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A Federal Communications Commission
(Szövetségi Kommunikációs Bizottság) figyelmeztetése
A készülék tesztelése a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozások és az FCC
szabályok 15. része alapján történt. Ezek a szabályok hivatottak védelmet nyújtani a káros
interferencia ellen, ami a lakóhelyen történő beüzemeléskor keletkezhet. Az eszköz előállít,
használ és kisugározhat rádiófrekvenciás energiát, és ha nem a megfelelő módon üzemeltetik és
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Emellett arra sincs garancia,
hogy az interferencia nem jön létre megfelelő üzembe helyezés esetén. Ha az eszköz
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvétel során a készülék be- vagy kikapcsolásakor,
próbálja meg kijavítani a hibát az alábbi intézkedések egyikével:
 Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
 Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramforrásra, mint amihez a vevő csatlakozik.
 Tájolja, vagy helyezze át a vevőantennát.
 Konzultáljon az eladóval, vagy egy hozzáértő rádió- vagy televízióműszerésszel.
Megjegyzés: A készüléket IT áramelosztó rendszerhez történő csatlakozásra tervezték.
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Áttekintés
A TOPAZ asztali olvasótévé egyszerűbben teszi láthatóvá a nyomtatott betűket, képeket,
kézírást, és apró részleteket, mint bármi más eszköz. Helyezzen egy levelet vagy képet a
mozgatható olvasóasztalra, és állítsa be a szemének legmegfelelőbb nagyítási szintet és
megjelenítési színeket. A dokumentum nagyított méretben láthatóvá válik a képernyőn.
A Freedom Scientific – piacvezető a látássérültek számára készült technológiai megoldásokban –
által kifejlesztett TOPAZ tervezésénél speciális figyelmet fordítottak azoknak az igényeire, akik
időskori makula degeneráció, glaukóma, retinitis pigmentosa, hályog, vagy egyéb ok miatt
gyengén látnak.
A TOPAZ a következő jellemzőkkel rendelkezik:
 Önálló automata fókusz gondoskodik a legtisztább képről,
 Előre megadott megjelenítési módok között lehet választani a szemnek legkényelmesebb nagy
kontraszt beállításához,
 Fényerő növelése és csökkentése,
 A kép közepe helyzetjelölő fénnyel megjelölhető a könnyebb helymeghatározás céljából,
 16 nagyítási szint a szöveg éles beállítását teszi lehetővé a megfelelő méretben.
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A fókusz azon a tárgyon rögzíthető, amit látni akar, miközben ír vagy kézimunkázik. A
kamera a tárgyon marad és nem a kezén.
 A kamera oldalain található fény megvilágítja a tárgyat, ami meggátolja a tükröződést és
fényvisszaverődést, amikor fényes felületű dokumentumot, pl. magazint és fotókat nézeget.
 A nagy olvasóasztal 40 centimétert mozog oldalirányban, hogy a nagyalakú dokumentumokat
is könnyen tudja olvasni.
 Az olvasóasztal fékező mechanizmusa lehetővé teszi az asztal rögzítését, ha azt akarja, hogy
stabilan álljon.
 Az LCD kijelző magassága és a dőlésszöge is beállítható a nyak és hát kényelme érdekében.


Az előre beépített kamera olyan magasan van az olvasóasztal fölött, hogy elég hely maradjon a
munkához, íráshoz és olyan tevékenységekhez, mint a kis csavarok megszorítása a
szemüvegkeretben, tűbefűzés és varrás.
A TOPAZ nagyító segítségével el tudja olvasni:
•
•
•
•
•
•
•
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Az apróbetűs szerződéseket,
A telefonkönyvet,
A gyógyszerek leírását a dobozon vagy üvegeken,
Bármilyen formájú és nagyságú termék címkéjét,
Keresztrejtvényt,
Mobiltelefonok és távirányítók kezelő gombjait,
Újságot és TV-műsort,

•

És még sok minden mást.

A TOPAZ bárhol otthon van – az irodában, osztályteremben, könyvtárban és olvasószobában,
nappaliban, műhelyben – még a konyhában is! Csak egy fali konnektorra van szüksége. Képes
felnagyítani a kis alkatrészeket, ha hobbijának hódol, vagy még a legkisebb betűket is
kézikönyvekben, gyógyszeres dobozokon, akár hivatalos dokumentumokat, táblázatokat,
tankönyveket, házi feladatot és teszteket.

