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Forholdsregler                                                                                  

 Før du bruker Clover 7 for første gang, må du lade 

batteriet. Se avsnittet Batterilading for mer 

informasjon. 

  

 

Bruk alltid enheten på et sted der temperaturen er 

mellom 10 ° og 35 ° C (50 ° og 95 ° F). 

 

 Hold enheten vekk fra våte områder, regn og andre 

væskekilder. Ikke senk enheten. 
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 Ikke prøv å reparere enheten. Ethvert uautorisert 

forsøk annullerer produktgarantien. Kontakt 

distributøren din. 

  

 

Bruk den medfølgende strømadapteren og batteriet. 
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Hurtigstart                                                           

Oversikt                                                

Takk for ditt kjøp av Clover 7. 

 
Clover 7 er en bærbar 10-tommers videoforstørrelse med 
utmerket Full HD-bildekvalitet, og den sikrer det skarpe bildet i 
sanntid mens du flytter eller endrer forstørrelse kontinuerlig fra 
2,5X til 18X. Det integrerte dobbeltkamera-systemet gir tre 
måter å se på den daglige bruken. For eksempel nær utsikt for å 
lese bøker eller aviser; avstandsvisning for å se plakater eller 
tavler; Speilvisning for å kle seg opp.  
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Foruten den vanlige zoomingen og fargemodusfunksjonen, er 
det også forskjellige praktiske funksjoner som leselinje & maske, 
bildefrysing og lagring, finne og navigering  
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Komposisjoner                                                

1

3 4 5 6 7

2

 

1. LCD Skjerm 2. Front kamera 3. Forbedret farge 

4. Zoom ut  5. Joystick   6. Zoom Inn 

7. Ekte farge    



 

6 
 

  

8

9

10
 

 

8. Bakkamera 9. LED lys 10. Stativ 
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16 17  

11. Strømknapp 12. Strømport 

13. HDMI Port 14. Finnknapp 

15. Frysknapp 16. Kamerabryter 

17. USB Port  
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Tilbehør 
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Brukermanual   Strømadapter HDMI kabel 

 
 

 

 

Vaskeklut Bæreveske  
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Batteri lading 

1. Koble den medfølgende strømkabelen til strømadapteren. 

2. Koble den medfølgende strømkabelen til enhetens strømport.  
3. Plugg strømadapteren til en stikkontakt og begynn å lade.     
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Strøm LED 

 Ved lading når enheten er slått av,  vil strømlampen lyse 
grønt og slås deretter av automatisk når den er fulladet. Det 
vil ta omtrent 5 timer å lade enheten helt opp, og vil støtte 
enheten som jobber i omtrent 3 timer.  
 

 Ved lading når enheten er på, lyser strømlampen grønn.   
 

 Når enheten er på uten lading, lyser lysdioden grønt når 
batterinivået er høyt og blir rødt når batteriet dør. Når den 
røde lampen begynner å blinke, er det derfor et signal om å 
lade batteriet. 
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 Du kan også sjekke batteristatusen ved å trykke på 
strømknappen. Se instruksjonene nedenfor for mer 
informasjon. 

Stativ 

Med integrert nedfellbar skrivestativ i en ergonomisk synsvinkel, 
kan Clover 7 tilfredsstille brukernes ønske om å lese mer og 
lang tid i en behagelig posisjon. Det er også nok plass under 
kameraet til å jobbe med en penn. Brett ut stativet slik figuren 
nedenfor viser.  
 
Kameraet bak er designet for å rotere automatisk i henhold til 
stativet på stativet, slik at både Nærvisning og Fjernvisning 
støttes på denne enheten. 
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Betjene enheten                                                                                                                                                    

Strømknapp 

 Trykk og hold på strømknappen  i 5 sekunder for å slå av 
/ på enheten. 

 

 Når enheten er på, trykk på strømknappen  for å sjekke 
gjeldende status for batterikapasitet, frysemodus, fokusstatus 
og pipetone 

 
 Trykk på andre knapper når du holder på strømknappen for å 

gjøre kombinasjonsfunksjoner. Se instruksjonene nedenfor 

for mer informasjon. 
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Pipetype 

 Enhet på / av pip 

 Knappe pip 

 Terskel pip 

 Pip for lavt batteri 

Pipekontroll 

 Trykk og hold på av / på-knappen  og trykk på ekte 

farge-knappen  for å slå av / på pipetonen. 

