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INTRODUKTION 

Grattis till inköpet av Reveal 16, ett komplett, hopfällbar och portabel 
förstoringssystem med den bästa bildkvalitén på marknaden. Med 
sitt enkla och intuitiva gränssnitt är det en barnlek att läsa, förstora 
föremål eller se saker på avstånd.  

Följ noggrant instruktionerna som beskrivs i denna användarmanual 
innan användning av Reveal. Om det finns frågor om systemet, var 
god kontakta Polar Print, kontaktuppgifter finns på sista sidan.  

Upphovsrätt 2019 Technologies HumanWare Inc., alla rättigheter 
förbehållna. Ingen del i denna publikation får reproduceras eller 
distribueras i någon form, lagras i databas eller annat lagringssystem 
utan skriven tillåtelse från Technologies HumanWare Inc.  
 
 

LÄR KÄNNA REVEAL  

Detta avsnitt ger grundläggande information för att man ska lära 
känna Reveal. 

 

LÅDANS INNEHÅLL 

 Förstoringskameran Reveal 

 Användarmanual 

 Snabbguide 

 Nätadapter 

 Nordamerikansk strömkabel 

 Europeisk strömkabel 

 Brittisk strömkabel 

 Australiensisk strömkabel 

 

STÄLLA I ORDNING 

Reveal har designats med enkelhet i åtanke. Följ dessa steg för att 
snabbt komma igång med enheten. 
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1. Ta försiktigt upp Reveal ur lådan. Enheten är hopvikt i sin 
bärbara position. 

2. Placera Reveal på en plan yta, såsom ett bord, och kontrollera 
att HumanWare-logotypen är upp och ner samt riktad mot 
användaren.  

3. Håll emot läsbordet med ena handen och lyft i övre delen av 
ställningen (där kameran sitter) med den andra handen. 
Ställningen låser fast i sin korrekta öppna position. Det kan 
krävas lite kraft för detta. 

 

 
 

4. Ta försiktigt tag i sidorna på skärmen och dra nedre delen av 
skärmen mot användaren tills en komfortabel läsposition 
uppnås.  
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5. Det finns flera kablar med i lådan.  
o En universell nätadapterkabel. 
o Landsspecifika strömkablar. 

6. Anslut nätadapterkabeln på baksidan av Reveal. 
 

 
 
 

7. Anslut strömkabeln till ett vägguttag.  
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Notera: Strömknappen på Reveal ska nu lysa röd vilket betyder att 
enheten har ström och är redo att använda. Om ett batteri finns 
installerat i enheten kommer ljuset att vara orange vilket betyder 
att batteriet laddas. 

 
8. Tryck ner och håll inne Strömknappen i 1 sekund för att starta 

Reveal. 
 

 
  

Tryck på 
Strömknappen 
I 1 sekund 
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ÖVERBLICK AV REVEAL 

Framsidan 

 

1. Skärm 
2. Strömknapp 
3. Knapp för att låsa autofokus 
4. Förstoringsknapp 
5. Kontrast knapp 
6. Läsbord 
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Sidan 

 

1. Ställning 
2. Roterbar kamera 
3. HDMI-port 
4. Skärm 
5. Läsbord 
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Baksidan 

 

 

 

 

1. HDMI-port 
2. Ställning 
3. Batteri (tillbehör) 
4. Strömkontakt 
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4 
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ANVÄNDA REVEAL 

STARTA REVEAL 

När Reveal är avstängd lyser den runda Strömknappen på nedre 
vänstra sidan av skärmen röd, eller orange om ett batteri finns 
installerat och laddas upp.  

För att starta Reveal trycker man bara på Strömknappen i 1 sekund.  

Skärmen startar och knappens ljus ändras från röd/orange till grönt. 
Om Strömknappen varken är röd, orange eller grön bör man 
undersöka om Reveal verkligen är ansluten till ett vägguttag.  
 

 
 

ANVÄND REVEAL FÖR SKRIVBORDSLÄSNING 

När Reveal startar befinner den sig i läget för skrivbordsläsning. I 
skrivbordsläget kommer allting som placeras på läsbordet att visas i 
realtid på 16-tumsskärmen. Detta är det primära sättet att använda 
enheten. 

 

  

Strömknapp 
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ANVÄNDA REVEAL FÖR FÖRSTORING PÅ AVSTÅND 

Reveal kan också användas för att titta på objekt på avstånd. För att 
göra detta roterar man bara kameran uppe på enheten.  