TOPAZ modellek
A TOPAZ hat különböző változatban kapható:






Az alap TOPAZ modell csak a nagyító kamerát, a monitor állványt és az olvasóasztalt
tartalmazza. A saját monitorját kell használni a nagyított kép megtekintéséhez.
Két modell tartalmaz mindent, ami az alap modellben található, plusz egy 15”-os vagy 17”-os
hagyományos CRT (katódsugárcsöves) monitort.
További három modell magában foglal mindent, ami az alap modellben található, ehhez
tartozik egy helytakarékos, tükröződésmentes, beállítható 17”-os, 19”-os vagy 21”-os sík
paneles LCD monitor.
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TOPAZ összetevők

TOPAZ elölnézet
TOPAZ hátulnézet
(a számokhoz tartozó megnevezések a következő oldalon találhatók)
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TOPAZ összetevők (folytatás)
1 ► Monitor

8 ► Asztal zár csúszkája

2 ► Fényerő gomb

9 ► Olvasóasztal

3 ► Autofókusz gomb

10 ► Monitorkábel csatlakozó

4 ► Nagyító tárcsa

11 ► TOPAZ áramkábel csatlakozó (falhoz)

5 ► Helyzetjelölő gomb

12 ► Monitor videócsatlakozó

6 ► Megjelenítés gomb

13 ► Monitorállvány

7 ► Bekapcsoló gomb

14 ► TOPAZ áramkábel

5

Mi van a dobozban?
Mielőtt használni kezdené a TOPAZ-t, vegye ki az összes tartozékot, ami a dobozban található.
Azonosítsa és rakja félre őket. A TOPAZ dobozában az alábbi eszközöket találja:
 TOPAZ
 TOPAZ áramkábel
 TOPAZ felhasználói kézikönyv
 Monitor és áramkábel (csak CRT és LCD modellek esetén)
 TV csatlakozókábel (csak a monitor nélküli alapmodell esetén)

Biztonság és karbantartás
Hogy a TOPAZ sokáig megőrizze minőségét, tartsa be a következőket:


Olvassa el a felhasználói kézikönyvben található útmutatót a készülék használatba vétele előtt.



Ne próbálja javítani a TOPAZ-t vagy kinyitni a borítást. A termék nem tartalmaz a
felhasználó által javítható alkatrészeket.



Tartsa távol az TOPAZ-t nedves területektől, esőtől és egyéb folyadéktól. Ne tegye vízbe.
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Mindig olyan helyen használja a készüléket, ahol a hőmérséklet +10 és +40 Celsius-fok között
van.



Mindig olyan helyen tárolja a terméket, ahol a hőmérséklet -20 és +65 Celsius-fok között van.
Ne tartsa zárt autóban, mert ott a hőmérséklet gyakran az említett tartományon kívül esik.



Mindig stabil, sík, kemény felületen használja a TOPAZ-t, mint pl. egy asztal vagy pad.



A TOPAZ szállításakor vagy áthelyezésekor ajánlott a CRT monitort külön mozgatni.



Ne próbálja meg a csatlakozót beerőltetni a készülék árambemenetébe. Az összes megfelelő
csatlakozónak könnyen bele kell passzolnia a foglalatba. Ha mégsem illik bele, próbálja meg
újra.



Csak azt az áramkábelt használja, amit a dobozban talált. Más adapterek károsíthatják a
készüléket.



Ha a TOPAZ-t tisztítja, mindig húzza ki a konnektorból a készüléket. Csak nedves, lágy,
foszlás-mentes, tisztavizes vagy enyhén mosószeres kendőt használjon. A képernyő
tisztításához lehetőség szerint speciális képernyőtisztító kendőt vagy antisztatikus borításhoz
alkalmas tisztítót használjon.
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Kezdeti lépések
A TOPAZ összeszerelése
A TOPAZ összes alkatrésze előre összeszerelt állapotban kerül szállításra. Az Ön feladata
mindössze csatlakoztatni a videó- és áramkábeleket. Mielőtt nekilátna az összeállításhoz,
helyezze a TOPAZ alapgépet egy szilárd és stabil munkafelületre, mint például egy asztal vagy
egy pad. Ellenőrizze, hogy van elég hely az asztalon az olvasóasztal mindkét oldalra történő
mozgatásához.