Kamerabryter 

 Snu kamerabryteren  til venstre for å åpne 
bakkameraet for nærvisnings og fjernvisning 
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 Snu kamerabryteren  til høyre for å åpne 
frontkameraet for speilvisning 

Forstørring 

 Trykk på Zoom inn-knappen  for å øke forstørrelsen, og 

hold Zoom inn-knappen  for kontinuerlig økning. 
 

 Trykk på zoom ut knappen  for å redusere forstørrelsen, og 

hold inne Zoom ut-knappen  for kontinuerlig reduksjon. 
 
Forstørrelsesområde når den står på bordet: Bak / foran 
kamera: 2,5x - 18x 
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Fargemodus 

En fargemodus er en forhåndsdefinert fargekombinasjon. 
Modus i full farge er egnet for visning av bilder eller kart. 
Forbedret kontrastmodus er kombinert med forskjellige 
forgrunner og bakgrunnsfarger som kan bidra til å lese 
tydeligere.  
 

 Trykk på forbedret farge-knappen  for å gå gjennom 
kombinasjonen av Enhanced Color-kombinasjonen 
 

 Trykk på ekte farge-knappen  for å gå tilbake til 
fullfargemodus 
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Hold inne forbedret farge-knappen i 5 sekunder for å veksle 
mellom den forenklede forbedret fargekombinasjonsliste og 
den integrerte Forbedret fargekombinasjonsliste 
(fabrikkstandard). 

 
Den forenklede forbedrede fargekombinasjonslisten (5 

modus)： 

 Hvit på svart  Svart på hvit 

 Gul på svart  Hvit på blå 

 Gul på blå  

 

Den integrerte forbedrede fargekombinasjonslisten (18 
modus) 
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 Hvit på svart  Svart på hvit 

 Gul på svart  Svart på gul 

 Hvit på Blå  Blå på hvit 

 Gul på blå  Blå på gul 

 Grønn på svart  Svart på grønn 

 Fiolett på svart  Svart på fiolett 

 Blå på svart  Svart på blå 

 Hvit på grønn  Grønn på hvit 

 Hvit på rød  Rød på svart 

Lysstyrke 

Lysstyrken på skjermen kan justeres i både fullfargemodus og 
forbedret kontrastmodus.  
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 Trykk og hold på av / på-knappen  g trykk på Zoom 

inn-knappen  for å øke lysstyrken. Fabrikkens 

standardverdi blir uthevet grønt.  

 Trykk og hold på strømknappen  og trykk på og Zoom 

ut-knappen  for å redusere lysstyrken. 

Lys 

 Trykk og hold på strømknappen  og trykk på 

Frys-knappen  for å slå av / på LED-belysningen manuelt. 
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Frys av bilde 

 Å fryse et bilde på LCD-skjermen kan være nyttig for videre 
lesing. På denne statusen er forstørrelse så vel som 
fargeendring fortsatt tillatt for en bedre opplevelse. 

 

 Trykk på Frys-knappen  for å låse det aktive bildet. 

 Trykk på Frys-knappen igjen for å åpne bildet. 
 

 For det låste bildet med økt forstørrelse kan du bruke 

styrespaken  til å navigere rundt fritt. 
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Lagring av bilder 

 Trykk lenge på fryseknappen  i 3 sekunder for å lagre det 
gjeldende bildet. Du kan lagre opptil 18 bilder.  

 
 Merk: Når de lagrede bildene når maksimal verdi (18 bilder, 

vil et minne fullt ikon vises), må du slette noen bilder først i 
avspillingsmodus før neste vellykkede lagring.  

Avspilling av bilder 

 For å gå til avspillingsmodus, trykk lenge på ekte 

farger-knappen I 3 sekunder. 
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 Skyv styrespaken or å velge målbildet fra 
miniatyrbildegalleriet med ni rutenett. Trykk på ekte 

farger-knappen or å se målbildet. Du kan se og navigere i 
bildet med de samme operasjonene som er beskrevet i frys 

bildet-delen. Trykk på fryseknappen or å gå tilbake til 
miniatyrbildet for ni net 

 
 Når du er i Miniatyrnett-miniatyrbilde, trykker du på 

Finn-knappen  for å velge målbildet som må slettes. Trykk 

på Finn-knappen  igjen for å bekrefte, eller på andre 
knapper for å avbryte. 
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 Når du er i miniatyrnett-miniatyrbilde, holder du finn knappen 

 i 5 sekunder for å slette alle bildene. Trykk på 

Finn-knappen  igjen for å bekrefte, eller på andre knapper 
for å avbryte.  
 

