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1. Introduktion 
 
Gratulerar till ditt val av Traveller HD, en lätt portabel förstoringskamera 
utvecklad av Optelec. Traveller HD ger dig möjlighet att läsa, titta på 
fotografier, utföra handarbeten och mycket mer. Traveller HD förstorar och 
förbättrar utseendet på text, objekt samt bilder och låter dig välja olika 
färgkombinationer, ljusstyrka och kontrast. Den är enkel att hantera och kan 
användas hemma på arbetet samt i skolan. 
 

1.1. Om denna manual 
 
Hos Optelec försöker vi hela tiden förbättra våra produkter och dess 
funktioner. Därför är det möjligt att denna manual ej är senaste versionen. 
Ladda ner den senaste manualen på polarprint.se under produkten Traveller 
HD. 
 
Manualens syfte är att lära dig hantera samt sköta funktionerna i Traveller 
HD. Läs igenom den noga innan du börjar använda enheten.  
 
Om du har frågor eller förslag angående denna produkt, var god kontakta 
Polar Print. Längst bak i manual finns kontaktinformation. Vi uppskattar 
verkligen dina åsikter. Hoppas att du kommer att trivas med din Traveller HD. 
 

1.2. Vad finns i förpackningen? 
 
Förpackningen för Traveller HD innehåller följande: 
 

- Traveller HD 
- En skyddande bärväska 
- En strömadapter 
- En rengöringsduk för skärmen 
- Denna användarmanual 

 
 

http://www.polarprint.se/
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1.3. Lär känna din Traveller HD 
 
Följande figurer visar huvudkomponenterna i Traveller HD. 
 
 
 

                  
 
 
 
 

1. Låsknappar 
2. Menyknapp 
3. Lägesknapp 
4. Läslinje 
5. På/av-knapp 

 

6. Förstoringsvred 
7. Bildknapp 
8. Rullhjul 
9. Glidskena 
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2. Kom igång 
 
Traveller HD är korrekt placerad framför dig när skärmen är riktad uppåt och 
förstoringsvredet sitter på höger sida av skärmen.  
 

2.1. Använda Traveller HD  
 
Traveller HD kan endast användas i den öppna positionen. Skärmen 
placeras i en ergonomisk vinkel för optimal läsning samtidigt som kameran 
pekar nedåt. Den öppna positionen låter dig läsa långa texter och enkelt glida 
över dokument. 
 
För att öppna enheten, följ dessa steg: 
 

1. Placera Traveller HD framför dig så att skärmen är riktad uppåt och 
förstoringsvredet sitter på höger sida av skärmen. 

2. Tryck på de två blå låsknapparna på ytterkanterna av rullhjulet. 
Skärmen på Traveller HD kommer att lösgöras, vikas upp samt 
starta enheten.  

3. Lyft skärmen tills den låses till sin upprätta position. 
 

 
Tryck in de två blå låsknapparna 
för att fälla upp Traveller HD 

Lyft skärmen tills den låses i sin upprätta 
position 

 
För att stänga enheten, följ dessa steg: 
 

1. Placera Traveller HD framför dig så att skärmen är riktad uppåt och i 
mittenposition samt förstoringsvredet på höger sida av skärmen.  

2. Tryck på de två blå låsknapparna på ytterkanterna av rullhjulet.  
3. Vik ner skärmen tills den låses i sin stängda position. 

 
Viktigt: Använd endast de blå låsknapparna för att låsa upp eller fälla ihop 
skärmen. Vik inte upp eller ner skärmen med våld. 
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3. Handhavande 
 

3.1.  Använda glidskenan och läsa 
 
Placera Traveller HD på dokumentet som du vill läsa. För att navigera 
vertikalt använder du rullhjulet och flytta enheten upp och ner över 
dokumentet. För att läsa eller navigera horisontellt använder du glidskenan 
som skärmen vilar på och flyttar hela skärmen till vänster och höger efter den 
rad du önskar läsa. 
 