A videókábel csatlakoztatása
Az alap TOPAZ modell nem tartalmaz monitort, ilyenkor saját monitort kell használnia.
Más TOPAZ modellekhez egy-egy CRT vagy LCD monitor tartozik.
A TOPAZ CRT monitor beállításához helyezze a monitort az egység tetején található lapra.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a monitor a lap közepén biztonságosan áll, nem fog leesni vagy
lecsúszni. Ha saját monitort használ, helyezze a monitort egy stabil felületre a TOPAZ közelébe,
ahol könnyen és kényelmesen tudja nézni használat közben. A TOPAZ LCD monitor már az
egységre szerelve érkezik.
Kövesse a következő lépéseket a monitor videókábelének TOPAZ-hoz való csatlakoztatásához:
1.
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Keresse meg a monitor hátuljához rögzített videókábelt. Ha LCD monitora van, a videókábelt
a monitor hátuljához kell csatlakoztatnia. Keresse meg a téglalap alakú, két csavarral ellátott
többágú csatlakozót. Ez a videokábel.

2.

Dugja be a videókábelt a TOPAZ monitorállvány hátulján lévő videócsatlakozó bemenetbe
(portba)

3. Kézzel csavarja be a két csavart a videókábel csatlakozóján, hogy rögzítse a kábelt.

Az áramkábelek csatlakoztatása
Miután elhelyezte a monitort és csatlakoztatta a videókábelt, kövesse az alábbi lépéseket a
monitor és a TOPAZ áramkábelének csatlakoztatásához:
1. Vegye elő a monitor és a TOPAZ áramkábelét.
2.

Dugja be a monitor áramkábel „apa” végét a monitor hátulján található háromágú dugóba. Ha
LCD monitorral szállított modellt vásárolt, ezt a lépést hagyja ki.

3.

A monitor áramkábel másik végét csatlakoztassa a TOPAZ monitorállvány hátulján található
háromlyukú csatlakozóbemenetek egyikébe.

TOPAZ árambemenetek
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4.

Dugja be a TOPAZ áramkábel „apa” végét a másik háromágú csatlakozóbemenetbe,
közvetlen amellett, ahova a monitort csatlakoztatta.

5.

Dugja be a TOPAZ áramkábel másik végét egy üres fali aljzatba. A TOPAZ automatikusan
bekapcsol a csatlakoztatást követően.

6.

Kapcsolja be az áramot a monitorhoz is. Ha olyan modellt vásárolt, amihez tartozik monitor,
keresse meg a képernyő alján található gombsort. Nyomja meg jobbszélső gombot (ez a
monitor bekapcsoló gombja). Egy kis fény jelzi a monitor bekapcsolt állapotát.

Megjegyzés: Ha befejezte a TOPAZ használatát, nem szükséges kikapcsolnia a monitort. A
monitor automatikusan alvó üzemmódba lép, ha kikapcsolja a TOPAZ-t.
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Gyors üzembehelyezési útmutató
Ezzel az útmutatóval gyorsan megtanulhatja a TOPAZ használatát. Mielőtt elkezdené,
győződjön meg róla, hogy végigkövette az összeszerelési utasításokat és a készüléket
csatlakoztatta egy fali aljzathoz.
1.

Nyomja meg a zöld BEKAPCSOLÓ gombot
TOPAZ irányítópanel jobb oldalán található.

a készülék bekapcsolásához. Ez a gomb a

2. Helyezze ezt a könyvet az olvasóasztal közepére. Figyelje meg hogy jelenik meg ez a lap a
monitoron.

Olvasóasztal
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Keresse meg a NAGYÍTÓTÁRCSÁT a TOPAZ irányítópanel közepén. Forgassa a tárcsát
jobbra a nagyítási szint növeléséhez. Forgassa a tárcsát balra a nagyítási szint csökkentéséhez.
Találja meg azt a nagyítási szintet, amely a legkedvezőbb olvasást biztosítja Önnek, miközben
a lehető legtöbb szöveget mutatja.

3.

Nagyítótárcsa
4.

Nyomja meg a kék MEGJELENÍTÉS gombot
a NAGYÍTÓTÁRCSA mellett. Figyelje
meg, hogy változik a képernyő különböző színkombinációkban. Ismételten nyomja meg a
MEGJELENÍTÉS gombot
, hogy végiglépkedjen a színmódokon. Találja meg azt a
módot, amely a legjobb a látásához.

5.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a sárga FÉNYERŐ gombot
a NAGYÍTÓTÁRCSA bal
oldalán, hogy megnövelje a monitor fényerejét. Ezután engedje el a gombot. Nyomja meg és
tartsa lenyomva ismét hogy visszacsökkentse, a fényerőt. Engedje el a gombot, ha megtalálta
a szemének legmegfelelőbb fényerő szintet.
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6.

Nyomja meg a piros HELYZETJELÖLŐ gombot
a NAGYÍTÓTÁRCSA alatt.
Figyelje meg, hogy egy piros fénypont tűnik fel a papíron. Ez a pont jelzi, hogy hol
helyezkedik el a TOPAZ kamerája. A helyzetjelölő fényt arra használhatja, hogy megtalálja,
hova kell tenni a nagyítandó írást.