1. Sök reda på kameran uppe på Reveal. Det är den lilla lådan uppe 
på ställningen. 

2. Nyp tag i den nedre delen av kameran. 
3. Drag den nedre delen uppåt och rotera kameran mot sig. 
4. Rikta kameran mot önskade motiv (tavla, föreläsning, landskap, 

etc.). 
5. När det är klart roterar man bara tillbaka kameran i sin 

begynnelseposition. 
 

 

 

 

 

Notera: Kameran kan roteras i sidled när den används i 
avståndsläget.  

  

Skrivbordsläge Avståndsläge 
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ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING 

Mittersta knappen kan användas för att öka och minska förstoringen 
på bilden.  

Vrid på Förstoringsknappen medurs för att öka förstoringen. 

Vrid på Förstoringsknappen moturs för att minska förstoringen.  

När förstoringsgraden är ökad kan man genom att trycka ner och 
hålla inne Förstoringsknappen temporärt få en överblicksbild i 1X av 
dokumentet. Släpp Förstoringsknappen för att återgå till föregående 
förstoringsgrad. 

 

 

ÄNDRA KONTRASTLÄGE 

Reveal ger möjlighet att ändra högkontrastlägen så att den bättre 
passar behoven.  

Vrid på Kontrastknappen för att ändra färgerna.  

Vrid på knappen tills önskat kontrastläge visas på skärmen. 
 

 

Öka förstoring Minska förstoring 

Ändra 
kontrast 

Tryck ner och håll 
inne för 1X vy 
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Standardlägena för kontrast är färg, svart på vitt, vitt på svart, svart 
på gult, gult på svart. Fler kontrastlägen finns tillgängliga i menyn. 
 

JUSTERA KONTRASTFÖRHÅLLANDE 

”Intensiteten” för kontrasten eller kontrastförhållandet kan justeras 
så att det passar. 

För att justera kontrasförhållandet: 

1. Tryck på Kontrastknappen. Man kan nu ändra 
kontrastförhållandet på enheten. 

2. Vrid Kontrastknappen moturs för att sänka förhållandet eller 
medurs för att öka det. 

3. Vänta 2 sekunder för att återgå till normalt läge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOKUSLÅS 

Reveal har en autofokuserande kamera som ständigt försöker hitta 
bästa möjliga fokus. Bortsett från detta finns även möjlighet att 
aktivera eller inaktivera kamerans autofokus. Det är användbart när 
man utför vissa uppgifter såsom att skriva för hand på ett papper då 
man vill undvika att enheten försöker fokusera på handen eller 
pennan.  

För att låsa autofokus, tryck på knappen för Fokuslås en gång. Tryck 
igen för att låsa upp och aktivera autofokus. Autofokus aktiveras 
även när man ändrar förstoringen. 

  

Justera kontrastförhållande 

Tryck för att 
aktivera ändring av 
kontrastförhållande 
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Tryck ner och håll inne knappen för Fokuslås för att återställa fokus. 
 

 

 

Ikonen  visas i övre högra hörnet på skärmen när autofokus är 

låst.
 

 

MENY 

För att öppna menyn, tryck ner och håll inne Kontrastknappen.  
 

 

 

Navigera i menyn genom att vrida på Förstoringsknappen. 

Välj ett objekt eller öppna en undermeny genom att trycka på 
Förstoringsknappen.  

Tryck ner och håll inne 
för att aktivera eller 
lämna Inställningar 

Kort tryckning för att 
låsa eller låsa upp 
autofokus Tryck och håll inne för 

att återställa fokus 
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Tryck på Kontrastknappen för att gå tillbaka till föregående meny 
och tryck ner och håll inne Kontrastknappen för att återgå till 
förstoringsläget. 
 

 

 

 

Menyn innehåller följande objekt: 

Läslinjer och gardiner: Lägg till en läslinje eller gardiner i bilder för 

enklare läsning. Välj alternativet justera menyobjekt för att justera 

positionen på skärmen. 

Skärmens ljusstyrka: Används för att välja önskad ljusstyrka på 

bildskärmen. 

Aktivera kontraster: Välj vilka kontraster som ska vara tillgängliga när 

man vrider på Kontrastknappen. 

Menyfärger: Välj färgschema för menyn, undermenyer samt ikoner. 

Förvald förstoringsgrad: Välj förstoringsgrad som Reveal startar med. 

Automatisk avstängning: Välj hur länge enheten förblir igång då den 

inte används. 

Språk: Välj språk för enheten. 

Bildskärm: Välj frekvens för bildskärmen i Reveal.  

