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Reguliatorius/ 
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Funkcija 

Ryškumo 

reguliatorius ir 

paieškos mygtukas 

(geltonas) 

• Pasukite, norėdami padidinti arba sumažinti ekrano ryškumą. 

• Paspauskite ir palaikykite mygtuko centre, norėdami padidinti vaizdą, 

naudodamiesi Paieškos funkcija. Atleiskite mygtuką, norėdami vėl 

sumažinti vaizdą. 

Padidinimo 

reguliatorius ir kadro 

sustabdymo mygtukas 

(juodas) 

• Pasukite, norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą. 

• Paspauskite mygtuko centre, norėdami įjungti arba išjungti kadro 

sustabdymo funkciją. 

Spalvų reguliatorius ir 

kameros/kompiuterio 

vaizdo mygtukas 

(mėlynas) 

• Pasukite, norėdami pasirinkti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį 

spalvų režimą. 

• Paspauskite mygtuko centre, norėdami perjungti tarp „TOPAZ XL 

HD“ kameros ir prijungto kompiuterio. 

• Paspauskite mygtuko centre, norėdami įjungti arba išjungti vieną 

horizontalią skaitymo liniją, jei nesate prisijungę prie kompiuterio. 

Budėjimo režimo 

mygtukas (žalias) 

• Paspauskite kairėn, norėdami perjungti „TOPAZ XL HD“ į budėjimo 

režimą. Paspauskite kairėn, norėdami įjungti „TOPAZ XL HD“ iš 

budėjimo režimo. 

Fokusavimo 

fiksavimo ir padėties 

nustatymo mygtukas 

(raudonas) 

• Paspauskite, norėdami įjungti fokusavimo fiksavimo funkciją. 

Paspauskite antrą kartą, norėdami įjungti padėties nustatymo 

indikatorių. Paspauskite trečią kartą, norėdami išjungti ir padėties 

nustatymo indikatoriaus, ir fokusavimo fiksavimo funkcijas. 

• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę kartu su geltono ryškumo 

reguliatoriaus centru, norėdami įjungti ir išjungti LED skaitymo 

lemputes. 

Skaitymo linijų ir 

skaitymo šablono 

jungiklis (violetinis) 

Jungiklis yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu. 

• Paspauskite dešinėn, norėdami naršyti po horizontalias linijas, 

vertikalias linijas, vertikalius šablonus, horizontalius šablonus, arba be 



jų. 

• Paspauskite kairėn, norėdami naršyti po horizontalius šablonus, 

vertikalius šablonus, vertikalias linijas, horizontalias linijas, arba be jų. 

Kairysis reguliavimo 

ratukas (violetinis) 

Ratukas yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu. 

• Pasukite kairėn arba dešinėn, norėdami pakelti ir nuleisti arba pastumti 

ekrano kairėn ir dešinėn skaitymo linijas ir skaitymo šablonus. 

Dešinysis reguliavimo 

ratukas (violetinis) 

Ratukas yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu. 

• Norėdami reguliuoti horizontalias linijas ar šablonus, pasukite ratuką, 

norėdami pakelti arba nuleisti viršutinę liniją ar šabloną. Tokiu būdu 

atstumas tarp horizontalių linijų ar šablonų padidės arba sumažės. 

• Norėdami reguliuoti vertikalias linijas ar šablonus, pasukite ratuką, 

norėdami pastumti dešiniąją  liniją ar šabloną kairėn arba dešinėn. 

Tokiu būdu atstumas tarp vertikalių linijų ar šablonų padidės arba 

sumažės. 
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Kaip pradėti naudotis „TOPAZ“1. Įjunkite elektros laidą.2. Įjunkite pagrindinį prietaiso jungiklį.3. Paspauskite žalią budėjimo režimo mygtuką.4. Nureguliuokite patogiausią skaitymui monitoriaus aukštį ir kampą.Jei monitorius nejuda kairėn ir dešinėn, patikrinkite, ar atpalaidavote monitoriaus laikiklio kištuką(įspaudėte monitoriaus fiksavimo kištuką), esantį prie monitoriaus laikiklio pagrindo.5. Padėkite dokumentą ar objektą ant XY skaitymo lentos.6. Nustatykite padidinimą.7. Nureguliuokite ryškumą.8. Atleiskite XY lentos fiksatorių.9. Pasirinkite spalvų režimą.10. Jei reikia, norėdami peržiūrėti elementą, įjunkite arba išjunkite kadro sustabdymo funkciją.11. Jei reikia, norėdami rasti monitoriuje rodomą laukelį, pasinaudokite paieškos funkcija „Find“.
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Kaip pakelti „TOPAZ“Pastaba: NEKELKITE „TOPAZ“ už LCD skaitymo lempučių1. Užfiksuokite monitoriaus laikiklį, kad jis nejudėtų kairėn ir dešinėn. Norėdami užfiksuoti,ištraukite kištuką. Norėdami atpalaiduoti, įspauskite kištuką.Pastaba: Prieš užfiksuojant kištuką, monitoriaus laikiklis turi būti centrinėje padėtyje.2. Užfiksuokite XY skaitymo lentą, kad ji nejudėtų, paspausdami raudoną stabdymo fiksatorių link„TOPAZ XL HD“.
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Kaip pradėti naudotis „TOPAZ“ 

 
1. Įjunkite elektros laidą. 

2. Įjunkite pagrindinį prietaiso jungiklį. 

3. Paspauskite žalią budėjimo režimo mygtuką. 

4. Nureguliuokite patogiausią skaitymui monitoriaus aukštį ir kampą.  

Jei monitorius nejuda kairėn ir dešinėn, patikrinkite, ar atpalaidavote monitoriaus laikiklio kištuką 

(įspaudėte monitoriaus fiksavimo kištuką), esantį prie monitoriaus laikiklio pagrindo.   

5. Padėkite dokumentą ar objektą ant XY skaitymo lentos. 

6. Nustatykite padidinimą. 

7. Nureguliuokite ryškumą. 

8. Atleiskite XY lentos fiksatorių. 

9. Pasirinkite spalvų režimą. 

10. Jei reikia, norėdami peržiūrėti elementą, įjunkite arba išjunkite kadro sustabdymo funkciją.   

11. Jei reikia, norėdami rasti monitoriuje rodomą laukelį, pasinaudokite paieškos funkcija „Find“.   

 

Kaip pakelti „TOPAZ“ 

 

Pastaba: NEKELKITE „TOPAZ“ už LCD skaitymo lempučių 

1. Užfiksuokite monitoriaus laikiklį, kad jis nejudėtų kairėn ir dešinėn. Norėdami užfiksuoti, 

ištraukite kištuką. Norėdami atpalaiduoti, įspauskite kištuką.   

Pastaba: Prieš užfiksuojant kištuką, monitoriaus laikiklis turi būti centrinėje padėtyje.  

2. Užfiksuokite XY skaitymo lentą, kad ji nejudėtų, paspausdami raudoną stabdymo fiksatorių link 

„TOPAZ XL HD“.  
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