7.

Keresse meg az ASZTALZÁR csúszkáját az olvasóasztal közepén. Ez a csúszka szabályozza,
hogy milyen könnyen lehet mozgatni az asztalt. Helyezze az ujjait a csúszka feletti
mélyedésbe. Használja a hüvelykujját, hogy a csúszkát az olvasóasztal közepe felé mozgassa.
Ez könnyebben mozgathatóvá teszi az asztalt. Ha az ellenkező irányba csúsztatja a csúszkát,
az asztal nehezebben mozog, vagy rögzül.

Asztalzár csúszka
8.

Helyezze az ujját az olvasóasztal szürke felületére. Mozgassa addig a táblát, amíg a
helyzetjelölő fény piros pontja megjelenik a bekezdés alatti mondat elején. Ezután nyomja
meg a HELYZETJELÖLŐ gombot
a jelzőfény kikapcsolásához. Ahogy olvassa az
alábbi mondatot, mozgassa lassan balra az asztalt. Ha elérte a mondat végét, mozgassa az
olvasóasztalt felfelé és jobbra, hogy a következő sorhoz kerüljön.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
(„A fürge barna róka átugrik a lusta kutyán.”)
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9. Gratulálunk! Sikeresen olvasott a TOPAZ készülékkel. A TOPAZ használatáról és a
beállításáról szóló bővebb információért olvassa el az útmutató vonatkozó fejezeteit.

A TOPAZ kamera irányítópanelének elemei
Az alábbi ábra bemutatja a TOPAZ elején található különböző irányítógombokat. Ezek lehetővé
teszik, hogy megváltoztassa a nagyított kép megjelenését a képernyőn. A gombokat balról jobbra
haladva mutatjuk be.

TOPAZ kamera irányítópanel

Fényerő gomb (sárga)
Nyomja meg a sárga FÉNYERŐ gombot
és tartsa lenyomva a fényerő szintjének
megváltoztatásához. A gomb a fényerő növelése és csökkentése között vált minden használat
alkalmával.
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Autofókusz gomb (narancssárga)
Nyomja meg a narancssárga AUTOFÓKUSZ gombot az automata fókusz be- és
kikapcsolásához. Amikor az automata fókusz bekapcsolt állapotban van, a kamera a hozzá
legközelebb található objektumra fókuszál. Amikor ki van kapcsolva, a TOPAZ nem állítja be
automatikusan a kamera fókuszát. A kikapcsolás könnyebbé teszi az írást vagy a munkát, mivel
a kamera nem közelít rá automatikusan a kézre. Normál működés esetében azonban ajánlatos
bekapcsolni az automata fókuszt.
Tipp: A gomb megnyomásakor ideiglenesen egy lakat képe jelenik meg, ha az automata
fókusz kikapcsolt, vagyis zárolt állapotban van.

Nagyítótárcsa
A NAGYÍTÓTÁRCSA a kamera irányítópaneljának a közepén helyezkedik el. Ez a tárcsa teszi
lehetővé a nagyítás szintjének változtatását. A magas nagyítási szinttel látni a kis betűket és a
részleteket. Alacsony nagyítási szint esetén többet láthat az adott tárgyból a képernyőn. Forgassa
balra a NAGYÍTÓTÁRCSÁT a nagyítási szint csökkentéséhez. Ha jobbra fordítja el a
NAGYÍTÓTÁRCSÁT, a nagyítási szint nő.
Tipp: Ha elfordítja a tárcsát, az aktuális nagyítási szint ideiglenesen feltűnik a képernyő bal
alsó sarkában. Az 1 szint a legkisebb nagyítási szint, a 16 a legnagyobb.
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Helyzetjelölő gomb (piros)
A piros HELYZETJELÖLŐ gomb
pont a NAGYÍTÓTÁRCSA alatt helyezkedik el.
Nyomja meg a gombot a helyzetjelölő fény be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban egy
piros pont jelenik meg a dokumentumon ott, ahova a kamera fókuszál. Ez segít meghatározni,
hogy hova tegye a tárgyat, amit nagyítani akar, hogy megjelenjen a képernyőn.