 

3.2. Knappar 
 
3.2.1. Ström På / Av  
 
För att starta Traveller HD, tryck in den orange-färgade På/Av-knappen 
ovanför Förstoringsvredet på höger sida av enheten i 2 sekunder. Traveller 
HD kommer att spela ett uppstartsljud samt starta i samma visningsläge som 
när den stängdes av. Tryck på knappen i 2 sekunder igen för att stänga av 
Traveller HD. Beroende på ströminställningarna i menyn kan Traveller HD 
starta när du öppnar enheten samt stänga av automatiskt när den viks ihop. 
 
3.2.2. Justera förstoringen  
 
Använd förstoringsvredet på högra sidan av Traveller HD för att justera 
förstoringen. Vrid uppåt för att öka förstoringen och nedåt för att minska 
förstoringen. 
 
3.2.3. Välja olika visningslägen 
 
Tryck på den stora blå Lägesknappen mellan knapparna Meny och Läslinje 
på vänster sida av skärmen för att välja ett av 5 olika visningslägen beroende 
på hur systemet är konfigurerat: 
 
1. Fullfärgs fotoläge: Detta visningsläge visar originalfärgerna för text 

och bilder.  
2. Läsläge 1: Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden / 

bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund 
och bakgrund, standard är svart text på vit bakgrund. Färger för 
förgrund och bakgrund kan ändras i menyn i Traveller HD. 

3. Läsläge 2 (alternativt): Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden 
/ bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund 
och bakgrund, standard är vit text på svart bakgrund. Färger för 
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förgrund och bakgrund kan ändras eller inaktiveras i menyn i Traveller 
HD. 

4. Läsläge 3 (alternativt): Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden 
/ bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund 
och bakgrund. Som standard är detta alternativ inaktiverat. Färger för 
förgrund och bakgrund kan aktiveras och ändras i menyn i Traveller 
HD. 

5. Läsläge 4 (alternativt): Detta läge förstärker kontrasten på förgrunden 
/ bakgrunden. Bilder och text visas i förkonfigurerade färger för förgrund 
och bakgrund. Som standard är detta alternativ inaktiverat. Färger för 
förgrund och bakgrund kan aktiveras och ändras i menyn i Traveller 
HD. 

 
3.2.4. Belysning På /Av 
 
Tryck på Lägesknappen i tre sekunder för att stänga av belysningen. Tryck 
på Lägesknappen i tre sekunder igen för att starta belysningen igen. 
 
3.2.5. Bildtagning 
 
För att ta en bild, tryck ner Bildknappen nedanför Förstoringsvredet. Detta 
låter dig ta en temporär bild av en text eller en bild. Tryck på Bildknappen 
igen i 2 sekunder för att spara den temporära bilden. Traveller HD kan spara 
upp till 1000 bilder. 
 
3.2.6. Meny 
 
Tryck på den blå Menyknappen i mitten markerad med ordet "Menu" för att 
aktivera inställningsmenyn i Traveller HD. För mer information om menyn i 
Traveller HD, läs i kapitel 4.  
 
3.2.7. Läslinje 
 
Traveller HD kan visa en läslinje för att hjälpa dig att positionera enheten rakt 
över ett dokument. För att aktivera läslinjeen, tryck på den blå Linjeknappen 
nedanför Lägesknappen på vänster sida av enheten i 2 sekunder. Tryck på 
samma knapp igen för att dölja läslinjen.  
 
3.2.8. Positionera läslinjen  
 
När läslinjen är aktiverad, tryck på knappen Läslinje i 2 sekunder igen. Linjen 
blinkar för att indikera att den kan flyttas. Tryck på knappen Läslinje för att 
flytta linjen till en av sina tre positioner, övre halvan, mitten eller nedre halvan 
av skärmen. Efter 5 sekunder slutar läslinjen att blinka och avslutar 
inställningsläget automatiskt.  
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4. Menyn i Traveller HD 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Låter dig ändra färgerna i högkontrastlägena 
 

 
Visar batteristatus och firmware-version 
 

 
Låter dig visa eller radera sparade bilder 
 

 
Låter dig justera bildskärmens ljusstyrka. 