 Trykk lenge på ekte farger-knappen  i 3 sekunder for å 
avslutte avspillingsmodus. 

Linjer og masker 

Trykk på Finn-knappen  or å veksle mellom forskjellige 
leselinje- og maskemodus. 

 En horizontal linje 

 En vertikal linje 
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 Horisontal maske 

 Normal, ingen linje & maske 

 Skyv joysticken  for å endre plasseringen av leselinjen 
eller avstanden mellom maskene. Sanntidsnavigasjonen er 
ubrukelig i Linje og maskemodus.  

 Trykk på av / på-knappen  for å avslutte Linje & 
Maske-modus. 

Finn 

 Trykk lenge på Lokalisering/finn-knappen  i 2 sekunder og 
hold den for ikke å frigjøre den. En posisjonsboks vises. 
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 Flytt og endre innholdet i posisjonsboksen, sikt det mot delen 

du vil vise, og slipp deretter Finn-knappen , så vil bildet gå 
tilbake til forrige forstørrelse med det oppdaterte innholdet.  

 
For eksempel ser du på en del av kartet med en viss forstørrelse. 
Da vil du se en annen del uten å endre den gunstige 
forstørrelsen. Da vil funksjonen være praktisk og nyttig for deg.  

Sanntidsnavigering 

 I forsterkningstilstand kan brukere skyve styrespaken  

når de er i sanntids videomodus for å navigere i bildet for å se 
mer uten å flytte enheten. 
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 Trykk på Zoom inn og Zoom ut  knappene samtidig for 
å hjelpe deg med å sentrere bildet på nytt (Rød prikk vises). 

 

Minne 

Enheten lagrer automatisk de nyeste innstillingene, for 
eksempel fargemodus, forstørrelse, lydsignal når strømmen er 
slått av normalt, og bruker dem når enheten er på neste gang. 
 
HDMI utgang 
Koble enheten til den eksterne skjermenheten din med 
HDMI-kabel for bedre og større visning.  
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Auto strømsparing 

Hvis ingen drift og ingen bevegelse i over 3 minutter, slås 
enheten av automatisk.  

 Trykk og hold på strøm-knappen  og klikk på forbedret 

farge-knappen  for å slå av / på Auto 

strømsparings-funksjonen manuelt (fabrikkstandard er på). 

 

Gjenopprette 

Trykk lenge på Frys-knappen  og Finn-knappen  

samtidig i 5 sekunder for å tilbakestille til standard 
fabrikkinnstillinger. Slå av automatisk når tilbakestillingen er 
fullført.  
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Tilbakestill maskinvare 

Når enheten er hengt opp eller ikke kan slås av normalt, trykker 

du på strøm + Frysknappen + ekte farger-knappen  

samtidig for å utløse maskinvare-tilbakestilling. 
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Feilsøking                                                                                                

Enheten skrur seg ikke på 

 Koble til strømadapteren 

 Bytt batteriet 

 Gjennomfør en tilbakestilling av maskinvare 

Svart skjerm eller hvit skjerm 

 Hvis enheten sitter på en flat, ren overflate, kan skjermen 
være svart eller hvit. Løft av enheten for å sikre at endring 
skjer 

 Juster forstørrelsen 

 Juster fargemodusen som er valgt. 

 Restart din Clover 7 enhet 
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 Reset din maskinvare 

Bildet vil ikke endre seg 

 Hvis enheten går inn i frysemodus eller avspillingsmodus, 
endres ikke bildet 

 Trykk på strømknappen for å sjekke gjeldende status 

 Restart din Clover 7 enhet 

 Reset din maskinvare 
 
Flekker eller pletter på skjermen 

 Juster lysstyrken 

 rengjør LCD-skjermen og kameraet 
 

Kontakt den lokale distributøren hvis problemet ikke løses. 
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Spesifikasjoner                                                                                                

 skjerm: 7 tommers bred LCD-skjerm, HD 
 kamera: Auto Fokus, HD 
 Størrelse: <= 245*200*22mm 
 vekt: <=450 gram 
 Fargemodus: Ekte farge, 5 Forenklet forbedrede fargemodus; 

18 Integrerte forbedrede fargemodus 
 Forstørrelse 2.5x – 18x 
 Batteri: Integrert oppladbart Li-batteri; 3 timers 

kontinuerlig bruk etter 5 timers lading 
 Strøm Adapter: Inngang: 110-240V; Utgang: 5V/3A 

 