MEGJELENÍTÉS gomb (kék)
Nyomja meg a kék MEGJELENÍTÉS gombot
kis szüneteket tartva többször, hogy
végiglépkedhessen a lehetséges megjelenítési módokon. Választhat a teljesen színes, javított
pozitív kép (fekete a fehéren), javított negatív kép (fehér a feketén), sárga a kéken és sárga a
feketén módok között. Használja a látási igényének legmegfelelőbb módot.
Megjegyzés: A megjelenítési módok konfigurálhatók. A minimális konfiguráció a teljesen
színes, javított pozitív kép (fekete a fehéren), javított negatív kép (fehér a feketén). Megjelenítési
módok hozzáadásához vagy törléséhez olvassa el a Függelék: Haladó videóvezérlés fejezetet a
31. oldalon.

Bekapcsoló gomb (zöld)
Nyomja meg a zöld BEKAPCSOLÓ gombot , hogy áram alá helyezze a monitort, kamerát és
fényeket. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a zöld BEKAPCSOLÓ gombot .
Megjegyzés: A monitor automatikusan alvó üzemmódba vált, ha kikapcsolja a TOPAZ-t.
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Olvasás a TOPAZ-zal
A TOPAZ-zal szinte mindent nagyíthat. Használhatja könyvek, magazinok, gyógyszeres
dobozok, apróbetűs feliratok, levelek és bármilyen más típusú dokumentum olvasásához.
Ezenkívül fotók és más képek nézegetéséhez is alkalmas. Nagyításához tegye a következőket:
1.

Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a zöld BEKAPCSOLÓ gombot

.

2.

Helyezze a nagyítani kívánt tárgyat az olvasóasztalra. A nagyított kép megjelenik a
képernyőn.

3.

Ha nehezen tudja meghatározni, hova tegye a tárgyat, használja a helyzetjelölő fényt. A
helyzetjelölő fény piros ponttal világít az olvasóasztalon. A TOPAZ felnagyítja a piros fény
környezetét. A helyzetjelölő fény bekapcsolásához nyomja meg a piros
HELYZETJELÖLŐ gombot
a NAGYÍTÓTÁRCSA alatt. Kikapcsoláshoz ismét
nyomja meg a gombot.

4.

A nagyítási szint beállításához használja a TOPAZ kamera irányítópanelének közepén
található NAGYÍTÓTÁRCSÁT. Forgassa a tárcsát balra a nagyítás csökkentéséhez. Jobbra
forgatva a tárcsát növelheti a nagyítási szintet. Az alábbi táblázat bemutatja a különböző
méretű monitorokhoz tartozó nagyítási szinttartományokat 1-től 16-ig.
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TOPAZ nagyítási tábla
15” monitor – 2,2x – 56x
17” monitor – 2,4x – 63x
19” monitor – 2,7x – 70x
21” monitor – 3x – 78x
5.

Mozgassa az olvasóasztalt, hogy a nagyítással a kívánt részt érje el. Az olvasóasztal
mozgásának könnyítésére vagy rögzítésére vonatkozó információkat az Olvasóasztal
használata című fejezetben, a 20. oldalon találja.

6.

Ha meg kívánja változtatni a fényerő vagy a megjelenítési mód beállításait, olvassa el A kép
beállítása fejezetet a 18. oldalon.

A kép beállítása
A TOPAZ lehetővé teszi a képernyő fényerejének megváltoztatását és számos különböző
megjelenítési mód közötti választást. Használja a fényerő és színek olyan kombinációját, amely
a legjobb a szemének.
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A fényerő megváltoztatása
A nagyobb fényerő mellett több részletet lehet látni a képernyőn. Az alacsony fényerő csökkenti
a ragyogást és kevésbé erőlteti a szemet. A fényerő változtatásai csak az aktuálisan kiválasztott
megjelenítési módra érvényesek. További információkat talál A megjelenítés megváltoztatása
fejezetben a 19. oldalon.
A fényerő szintjének megváltoztatásához nyomja meg a sárga FÉNYERŐ gombot
és tartsa
lenyomva. Az első lenyomás alkalmával a fényerő szintje emelkedik. A második alkalommal a
gomb megnyomása csökkenti a fényerőt. A következő alkalommal, ha lenyomva tartja a
gombot, a fényerő ismét növekedni fog. A gomb minden újabb lenyomáskor a fényerő növelése
és csökkentése között vált.

