać joystickiem w górę bądź dół, a następnie
zatwierdzić wybór klawiszem trybu kolorów. Alternatywnie zmian można dokonać za
pomocą ekranu dotykowego.
6.4.8. Głos
Dla większości języków są dostępne dwa głosy: męski oraz damski. Aby zmienić głos
należy przesunąć joystick, kliknąć klawisz trybu kolorów bądź dotknąć ekran
dotykowy.
6.4.9. Częstotliwość odświeżania
Snow 12 HD OCR, domyślnie odświeża ekran z częstotliwością 60 Hz. Aby zmienić
częstotliwość na 50 Hz, należy wcisnąć klawisz trybu kolorów lub zmienić wartość za
pomocą ekranu dotykowego.
6.4.10. Ekran dotykowy
Domyślnie funkcja dotykowa ekranu powiększalnika Snow 12 HD OCR jest
włączona. Aby wyłączyć funkcję dotykową należy wcisnąć przycisk na ekranie
dotykowym bądź wcisnąć klawisz trybu kolorów. Aby ponownie włączyć ekran
dotykowy, należy wcisnąć klawisz trybu kolorów.
6.4.11. Tryb DEMO
Niniejsza funkcja jest przeznaczona do celów demonstracyjnych i prezentuje
wszystkie funkcje urządzenia. Aby wyjść z trybu demo, należy wcisnąć klawisz
„stopklatka” albo klawisz „home”, aby zamknąć tryb DEMO i wyjść z menu.
18
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6.5. Informacje o systemie
Sekcja ta zawiera ustawienia i informacje wykorzystywane do czynności
serwisowych.

6.5.1. Wersja oprogramowania
Sekcja ta zawiera informacje na temat obecnej wersji oprogramowania. Informacje te
są wykorzystywane przez serwisanta do celów diagnostycznych.
6.5.2. Licencja OCR
Sekcja służy do aktywowania oprogramowania rozpoznającego tekst drukowany.
6.5.3. Tryb uśpienia
W tym miejscu można zdefiniować sposób oszczędzania baterii.
6.5.4. Aktualizacja przez USB
Sekcja umożliwia aktualizację oprogramowania za pomocą pamięci przenośnej.
6.5.5. Przywracanie ustawień fabrycznych
Umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do domyślnych parametrów w
fabrycznie nowych urządzeniach. Funkcja ta jednocześnie usuwa wszystkie obrazy
zapisane w pamięci urządzenia.
6.5.6. Powrót
Zamyka „Informacje o systemie” i wraca do menu głównego.

6.6. Wyjście z menu
Zamyka menu główne i powraca do trybu oglądania.

lumen.pl
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7. Komunikacja z komputerem
Snow 12 HD OCR umożliwia dwukierunkową komunikację z komputerami
wyposażonymi w system operacyjny Windows. Oznacza to, że pliki znajdujące się w
pamięci urządzenia Snow 12 HD OCR, mogą być przenoszone do pamięci
komputera i na odwrót.

UWAGA: Nie modyfikować ani nie usuwać folderów znajdujących się w pamięci
Snow 12 OCR. Może to zakłócić prawidłowe działanie urządzenia.

Aby połączyć urządzenia ze sobą, należy za pomocą dołączonego kabla USB:
1. Podpiąć standardową wtyczkę USB do wolnego gniazda w komputerze.
2. Cieńszą wtyczkę – USB typ C, wpiąć do gniazda znajdującego się w Snow 12
HD OCR (patrz rozdział 2.1, pkt. 10).
Poprawnie podłączony Snow 12 HD OCR będzie widoczny w menadżerze jako dysk
zewnętrzny o nazwie Snow 12, w którym znajduje się kilka folderów, między innymi
folder DCIM służący do przechowywania plików przez urządzenie Snow 12 HD OCR.
Folder DCIM jest dodatkowo podzielony na następujące pod foldery:
 Photo – zdjęcia dostępne w trybie oglądania
 PDF – zawiera dokumenty PDF
 TXT/RTF – zawiera dokumenty tekstowe
 Photo/OCR – zdjęcia dostępne jedynie w trybie czytania
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8. Ekran zewnętrzny
Powiększalnik Snow 12 HD OCR może być podłączony do zewnętrznego monitora
lub telewizora. Umożliwia to podłączenie większego monitora, a co za tym
zwiększenie powiększenia.
Aby podłączyć Snow 12 HD OCR do zewnętrznego monitora, należy użyć
dostarczonego w opakowaniu kabla HDMI. Kabel ten jest grubszy od kabla USB
używanego do łączności z komputerem i fabrycznie zawiera plastikowe
zabezpieczenia na obu końcówkach.