 
Låter dig konfigurera ströminställningar 

 
Låter dig slå på och av ljudet 

 
Låter dig återställa alla inställningar till fabriksinställningar 
 
 

 
Låter dig slå på och av belysningen 
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4.1. Aktivera menyn 
 

Tryck på Menyknappen i 2 sekunder för att aktivera menyn.  
 
 
 
 

 

4.2. Navigera i menyn 
 

 
Använd knappen Läslinje eller Meny för att 
navigera mellan menyobjekt. Lägesknappen 
aktiverar aktuellt menyobjekt eller bekräftar 
inställning. Använd knappen Läslinje eller Meny 

för att ändra en inställning. Använd Bildknappen 
för att backa i menyn. 
 
 
 

 
 

4.3. Avsluta menyn 
 

 
Tryck på Menyknappen eller Bildknappen i 2 sekunder för att 
avsluta menyn. 
 
 

 
 
 

 
Meny: Information 

 
 
Detta menyobjekt visar batteristatus och aktuellt firmware i enheten. I den här 
menyn är det inte möjligt att göra några ändringar. 
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn.  
- Tryck på Bildknappen för att avsluta menyn. 



10 

 
 

Meny: Bilder 
 

 
Den här menyn innehåller 2 undermenyer: 

- Visa: För att visa sparade bilder 
- Radera: För att ta bort sparade bilder 

 
Undermenyn Visa 
 
Visa bilderna du har tagit:  

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 
sekunder. 

- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt 
Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj 
menyalternativet Bilder och aktivera det genom att trycka 
på Lägesknappen. 

- Välj alternativet Visa i menyn genom att använda knapparna Meny och 
Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen för 
att bekräfta ditt val. 

- Välj bilden du vill visa genom att flytta uppåt i bildlistan med 
Menyknappen och nedåt i listan med knappen Läslinje. Tryck på 
Lägesknappen för att välja bilden.  

- Använd Bildknappen för att återvända till videoläget. 
 
Undermenyn Radera 
 
Ta bort bilderna du har tagit: 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 
sekunder. 

- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt 
Linjeknappen för att flytta nedåt i menyn. Välj 
menyalternativet Bilder och aktivera det genom att trycka på 
Lägesknappen. 

- Välj alternativet Radera i menyn genom att använda knapparna Meny 
och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen 
för att bekräfta ditt val. 

- Välj bilden du vill ta bort genom att flytta uppåt i bildlistan med 
Menyknappen och nedåt i listan med knappen Läslinje. Tryck på 
Lägesknappen för att välja bilden.  

- Tryck på Lägesknappen för att bekräfta borttagning av bilden eller 
Bildknappen för att avbryta. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
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Meny: Ljusstyrka 
 
 
Detta menyalternativ låter dig ljusstyrkan på bildskärmen.  
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljusstyrka och 
aktivera det genom att trycka på Lägesknappen. 

- Välj nivå på ljusstyrkan med hjälp av Menyknappen för att öka den och 
Linjeknappen för att minska nivån. Det finns fem nivåer på ljusstyrka att 
välja bland. Standardvärde för ljusstyrka är 5. 

- Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val.  
- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 

 
 
 

 

Meny: Ström  
 
 
Den här menyn innehåller fyra undermenyer: 

- Standby: För att ställa in tiden innan Traveller HD går in i standby-läge 
- Stäng av: För att ställa in tiden innan Traveller HD stänger av 
- Öppna: För att aktivera eller inaktivera funktionen ström på när 

Traveller HD öppnas. 
- Stäng: För att aktivera eller inaktivera funktionen ström av när Traveller 

HD viks ihop. 
 
Undermeny Standby 
 
Ställer in tiden innan Traveller HD går in i standby-läge för att 
spara ström En tryckning på någon knapp tar enheten ur 
standy-läget. Som standard går enheten in i standby-läget efter 
15 minuter. 
 

För att justera standby-tiden i Traveller HD: 
- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ström och aktivera det 
genom att trycka på Lägesknappen. 
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- Välj alternativet Standby i menyn genom att använda knapparna Meny 
och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen 
för att bekräfta ditt val. 