A megjelenítési mód megváltoztatása
A TOPAZ számos előre beépített megjelenítési módot kínál: teljesen színes, javított pozitív kép
(fekete a fehéren), javított negatív kép (fehér a feketén), sárga a kéken, és sárga a feketén. A
lehetséges megjelenítési módok közötti váltáshoz nyomja le a kék MEGJELENÍTÉS gombot
. A gomb minden lenyomására a TOPAZ képernyője a következő elérhető megjelenítési
módra vált.
Lehetősége van az utolsó két megjelenítési mód megváltoztatásához és további hét mód
hozzáadásához. Mindegyik opcionális megjelenítési mód két színből áll: egy háttérszínből és egy
előtérszínből. Bővebb információt olvashat a további megjelenítési módokról a Függelék:
haladó videó vezérlés fejezetben a 31. oldalon.
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Az olvasóasztal használata
Az olvasóasztal lehetővé teszi, hogy könnyen mozgassa a felnagyítandó tárgyakat, anélkül, hogy
hozzájuk érne. Például, ha el szeretne olvasni egy dokumentumot magas szintű nagyítás mellett,
először mozgassa az asztal maga felé és jobbra, hogy a mondat elejéhez kerüljön. Ahogy olvas,
lassan mozgassa balra az asztalt. Amikor elérte a sor végét, mozgassa felfelé és ismét jobbra az
asztalt.
Az olvasóasztal közel 27 centimétert képes függőlegesen és 41 centiméter vízszintesen mozogni.
Az ASZTALZÁR csúszka használatával beállíthatja az asztal ellenállását, így könnyebbé vagy
nehezebbé téve a mozgatását. A magasabb ellenállás több irányítási lehetőséget biztosít, és
meggátolja a véletlen elmozdulást. Lehet az asztalt egyhelyben is rögzíteni, így egyáltalán nem
mozdítható sehova. Az alacsonyabb ellenállási szint akkor hasznos, ha gyakran kell mozgatni az
asztalt, például egy könyv nagyfokú nagyítással történő olvasásánál.

Az olvasóasztal és az asztal zár csúszka közeli nézete.
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Az olvasóasztal ellenállásának csökkentéséhez tegye a következőket:
Keresse meg a piros ASZTALZÁR csúszkát az olvasóasztal tetején.
2. Helyezze az ujját a mélyedésbe az ASZTALZÁR csúszka felett.
3. Használja a hüvelykujját a csúszka felfelé mozgatásához. Minél feljebb tolja a csúszkát, annál
könnyebb az asztalt mozgatni.
1.

Az olvasóasztal ellenállásának növeléséhez, vagy rögzítéséhez kövesse az alábbiakat:
Keresse meg a piros ASZTALZÁR csúszkát az olvasóasztal tetején.
2. Helyezze az ujját az olvasóasztal végéhez, az ASZTALZÁR csúszka alatt.
3. Használja a hüvelykujját a csúszka lefelé mozgatásához. Minél lejjebb húzza a csúszkát, annál
nehezebb az asztalt mozgatni. Mozgassa a csúszkát teljesen alulra, így rögzíti az asztal
helyzetét.
1.
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Az LCD síkpaneles monitor beállítása
Néhány TOPAZ modell LCD sík paneles monitort tartalmaz. Ezek lehetővé teszik a monitor
magasságának és dőlésszögének megváltoztatását, hogy nyakát és hátát kényelmesen tarthassa.
Az LCD monitor beállításához tegye a következőket:
1. Fogja meg mindkét kézzel a monitorpanel két oldalát.
2. Lágyan mozgassa a monitort felfelé vagy lefelé, amíg eléri a megfelelő magasságot.
3. Ezután beállíthatja a dőlésszöget. A monitor felfelé döntéséhez lágyan nyomja meg a monitor
tetejét. Lefelé döntéshez nyomja meg az ujjaival a monitor alsó részét.
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Írás és kézimunkázás a TOPAZ-zal
A TOPAZ ideális eszköz dokumentumok olvasásához , képek nézegetéséhez. Azonban arra is
használható, hogy írjon vagy kézimunkázzon a segítségével. Használhatja a TOPAZ-t
nyomtatványok kitöltéséhez, csekkek, számlák, vázlatok írásához, keresztrejtvények fejtéséhez,
festéshez, varráshoz, modellek összeszereléséhez és még sok más dologhoz.
Tipp: Ha ír vagy kézimunkázik a TOPAZ-zal, ajánlott az olvasóasztalt rögzíteni. Ehhez
mozgassa teljesen alulra a piros ASZTALZÁR csúszkát. További információt talál az
Olvasóasztal használata című részben a 20. oldalon.
A TOPAZ kamera automatikusan arra a tárgyra fókuszál, ami legközelebb van a kamerához. Ezt
a funkciót hívják automata fókusznak. Amikor olvas, vagy néz valamit a készülékkel, az
automata fókusz biztosítja, hogy az adott tárgy ne legyen elmosódott vagy nehezen látható.
Viszont az automata fókusz következtében lehet, hogy a kamera a kezét fogja felnagyítani az
asztalon lévő tárgy helyett, ha a kezét is használja.
Íráshoz vagy kézimunkázáshoz kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.