Wyjście Micro HDMI

Wejście HDMI

Kabel HDMI

Po połączeniu urządzeń i wybraniu źródła sygnału na monitorze zewnętrznym, obraz
ukaże się na obydwu urządzeniach jednocześnie. Snow 12 HD OCR przechodzi
automatycznie w stan uśpienia i wygasza ekran, jeżeli jest nieużywany przez 30
sekund. Aby włączyć ekran z powrotem, należy stuknąć delikatnie opuszkiem palca
w środek ekranu dotykowego.

9. Tryb czytania
Za pomocą technologii OCR, urządzenie Snow 12 HD OCR jest w stanie
konwertować drukowany tekst do wersji elektronicznej oraz odczytywać go za
pomocą wbudowanej mowy syntetycznej.
Snow 12 HD OCR jest sprzedawany w zestawie ze specjalnym składanym stolikiem
(patrz rozdział 2.3.). Składany stolik zwiększa pole widzenia powiększalnika i
umożliwia konwertowanie dokumentów o formacie A4.
Funkcja rozpoznawania tekstu i odczytywania na głos jest dostępna przez menu
wewnętrzne urządzenia (patrz rozdział 6.), alternatywnie wciskając i przytrzymując
klawisz „stopklatka” na 3 sekundy.
Aby wyjść z trybu czytania należy wybrać ikonkę

w dolnym prawym rogu

ekranu lub wcisnąć i przytrzymać przycisk „stopklatka” na 3 sekundy.

lumen.pl
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9.1. Konwertowanie
W chwili włączenia trybu czytania, obraz na ekranie jest wyświetlany w trybie
naturalnym. Regulacja kolorów i powiększenia jest dostępna dopiero po
przekonwertowaniu.
Aby przekonwertować tekst należy:
1. Umieścić tekst pod urządzeniem Snow 12 HD OCR.
2. Dotknąć opuszkiem palca środek ekranu dotykowego, aby wyostrzyć obraz.
3. Wcisnąć krótko klawisz „stopklatka”, aby rozpocząć przetwarzanie tekstu.
Po zakończeniu rozpoznawania tekstu, urządzenie zacznie automatycznie
odczytywać przeskanowany tekst i zaznaczać na ekranie obecnie odczytywane
słowo.
Dotknięcie dowolnego słowa na ekranie, powoduje wznowienie odczytu od
wybranego słowa.

9.2. Menu odczytywania
W chwili przekonwertowania obrazu na tekst, w dolnej części ekranu wyświetlany jest
dotykowy panel sterowania, zawierający następujące ikonki:

Ikonki od lewej do prawej:
 Zwinąć menu: zwija/minimalizuje pasek menu do dolnego prawego rogu.
 Obraz: wyświetla przekonwertowany tekst w formie pierwotnego zdjęcia.
(patrz 9.2.1.).
 Wolniej i Szybciej: przyciski regulują prędkość odczytywania tekstu.
 Pauza/Czytaj: wstrzymuje i wznawia odczytywanie dokumentu.
 Ciszej i Głośniej: przyciski regulują głośność odczytywania tekstu.
 Zapisz: zapisuje przekonwertowany tekst w formacie tekstowym – TXT albo
RTF.
 Wyjście: zamyka przekonwertowany dokument.
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9.2.1 Menu odczytywania – tryb obrazu
Domyślnie, podczas odczytywania tekstu, na ekranie urządzenia wyświetlana jest
przekonwertowana wersja tekstu. Jeżeli podczas odczytu w menu odczytywania
zostanie wciśnięta ikonka „obraz”, na ekranie ukaże się oryginalne zdjęcie
przekonwertowanego tekstu.

