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Forholdsregler                                                                             
Før du bruker Clover 5 første gang,Så må batteriet lades. Ref. 
avsnittet for Batteri og lading for å å se mer detaljer.  

 

Bruk alltid apperatet på et sted hvor tempraturen er mellom 10°and 
35°C. 
 
Hold enheten borte fra områder med regn og andre våte kilder eller 
drikke. Ikke ha enheten I vann. 
 
Ikke gjør forsøk på å reparere enheten dersom det er behov for 
det.Bare autorisert personell kan utføre dette. Garantien er ikke 
gyldig om dette gjøres. Kontakt leverandøren ved behov. 
  

   Bruk KUN vedlagt batteri og batterilader. 
 

Kom igang                                                      
Oversikt                                                

Takk for at du valgte CLOVER 5. 
 
CLOVER 5 er en portable håndholdt lese TV. Den er utstyrt med en 5 
tommers LCD skjerm. Dette gir skarpe og gode bilder ved forskjellige 
forstørringsnivåer og fargevalg. 
 
Clover 5 lar deg se objekter eller tekst nært. Sett enheten ned på objektet for 
så å forstørre bildet. Bildet kan også fryses for visning senere. En 
skrivestand er innebygd på baksiden av enheten. Clover 5 er ideell for å lese 
etiketter, en bok eller avis samt mye mer. 
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Oversikt                                                

 
1. LCD skjerm 2. Zoom Inn 
3. Fargemodus opp 4. Fargemodus ned 
5. Zoom ut  

 
6. Kamera 7. LED lys 
8. Skrive stand 9. Batteri deksel 

 

 
10. Lys for enheten 11. Av/På 
12. Lyd 13. Frys 

 
14. Mikro USB  15. TV port 

 

Hva er med       
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Brukermanual  Lader Rense klut Bære veske 

  

 

 

 

batteri USB kabel TV kabel  

Batteri og lading    
Batteri innstallasjon   
1. Snu enheten med baksiden opp 

 

2. Trykk dekslet bakover som vist på bildet. Dekselet vil da bli fjernet og 
batteriet kommer til syne.  

3. Sett inn batteriet I rett posisjon. 
4. Sett tilbake dekselet. 
 

Lading av Clover 5. 
1. Koble til USB kabelen til strømforsyningen. 
2. Plugg micro USB kontakten i enheten.  
3. Sett stømforsyningen i et strømutak.   
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Status for LED indikator 
 Lading når enheten er slått av, LED indikatoren vil lyse lyse grønt. Når 

enheten er full ladet vil lampa slukke.    Det vi ta ca. 5 timer å full lade 
Clover 5. Du kan deretter bruke Clover 5 i 4 sammenhengende timer før 
den må lades på nytt.  

 Når enhetn er på, vil LED indikatoren være grønn når enheten er slått på.  
 

 Når enheten er på og strømadapteret ikke er tilkoblet, så vil lampa lyse 
grønt når batteriet er fulladet. Når batterikapasiteten begynner å bli dårlig 
vil lampa lyse rødt. Når lampa beginner å blinke rødt må du lade enheten. 
 

 Du kan sjekke batteristaus ved å trykke av/på knappen. Se instrukser for 
dette. 
 

Skrivestand 

Åpne skrivestanden som vist på figuren.Du kan nå skrive under kameraet. 

 

Bruke enheten                                                          

Av/på knappen 

 Trykk og hold av/på knappen  i 3 sekunder for å slå på enheten. 
 

 Trykk og hold av/på knappen  i 3 sekunder for å slå av enheten. 
 

 

 Trykk av/på knappen  for å sjekke batterikapasiteten, farge modus, 
frys og lyd. 
 

 Trykk den andre knappen når du holder av/på knappen inne for å komme 
til kombi funksjonen. Referer til følgende instruksjoner for mer detaljer. 
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Lyd signal 

 Lyd av/på  
 Knappe lyd 
 Lydnivå 
 Lyd for lavt batterinivå 

 
Lyd kontroll： 

 Trykk og hold frys knappen  i 3 sekunder for å slå lyden på/av. 

Forstørring 

 Trykk og hold inne Zoom Inn knappen  for å øke forstørringen, og hold 
inne Zoom Inn knappen  for kontinuerlig å øke forstørringen. 

 Trykk Zoom ut knappen  for å minske forstørringen. Hold Zoom Ut 
kanppen inne  for kontinuerlig forminsking av bildet. 
 

 Hold Zoom knappen inne  sammen med Zoom ut knappen   
i 5 sekunder for å veksle mellom normal forstørring og utvidet    
forstørringsnivå.  

 Normalt forstørringsnivå: 4x – 20x 
 Utvidet forstørringsnivå: 3x – 30x 

 

Fargemodus 
Fargemodus er en fårhåndsdefinert farge kombinasjon. Normal farge 
visning fungerer best for å se bilder, kart osv. Når du ønsker å lese tekst 
kan det være fornuftig å velge en av de forhåndsdefinerte 
fargekombinasjonenen.   
 

 Trykk knappen for fargemodus ned  for å sirkulere gjennom listen over 
fargekombinasjoner.  