3.

Helyezze a munkadarabot az olvasóasztalra.
Állítsa be az olvasóasztalt, hogy a készülék a kívánt részt nagyítsa fel. Rögzítse az asztalt
ezen a ponton, ha szükséges (ld. Az olvasóasztal használata c. részt a 20. oldalon).
Nyomja meg a narancssárga AUTOFÓKUSZ gombot . Az automata fókusz kikapcsolódik.
A kamera fókusza az olvasóasztalon lévő tárgyon marad, még akkor is, ha más tárgyak
kerülnek a közelébe.
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Fényes felületű dokumentumok nagyítása
A TOPAZ két fényforrással rendelkezik, amelyek megvilágítják az olvasóasztalon lévő
tárgyakat. Ez a megvilágítás csökkenti a csillogást és fényvisszaverődést. Néhány dokumentum
azonban, mint a fényképek vagy fényes magazinoldalak túl csillogóak és nehezen olvashatóak.
Amikor ilyen lapokat néz, kapcsolja ki a fényeket a TOPAZ-on a nagyított kép minőségének
javítása érdekében.
A készülék fényének kikapcsolásához egyszerre nyomja meg a FÉNYERŐ gombot
és a
AUTOFÓKUSZ gombot . Ismét nyomja meg mindkét gombot, hogy visszakapcsolja a
világítást.
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A TOPAZ csatlakoztatása a TV-hez
A TOPAZ-t televízióhoz is csatlakoztathatja a TV csatlakozókábel használatával. A TOPAZ-zal
felnagyított képek ezután a TV képernyőjén jelennek meg.
Megjegyzés: A televíziós csatlakozókábel csak a monitor nélküli alapgép tartozéka.
A TOPAZ televízióhoz történő csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:
Dugja a TV csatlakozókábel négyzet alakú végét a monitorállvány hátulján lévő téglalap alakú
bemenetbe, az áram és videócsatlakozó bemenetek mellett.
2. Dugja a videókábel másik végét a televízión található sárga videóbemenet csatlakozók
egyikébe. Ehhez olvassa el a televíziójához tartozó felhasználói kézikönyvet.
3. Kapcsolja be a TV-t. Ha szükséges, kapcsoljon át a megfelelő bemeneti csatornára.
1.

Megjegyzés: A javított megjelenítési módok nem érhetők el, ha a TOPAZ TV-hez van
csatlakoztatva. A két lehetséges opció a teljesen színes és a szürkeskála. Ezért ha
megnyomja a MEGJELENÍTÉS gombot, négyszer egymás után fekete-fehér
képet fog látni, mielőtt visszatér a színes képhez.
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Szerviz és támogatás
A TOPAZ-zal kapcsolatos technikai segítségért forduljon a termék magyarországi
forgalmazójához, az „Informatika a látássérültekért” Alapítványhoz. A terméktámogatást
biztosító ügyfélszolgálat a 06 (70) 295-9288 telefonszámon, vagy az infoalap_helpdesk skype
címen érhető el. Emellett segítséget kérhet e-mailben is a helpdesk@infoalap.hu e-mail címen.
Mielőtt segítséget kérne, olvassa el a Hibaelhárítás fejezetet a 27. oldalon a probléma gyorsabb
megoldása érdekében.
Figyelem: A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Bármilyen
engedély nélküli kísérlet a javításra vagy belső alkatrészek eltávolítására a termék
garanciájának elvesztésével jár.
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Hibaelhárítás
Probléma

Megoldás

A képernyő üres.

Bizonyosodjon meg, hogy az áram és a monitor
be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően
csatlakozik.
Csökkentse a nagyítási szintet.
Nyomja meg a kék MEGJELENÍTÉS gombot
a különböző módok közötti váltáshoz.

A készülék nem kapcsol be.

Bizonyosodjon meg, hogy a készülék és a
monitor be van dugva.
Ellenőrizze, hogy a fali csatlakozóban van
áram, és jól működik. Ha a fali csatlakozóhoz
egy elosztóhoz kapcsolódik, ellenőrizze, hogy
az elosztó megfelelően működik.

A kép a képernyőn túl fényes, vagy valami
visszatükröződik a képernyőről, ami
megnehezíti az olvasást.

Használja a sárga FÉNYERŐ gombot
a
fényerő csökkentéséhez (ld. 19. oldal).
Nyomja meg a kék MEGJELENÍTÉS gombot
a különböző módok közötti váltáshoz.
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Probléma

Megoldás

A kép a képernyőn túl sötét.