Dodatkowo, wyświetlane zdjęcie jest podzielone i ponumerowane na strefy odczytu.
Umożliwia to łatwe wybieranie stref i nawigowanie po odczytywanym dokumencie,
np. wybranie kolumny w gazecie.

9.3. Odczytywanie zapisanych dokumentów tekstowych
Aby odczytać dokument tekstowy zapisany w pamięci urządzenia, należy:
1. Wejść do menu głównego urządzenia.
2. Wybrać galerię zdjęć.
3. Wybrać jeden z formatów: photo, PDF, RTF/TXT
4. Wybrać dokument zapisany w pamięci. Na tym etapie można też usunąć
dokument, rozwijając menu w dolnym prawym rogu ekranu dotykowego.
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10. Rozwiązywanie problemów
Poniżej lista możliwych problemów i rozwiązań.
Problem
Ciemny ekran

Rozwiązanie
1. Upewnić się, że urządzenie jest
włączone i nie przeszło w tryb
uśpienia.
2. Upewnić się, że akumulator nie
jest rozładowany.
3. Zmniejszyć poziom
powiększenia.
Obraz na ekranie jest ciemny lub
1. Upewnić się, że oglądany
rozmazany.
materiał leży płasko pod kamerą.
2. Upewnić się, że oświetlenie jest
włączone.
3. Sprawdzić w ustawieniach
jasność ekranu.
Smugi albo plamy na wyświetlanym
Delikatnie przetrzeć kamerę urządzenia
obrazie.
suchą ściereczką.
Brak obrazu na podpiętym,
1. Upewnić się, że kabel HDMI jest
zewnętrznym monitorze.
poprawnie podpięty.
2. Upewnić się, że monitor
zewnętrzny jest włączony.
3. Upewnić się, że źródło obrazu
jest poprawnie wybrane w menu
monitora.
Błąd rozpoznawania tekstu.
Ne poruszać urządzeniem podczas
konwertowania tekstu.
Odczytywanie tekstu w złym języku.
Wybrać odpowiedni język dla
konwertowanego tekstu
Urządzenie zawiesiło się.
Wcisnąć i przytrzymać jednocześnie
przyciski: włącznik, + oraz W przypadku problemu nie sprecyzowanego w powyższej tabeli, należy
skontaktować się ze sprzedawcą.

24

lumen.pl

Instrukcja Obsługi

Snow 12 HD OCR

11. Specyfikacja techniczna
Parametr
Zakres powiększenia
Tryby kolorów
Ekran
Kamera
Wymiary
Waga
Wymiary składanego stolika
Waga składanego stolika
Czas pracy na akumulatorze
Czas ładowania
Zasilacz
Pamięć wewnętrzna

Wartość
2,7 x - 19 x tryb oglądania z daleka
2,5 x - 19 x tryb oglądania z bliska
Naturalny i 10 wysoko kontrastowych
Dotykowy, przekątna 12’’, rozdzielczość: 1920 x
1080 p
Auto fokus, 13 MPX
29 x 22 x 2,4 cm
960 g
35 x 23 x 4 cm
1230 g
2,5 – 3 godzin (uzależnione od oświetlenia LED)
2 godziny
Input: 100-240V, Output: 1,5V/4A
1,5 GB

12. Serwis
Model
1006-B

>>

Data zakupu
Patrz paragon / FV

GWARANCJA
24 miesiące

<<

S/N:………………………….……….
Do rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej wymagany jest dowód zakupu.

Przed odesłaniem towaru do serwisu firmy LUMEN, prosimy o kontakt telefoniczny w
celu uzyskania formularza reklamacyjnego.

13. Utylizacja
Nigdy nie wyrzucać zużytych baterii do ognia bądź
odpadów domowych. Snow 12 HD OCR i jego
podzespoły należy utylizować w specjalnie oznaczonych
do tego miejscach.

14. Kontakt




Dystrybutor: LUMEN Michał Kijewski, ul. Czerska 18 lok. 43, 00-732 Warszawa. Tel. +48 22 213 0 216,
www.lumen.pl, mail: biuro@lumen.pl
Producent: ZOOMAX Technology Ltd. 9F, Building D, Paradise Software Park, 310012, China.
tel.: +86-571-87006308, mail: sales@zoomax.com
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