Fabriksinställningar Återställer alla inställningar till 

fabriksinställningar. 

Om: Visar information om Reveal. 
  

Tryck för att välja ett 
menyobjekt 

Navigera i menyn 
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FÖRVARA REVEAL 

Vid förvaring av Reveal behöver man bara packa ihop den som 
bilderna nedan visar.  
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LÄSLINJER OCH GARDINER 

Man kan välja att lägga till en horisontell läslinje eller gardiner över 
bilden för att förenkla läsningen. Se bilderna nedan för ett exempel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LÄGGA TILL EN LÄSLINJE ELLER GARDINER 

För att lägga till en läslinje eller gardiner till bilden:  

Tryck ner knapparna Lås autofokus och Förstoringsknappen 
samtidigt för att lägga till/ta bort läslinje och gardiner. 

Alternativt kan man lägga till läslinje eller gardiner som 
standardinställning: 

1. Öppna menyn genom att trycka ner och hålla inne 
Kontrastknappen. 

2. Tryck på Förstoringsknappen för att aktivera undermenyn 
Läslinjer och gardiner. 

3. Växla mellan Inget, Läslinje eller Gardiner efter önskemål. 

4. Tryck på Förstoringsknappen. 

 

JUSTERA EN LÄSLINJE ELLER GARDINER 

Efter valet av läslinje eller gardiner visas ett nytt alternativ, "Justera", 
i menyn. 

1. Välj alternativet Justera för att ändra position på läslinjen eller 
bredden på gardinerna. 

Läslinje Gardiner 
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2. Tryck på Förstoringsknappen. 

3. Vrid på Förstoringsknappen tills önskad position eller bredd 
visas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANVÄNDA REVEAL TILL EN ANNAN SKÄRM 

När det handlar om större bilder kan det vara så att man vill visa 
innehållet från Reveal på en större extern skärm (såsom en TV). För 
att göra det behöver man bara ansluta Reveal till en extern skärm 
med hjälp av en HDMI-kabel. 

HDMI-porten sitter på baksidan av skärmen på Reveal. 

 

  

Justera läslinjer eller gardiner 

Tryck för att bekräfta 
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FELSÖKNING 

Reveal startar inte: 
Tryck ner och håll inne Strömknappen. Om enheten fortfarande inte 
startar, kontrollera att enheten är ansluten till ett vägguttag. 
 
Bilden är ur fokus i förstoringsläget: 
Tryck ner och håll inne knappen Fokuslås eller för handen fram och 
tillbaka över dokumentet som visas. Detta gör att Reveal åter 
kommer att fokusera på dokumentet.  
 
Skärmen är svart: 
Försäkra att kameran är sin standardposition, riktad mot läsbordet. 
 
Reveal stänger av efter inaktivitet: 
Detta är normalt beteende ämnat för att spara på bildskärmen. Som 
standard stänger Reveal av efter 10 minuter av inaktivitet. Det är 
möjligt att ställa in den automatiska avstängningen till 10 minuter, 20 
minuter, 30 minuter eller aldrig. 
 
Reveal svarar inte: 
Tryck ner och håll inne Strömknappen i 10 sekunder. Enheten 
kommer att stänga av. Tryck sedan på Strömknappen i en sekund för 
att starta Reveal igen. 
 
Andra problem: 
Återställ fabriksinställningar i menyn. 
Tryck ner och håll inne Kontrastknappen.  
Bläddra ner till Återställ fabriksinställningar och välj Ja. 

*Varning! Alla sparade konfigurationer kommer att gå förlorade!* 
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SÄKERHET OCH UNDERHÅLL 

Stirra inte direkt in i LED-belysningen under förstoringskameran.  

Håll borta från vatten eller hög luftfuktighet. Sänk inte i ner i vätska. 

Stäng av Reveal 16 innan rengöring. 

Använd endast de kablar som följer med Reveal 16. 

Batteri (tillbehör): 

Om Reveal 16 har ett internt laddningsbart Li-Ion-batteri måste 
batteriet bytas ut av en kvalificerad HumanWare-tekniker.  

 Lämna inte eller använd enheten nära en värmekälla eller eld. 

Förvara inte enheten i höga temperaturer. 

 Plocka inte isär eller modifiera enheten. 

 Sänk inte ner enheten i vatten och låt den inte bli blöt. 

 Utsätt inte enheten för slag eller stötar. 

 Stick inte hål på eller slå enheten med vassa föremål eller en 

hammare. 

 Om batteriet läcker och vätska kommer i kontakt med ögon, 

gnugga inte ögonen. Skölj istället ögonen med rent rinnande 

vatten och sök genast sjukvårdshjälp för att undvika skador. 