- Ange tiden innan enheten går in i standby-läge med Menyknappen för 
att öka och Linjeknappen för att minska tiden. Tryck på Lägesknappen 
för att bekräfta ditt val. Välj ALDRIG för att inaktivera automatiskt 
standby-läge. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
 

Undermeny Avstängning 
 
Ställer in tiden innan Traveller HD automatiskt stänger av. Som 
standard stänger enheten av sig efter 5 minuter. Dessa 5 
minuter aktiveras efter en standard standbytid på 15 minuter. 
Som standard ska enheten därför automatiskt stängas av efter 
20 minuter. 
 
För att justera tiden för automatisk avstängning av Traveller HD: 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ström och aktivera det 
genom att trycka på Lägesknappen. 

- Välj alternativet Avstängning i menyn genom att använda knapparna 
Meny och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på 
Lägesknappen för att bekräfta ditt val. 

- Ange tiden innan enheten stänger av med Menyknappen för att öka 
och Linjeknappen för att minska tiden. Tryck på Lägesknappen för att 
bekräfta ditt val. Om du väljer ALDRIG kommer funktionen för 
automatisk avstängning att vara inaktiv. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
  
Undermeny Öppna 
 
För att aktivera eller inaktivera funktionen ström på när Traveller 
HD öppnas: 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 
sekunder. 

- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 
för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Öppna och aktivera 
det genom att trycka på Lägesknappen. 

- Välj alternativet Öppna i menyn genom att använda knapparna Meny 
och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen 
för att bekräfta ditt val. 

- För att aktivera funktionen ström på när enheten öppnas, välj 
alternativet STRÖM PÅ med hjälp av Menyknappen eller Linjeknappen. 
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Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj INGENTING för att 
inaktivera funktionen ström på när Traveller HD öppnas. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
 
Undermeny Stäng 
 
För att aktivera eller inaktivera funktionen ström av när Traveller 
HD viks ihop: 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 
sekunder. 

- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 
för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Öppna och aktivera 
det genom att trycka på Lägesknappen. 

- Välj alternativet Stäng i menyn genom att använda knapparna Meny 
och Läslinje för att bläddra bland alternativen. Tryck på Lägesknappen 
för att bekräfta ditt val. 

- För att aktivera funktionen ström av när enheten stängs, välj 
alternativet STRÖM AV med hjälp av Menyknappen eller Linjeknappen. 
Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj INGENTING för att 
inaktivera funktionen ström av när Traveller HD viks ihop. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
 
 
 
 

Meny: Ljud 
 
 
Detta menyalternativ låter dig aktivera eller inaktivera ljud (knappljud och 
liknande). Som standard är ljud aktiverat. 
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljud och aktivera det 
genom att trycka på Lägesknappen. 

- För att aktivera ljud, välj värdet PÅ med hjälp av Menyknappen och 
Lägesknappen. Tryck på Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj 
värdet AV för att inaktivera ljud. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
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Meny: Ljus 
 
Detta menyalternativ låter dig aktivera eller inaktivera belysningen. Som 
standard är belysningen aktiverad. 
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Ljus och aktivera det 
genom att trycka på Lägesknappen. För att aktivera ljus, välj värdet PÅ 
med hjälp av Menyknappen och Lägesknappen. Tryck på 
Lägesknappen för att bekräfta ditt val. Välj värdet AV för att inaktivera 
belysning. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
 
 
 

 

 
Meny: Färg 
 
 
Traveller HD stödjer fyra kontrastlägen. För varje av de fyra 
högkontrastlägena kan förgrunds- och bakgrundsfärg väljas. Tre av 
högkontrastlägena kan inaktiveras om endast ett högkontrastläge önskas.  
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Färg och aktivera det 
genom att trycka på Lägesknappen. 

- Välj högkontrastläge med hjälp av Menyknappen för att flytta uppåt och 
Linjeknappen för att flytta neråt i undermenyn färg. Tryck på 
Lägesknappen för att bekräfta ditt val. 

