
 
 
 
 
   

Rekonditionering och reparation av 
Clearview C 
 

Reparation 
Vid behov av reparation skall produkten skickas till Polar Print. Ta först kontakt via telefon eller E-

post.  

Produkten är moduluppbyggd. Oftast räcker det med att skicka in den del, kameraenhet, skärm, 

fjärrkontroll eller basenhet som är trasig. 

 

Rekonditionering 

 

Rengöring bildskärm 
Rengör skärmen med torr mikrofiberduk.  

Om skärmen inte blir ren av det - blöt mikrofiberduken med destillerat vatten (avjoniserat vatten) 

och vrid ur den noga före torkning av skärmen. 

Om detta inte räcker går det att rengöra skärmen med isopropyl-alkohol samt lösningar med 

vinäger och vatten (inte mer än 10% vinäger). 

Använd endast en minimal mängd vätska för att undvika fukt i enheten. Om vätska kommer 

in i enheten kan den skadas. Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på skärmen. 

Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort. 

 Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra skärmen. 

 Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen. 

 Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, ammoniak, 

aceton eller metylklorid. 

 Använd aldrig pappersservetter för att rengöra skärmen. 

 

Rengöring objektiv 
Kameraobjektivet är inbyggt, endast en ”lins” av plast är tillgänglig för rengöring. Till den används en 

liten pensel eller blåsbälg för att ta bort eventuella lösa partiklar. Spraya sedan lite linsvätska (på 

sprayburk t.ex. Siclair) för att lösa upp fett och torka sedan försiktigt tills linsen är helt ren. Det är 

viktigt att använda engångssevetter typ (Kleenex®). 

Försök i möjligaste mån undvika s.k. linsdukar eller mirakeldukar samt linspennor då de har en 
tendens till att repa linsen. 



 
 
 
 
   
Det går också bra att försiktigt använda handdiskmedel (t.ex. Yes) och ljummet vatten, viktigt är att 

skölja med vatten för att få bort lösa partiklar tag sedan lite diskmedel och bestryk linsen, 

 

Rengöring läsbord 
Ta loss kontrollpanelen före rengöring av läsbordet.  

Läsbordets ovansida rengörs med lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel. Använd aldrig slipande 

material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra det. 

Är läsbordet slitet är det mycket enkelt och billigt att byta läsplattan (rekommenderas). Det sitter fast 

med snabblås på vänster och höger undersida. 

 

Kontrollpanelen 
Batterierna i kontrollpanelen bör bytas i förbyggande syfte i samband med rekonditionering. Hur det 

görs beskrivs i användarmanualen. 

Kontrollpanelen rengörs med lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel. Var mycket försiktig med 

vätska. Använd aldrig slipande material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra det. 

 

Rengöring stativet 
Stativet behöver i normalfallet inte göras rent. Om behov föreligger så rengör med lätt fuktad trasa 

med milt rengöringsmedel. 

 

Fabriksåterställning 
Återställ alla inställningar till grundinställningar. Det görs genom att i menyn välja ” Återställa 

enheten till fabriksinställningarna”. 

  

Manualer 
Ladda ner och skriv ut användarmanual och snabbguide (Kom-igång) från www.polarprint.se.   

http://www.polarprint.se/


 
 
 
 
   

Tekniska specifikationer 
Modell  CVC 21,5”  CVC 24”  CVC One  
Vikt  15,9 kg  16,4 kg  15,9 kg  
Förstoring  1,3 - 67,5x  1,75 – 75x  2,4 – 27x eller 4 – 55x  
Full HD (1080p)  Ja  Ja  Nej (720p)  
Arbetshöjd  ≥ 25 cm  ≥ 25 cm  ≥ 25 cm  
Dimra läsbordsbelysning  Ja  Ja  Ja  
Stänga av belysning  Ja  Ja  Ja  
Låsbart X-Y bord  Ja (oberoende i X-Y)  Ja (oberoende i X-Y)  Ja (oberoende i X-Y)  
Bromsbart X-Y bord  Ja (oberoende i X-Y)  Ja (oberoende i X-Y)  Ja (oberoende i X-Y)  
Översiktsläge  Ja  Ja  Ja  
Autofokus av/på  Ja  Ja  Ja  
Positionsindikator  Ja  Ja  Ja  

  

  



 
 
 
 
   
 