 Trykk knappen for fargemodus opp for å sirkulere motsatt vei 
gjennom fargekombinasjonene 

 Trykk fargemodus knappen opp og fargemodusknappen ned  
samtidig for raskt å byte mellom normal farge og fargemoduset du er i.  
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 Ved å holde knappen fargemodus opp  og fargemodus ned  
samtidig I 5 sekunder for å byte mellom enkel fargemodus(færre 
fargevalg) og standard fargevalg.  

Enkel fargemodus (6 valg)： 
 Full Farge  Hvit på sort 
 Sort på hvit  Gul på sort 
 Hvit på blå  Gul på blå 

 

Standard fargemodus (20 valg) 
 Full Farge  Hvit på sort 
 Sort på hvit  Gul på sort 
 Sort på gul  Hvit på blå 
 Blå på hvit  Gul på blå 
 Blå på gul  Grønn på sort 
 Sort på grønn  Fiolett på sort 
 Sort å fiolett  Blå på sort 
 Sort på blå  Hvit på grønn 
 Grønn på hvit  Hvit på rød 
 Rød på hvit  Rød på sort 

Lysstyrke 
Justering av lysstyrken I skjerm for full farge og fargemodus. Fabrikk 
instilling er uthevet I grønt. 
 

 kombinasjon: Av/på knappen  og zoom inn  øker lysstyrken 
 

 kombinasjon: Av/på knappen  og zoom ut ，minsker lysstyrken 
 

To farge innstilling 
Ved å finjustere kombinasjonen av forgrunns og bakgrunnsfargen I 
fargemodus, justeringen vil forbedre visningen av bilde på forskjellige trykt 
matriell. Standard oppsett er fremhevet I grønn farge. 

 Kombinasjon: Av/på knappen  og fargemodus opp ，fler 
bakgrunnsfarger. 
 

 Kombinasjon: Av/på knappen  og fargemodus ned ，fler 
forgrunnsfarger. 

 



 

7 
 

Lys av/på 

 Kombinasjon: Av/På  og Frys knapp ，slår av/på LED lyset. 

Frys 
Å fryse et bilde på LCD skjermen kan være nyttig for videre lesing, eller 
forstørring av bilde. Man kan ikke juster lyset I fryst bilde. 

Trykk frys knappen  for å låse det active bildet. 

 Trykk frys knappen igjen  for å gå tilbake til normalvisning. 
 Når forstørringen økes I frys modus så kan du navigere med følgende 

knappe kombinasjoner. 

Av/På  og Farge modus opp , navigerer oppover 

Av/På  og Farge modus ned , navigerer nedover 

Av/På  og Zoom inn ,navigerer til venstre 

Av/På  & Zoom ut , navigerer til høyre 
 

KOble til TV 
Tilkoble til TV for å få et større bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Når du plugger I medfølgende TV kabel til 
porten I TV, så trenger du å velge kilde på din TV (PAL or NTSC mode). 
 

 Trykk zoom inn knappen  eller zoom ut kanppen  for å velge mellom 

PAL eller NTSC, trykk deretter frys knappen  for å bekrefte ditt valg. 
Bildet vil nå vises på TV skjermen. 
 

 Etter å ha koblet fra TV kabelen, så vil bildet automatisk komme frem 
igjen på LCD skjermen.  
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Minne 
Enheten vil huske automatisk de siste innstillingene du brukt som 
fargemodus, forstørring etc, neste gang du slår den på.  

Automatisk stømsparing 
Enheten vil automatisk slå seg av etter 3 minutter ved inaktivitet.  

Fabrikkinnstilling 

 Ved å holde frys knappen og Zoom ut knappen  inne samtidig i  
5 , så vil enheten stilles tilbake til fabrikk innstillinger. Den vil automatisk 
slå seg av etter resetting er ferdig.  

 

 

 

Feilsøking                                                                                               

Enheten kan ikke slås på 

 Sett I strømadapteret 
 Lade opp batteriet 
 Ta u tog sett inn igjen batteriet 

Sort eller hvit skjerm 

 Dersom enheten ligger på en slett flate, så kan skjermen bli sort eller hvit, 
løft den opp for å se om bildet endres. 

 Endre forstørringen 
 Endre fargemodus 
 Når enheten er tilkoblet en TV, så vil skjermen være sort 
 Start omigjen enheten 
 Ta u tog sett inn igjen batteriet.  
 

Bildet endrer seg ikke 

 Dersom enheten er I frys modus, så vil ikke bildet endre seg. 
 Trykk Av/På knappen for å sjekk status. 
 Restart enheten 
 Reinstaller batteriet 

Flekker eller merker på skjermen 

 Juster lysstyrken 
 Rengjør LCD skjermen og kamera 
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Spesifikasjoner                                                                                              
 Skjerm: 5 tommer  wide screen LCD 
 Størrelse: <=152*80*22mm  
 Vekt: <210 gramm (Batteri inkludert) 
 Farge modus：Enkelt modus 6 valg; Avansert  20 valg 

 Forstørring：Normal 4x – 20x; Utvidet 3x – 30x 

 Batteri：Ladbart og resirkulerbart Litium batteri; 4 timer kontinuerlig bruk; ladetid ca. 

5 timer 
 Strøm Adapter：Micro USB port; input: 110-240V; output: 5V/1A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:  
 
SynSupport Nordic Eye 
Folmovegen 16,  
2150 ÅRNES 
Tlf: +47 63825700 
E-post: post@nordiceye.no 