- Välj en ny färg för högkontrastlägets förgrund och bakgrund med hjälp 
av Menyknappen för att flytta uppåt och Linjeknappen för att flytta neråt 
i listan med färgkombinationer. Välj en färgkombination med 
Lägesknappen. Hökontrastlägena 2, 3 och 4 kan inaktiveras genom att 
välja värdet AV. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
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Meny: Återställning 
 
 
Traveller HD kan återställas till sina fabriksinställningar. Alla ändrade 
inställningar kommer att återgå till sina ursprungliga fabriksinställningar. 
 

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen i 2 sekunder. 
- Använd Menyknappen för att flytta uppåt i menyn samt Linjeknappen 

för att flytta nedåt i menyn. Välj menyalternativet Återställ och aktivera 
det genom att trycka på Lägesknappen. 

- För att aktivera återställning av fabriksinställningar, välj värdet JA med 
hjälp av Menyknappen och Lägesknappen. Tryck på Lägesknappen för 
att bekräfta återställning av alla inställningar till fabriksinställningar. Om 
du väljer NEJ lämnas alla inställningar såsom de är. 

- Tryck på Bildknappen för att gå tillbaka till föregående meny. 
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5. Ladda batteriet 
 
 

5.1. Ladda Traveller HD 
 
För att ladda Traveller HD, anslut strömadaptern till 12V strömkontakten på 
vänstra sidan av enheten. Anslut den andra änden av strömadaptern till ett 
vägguttag. Ljusdioden bredvid strömkontakten kommer att lysa orange när 
Traveller HD laddar. När enheten är fulladdad lyser ljusdioden grönt. Om 
ljusdioden blinkar indikerar detta ett laddningsproblem. Om så är fallet, 
koppla bort strömadaptern och försök igen. 
 
Laddning av Traveller HD tar ungefär 6 timmar. En fulladdad Traveller HD 
går att använda i ungefär 3 timmar beroende på ströminställningarna. Av 
säkerhetsskäl ska endast strömadaptern som levererades med Traveller HD 
användas för att ladda enhetens batteri. 
 
 

5.2. Standby och automatisk avstängning 
 
Traveller HD kommer automatisk att aktivera standby-läget efter 15 minuter 
om ingen knapp har trycks eller någon bildförändring skett. Tryck på någon 
knapp för att väcka enheten. Fem minuter efter att Traveller HD har aktiverat 
standby-läget kommer enheten automatiskt att stänga av. Tryck på den 
orangea På / Av-knappen för att starta den igen. Tiden för standby och 
automatisk avstängning kan ändras eller inaktiveras i menyn i Traveller HD. 
Läs i kapitel 4 om hur du ändrar dessa inställningar. 
 
 

5.3. Batterivarning 
 

När batteriet när under 5% laddning kommer enheten att 
varna varje minut genom att visa en symbol för tomt batteri i 2 
sekunder. När detta inträffar bör du ladda enheten så snart 
som möjligt. När batteriet är helt tomt kommer enheten 
automatiskt att stänga av.  

 
Om enheten inte startar, försäkra dig om att den är laddad.  
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Bilaga A: Regler och säkerhetsföreskrifter 
 
Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder Traveller HD. Behåll 
denna användarmanual framtida referens. 
 
Tänkt användning 
Traveller HD är designad så att den kan användas i sjukhusmiljöer för 
generella uppgifter såsom att förstora journaler. Traveller HD kan inte 
användas för kirurgiska ingrepp i kombination med livsuppehållande system. 
 
Varning: Kritiska beslut gällande diagnoser ska inte baseras på bilder som 
visas på denna enhet. 
 

 Utsätt inte Traveller HD för överdriven värme eller direkt solljus för att 
undvika brandrisk. 

 Ta inte lös några komponenter från Traveller HD. Kontakta Polar Print. 

 Undvik risk för elchocker, håll Traveller HD borta från vätskor och 
kemikalier. 

 Hantera Traveller HD varsamt.  Våldsam behandling skadar de interna 
komponenterna. 