 Om batteriet läcker och vätskan kommer i kontakt med skinn, 

skölj genast det utsatta området med rinnande vatten för att 

förhindra skada. 

Rengöra LCD-skärmen: 
Försäkra att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett vägguttag. 
Försäkra att endast mikrofiberduk används för att rengöra LCD-
skärmen. 
Rengör försiktigt skärmen med en mikrofiberduk. 
Om du väljer att rengöra skärmen med rengöringsmedel måste du 
försäkra dig om att den är ok att använda på LCD-skärmen. Destillerat 
vatten, isopropyl-alkohol samt lösningar med vinäger och vatten (inte 
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mer än 10% vinäger) är ok att använda som rengöringsmedel för LCD-
skärmen. 
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 Reveal 16. 
Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen. 
Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, 
ammoniak, aceton eller metylklorid. 
Använd aldrig pappersservetter för att rengöra LCD-skärmen. 
 
 
 

GARANTI 

HumanWare lämnar garanti för att Reveal ska vara fri från defekter i 
material och konstruktion i 1 år från leveransdatumet om inget annat 
krävs enligt lag i landet eller området där produkten har köpts. 
Garantin gäller i 90 dagar vid användning av batteri. 

Denna garanti är icke överförbar och gäller i alla fall där skadan inte 
är ett resultat av felaktig användning, misskötsel eller vårdslöshet. 
Felaktig användning är användning på annat sätt än det som finns 
beskrivet i denna manual. Under inga omständigheter skall 
HumanWare eller dess återförsäljare ställas till svars för skador som 
uppkommit indirekt eller till följd av användning av denna utrustning. 

Inget utbyte eller reparation som faller under garantin kommer att 
utföras om inte en kopia på inköpskvittot följer med systemet. Var 
god behåll originalkvittot. Om enheten måste återsändas, var god 
använd packmaterialet som den levererades i. 
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SPECIFIKATIONER 

Storlek (utfälld): 370 x 380 x 464 mm 

Storlek (hopfälld): 150 x 380 x 473 mm 

Vikt (utan batteri): 5,9kg 

Vikt (med batteri): 6,4kg 

Bildskärm:  

 Storlek: 15,6 tum 

 Upplösning: 1980x1080 

Kamera zoom-område:  
1-10x (optisk)  
1-16x (digital) 

1-45x (total) 

Nätadapter:  

 Inmatning: 100-240V(50/60Hz), 2.0A 

 Utmatning: 19VDC, 2.5A 

Batteridrift: 7 timmar 

Laddningstid: 3,5 timmar (när enheten är avstängd) 

HDMI-format som stöds:  

1920x1080p 60Hz,  

Inget stöd för DVI-emulering 

Driftförhållanden:  

Temperatur: 10 ˚C till 40 ˚C 

Luftfuktighet: 20% till 80% 

Förhållande vid transport och förvaring:  

Temperatur: -20 ˚C till 60 ˚C 

Luftfuktighet: 10% till 95% 
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FCC-INFORMATION 

FCC-information:  
Enheten faller under Del 15 av FCC-reglerna. Användande sker under 
följande två villkor: (1) Enheten får ej vålla skadlig störning, och (2) 
enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive 
störning som kan frambringa oönskad funktionalitet. 
FCC-varning:  
Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av 
den garantiskyldiga parten kan frånta slutanvändaren rätten att 
använda utrustningen. 
Notera: Den här utrustningen har testats och funnits överensstämma 
med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, del 15 av FCC-
regelverket. Dessa begränsningar är designade för att ge ett rimligt 
skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Denna utrustning 
genererar, använder och kan stråla energi i form av radiovågor, och 
om den inte installeras samt används enligt instruktionerna kan den 
skapa skadlig störning för radiokommunikation. Det finns inga 
garantier för att störningar inte uppkommer i en viss installation. Om 
utrustningen skapar skadlig störning för radio eller TV-mottagning, 
något som kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, bör 
användaren försöka att korrigera störningarna med hjälp av en eller 
flera av dessa åtgärder: 
- Rikta om eller förflytta den mottagande antennen. 
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
- Anslut utrustningen till ett strömuttag som ej sitter på samma 
ledning som mottagaren. 
- Rådfråga en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp. 

Notera: Enheten har provkörts med skärmade kablar mot yttre 
enheter. Skärmade kablar måste användas för att enheten ska 
efterföljande gällande regler.



  

 
 

 
 
 