 Använd inte Traveller HD nära otillräckligt avskärmad medicinsk 
utrustning. 

 Försök inte öppna batterifacket eller plocka ur batteriet. 

 Kontakta din återförsäljare för att få service om utrustningen kräver det. 
Öppna inte din enhet eftersom detta upphäver garantin.  

 Ta alltid ut strömkabeln och stäng av enheten vid rengöring. Använd en 
mjuk torr tygbit för att rengöra utsidan. Använd inte rengöringsmedel 
eller slipmedel eftersom dessa skadar din enhet. 

 
Användning av Traveller HD på annat sätt än det som rekommenderas i 
denna manual upphäver garantirätten. 
 
Kontakta produktsupport 
Om du har frågor gällande användande, installation eller inställning av 
Traveller HD, var god kontakta närmaste återförsäljare. Se sista sidan av 
denna manual för en komplett lista med adresser.  
 
Garantivillkor 
Optelec garanterar att din Traveller HD skall vara fri från defekter i material 
eller sammansättning vid tiden för dess leverans. 
Garantin är inte överförbar och gäller ej för grupper eller flera användare. 
Traveller HD har designats för enskilda slutanvändare för användning i hem-, 
skol- samt arbetsmiljöer. Optelec förbehåller sig rättigheterna till att reparera 
eller ersätta en inköpt Traveller HD med en liknande eller bättre produkt. 
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Under inga omständigheter skall Optelec eller dess återförsäljare hållas 
ansvariga för indirekta eller konsekvensbaserade skador. 
Originalanvändarens kompensationer är begränsade till ersättning av 
Traveller HD-moduler. Denna garanti är endast giltig i inköpslandet och med 
obrutna sigill. För ytterligare garantiyrkanden eller service under 
garantiperioden, var god kontakta din återförsäljare. 

 
Optelec tar inget ansvar för användning av denna enhet utöver det som 
beskrivits i denna manual. 
 
Uppfyllda krav 
Denna produkt uppfyller kraven hos följande direktiv: 
 
Council directive 93/42/EEC 14e Juni 1993 beträffande medicinska enheter 
Class I / Annexe VII. 
 
Elektrisk medicinsk utrusning kräver speciella försiktighetsåtgärdet i enlighet 
med EMC (Electro Magnetic Compatibility) och måste installeras samt 
användas i enlighet med riktlinjer upprättade av EMC. 
 
VARNING: Användning av tillbehör eller kablar annat än de specificerade och 
sålda av återförsäljare av Traveller HD som reservdelar kan resultera i förhöjd 
strålning eller försämrad funktionalitet hos systemet. 
 
 
 

 
 
 
Enheten faller under Del 15 av FCC-reglerna. 
Användande sker under följande två villkor: 
(1) Enheten får ej skapa skadlig störningar, och 
(2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som 
kan skapa driftproblem. 

Denna enhet bär märkning med godkännande från 
CE, FCC och UL 
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Bilaga B: Specifikationer 

 
Förstoringsgrad 2.4 – 30 gånger (+/-3%) 
Visningslägen Fullfärgs fotoläge  
 Högkontrastläge 1, vitt på svart 
 Högkontrastläge 2, svart på vitt 
 Högkontrastläge 3, (ospecificerat) 
 Högkontrastläge 4, (ospecificerat) 
Skärm 13,3” TFT 
Batteri ungefär 3 timmar kontinuerlig användning 
  6 timmars laddningstid 
Integrerad LED-belysning  
Vikt  1995 g 
Dimensioner 365x240x49 mm 
 
Operationsförhållanden 
 
Temperatur +10°C till 35°C 
Luftfuktighet < 70%, ingen kondensering 
Höjd över havet upp till 3000 m 
Tryck 700 – 1060 hPa 
 
Lagrings- & transportförhållanden 
 
Temperatur +10°C till 40°C 
Luftfuktighet < 95%, ingen kondensering 
Höjd över havet upp till 12192 m 
Tryck 186 – 1060 hPa 



 

 