Használja a sárga FÉNYERŐ gombot
a
fényerő növeléséhez (ld. 19. oldal).
Nyomja meg a kék MEGJELENÍTÉS gombot
a különböző módok közötti váltáshoz.

A kép a monitoron túl homályos vagy
elmosódott.

Bizonyosodjon meg, hogy az automata fókusz
bekapcsolt állapotban van. Nyomja meg a
narancssárga AUTOFÓKUSZ gombot ,
hogy be- és kikapcsolja az automata fókuszt.

Folt vagy piszok van a képernyőn.

Tisztítsa meg a képernyőt egy lágy, nedves,
vegyszermentes kendővel.

A betűk túl kicsik az olvasáshoz.

Forgassa a NAGYÍTÓTÁRCSÁT jobbra a
nagyítási szint növeléséhez.

A betűk túl nagyok.

Forgassa a NAGYÍTÓTÁRCSÁT balra a
nagyítási szint csökkentéséhez.
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Probléma

Megoldás

A TOPAZ TV-hez csatlakozik, de nem jelenik
meg a nagyított kép a televízió képernyőjén.

Győződjön meg róla, hogy a monitor
csatlakozik a TOPAZ monitorállvány hátulján
található árambemenethez vagy fali aljzathoz.
Nézze meg, hogy a monitor be van kapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a monitorkábel
csatlakozik a TOPAZ monitorállvány hátulján
található videócsatlakozó bemenethez és a
monitor hátuljához.

Az olvasóasztal nem mozog.

Bizonyosodjon meg, hogy az asztal nincs
rögzítve. Mozgassa az ASZTALZÁR csúszkát
az olvasóasztal közepe felé.
Győződjön meg, hogy nincs semmilyen
akadály az asztal útjában vagy a
munkafelületen.

A TOPAZ TV-hez csatlakozik, de nem jelenik
meg a nagyított kép a televízió képernyőjén.

Győződjön meg, hogy a TV bekapcsolt
állapotban van, és váltson át a megfelelő videó
bemeneti csatornára a készüléken.
Nézze meg, hogy a TV csatlakozó kábel
csatlakozik a TOPAZ portjához és a videó
bemeneti csatlakozóhoz.
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Probléma

Megoldás

Lebegő fehér doboz az LCD képernyőn (fehér
doboz, ami digitális jelkábelt olvas)

Távolítsa el a Freedom Scientific címkét a
monitor kávájáról és nyomja meg az ENTER
gombot. Az ENTER gomb jobbról a második,
és egy kis nyíl mutat lefelé benne.
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Függelék: haladó videó vezérlés
A TOPAZ rendelkezik egy haladó konfigurációs menüvel, amely lehetővé teszi a megjelenítési
módok testreszabását és a fényerő, kontraszt, szín, árnyalat, nagyítási helyzet kijelző és
autofókusz kijelző beállítását.
A konfigurációs menü eléréséhez tartsa lenyomva kb. 10 másodpercig a piros
HELYZETJELÖLŐ gombot
. Ezután a HELYZETJELÖLŐ gomb
lenyomására végignézheti az alábbi opciókat:








minden

Szöveg javítása: 32. oldal
Fényerő: 35. oldal
Kontraszt: 35. oldal
Szín: 37. oldal
Árnyalat: 37. oldal
Nagyítási helyzet kijelző: 39. oldal
Autofókusz kijelző: 39. oldal
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Hagyományos megjelenítési mód választása
A TOPAZ 12 különböző megjelenítési mód elérését teszi lehetővé. Az első 3 mód fix, azokat
nem lehet megváltoztatni. Azonban még 9 további megjelenítési módot választhat az előre
definiált színválaszték széles variációjának köszönhetően. Ha egy módot el akar tárolni a
lehetséges kilenc hely egyikére, azt a MEGJELENÍTÉS gomb

lenyomásával teheti meg.

Tipp: A fekete-fehér, sárga-kék és kék-sárga megjelenítési módok a negyedik, ötödik és
hatodik helyet foglalják el. Természetesen felcserélheti ezeket a helyeket más
módokkal, ha akarja.
Egy vagy több megjelenítési mód eltárolásához kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ gombot
legalább 10
másodpercig, míg a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy T betű (ami a szöveg javítást
jelzi).

1.
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Szöveg javítás mód ikonja
(üres körvonal – a módosítás
nem engedélyezett)

Szöveg javítás mód ikonja
(teli alakzat – a módosítás
engedélyezett)

Megjegyzés: Ha a T szimbólum üres körvonalként jelenik meg, nem tud más megjelenítési
módot elmenteni az adott helyre. A szimbólum villogni kezd, ha mégis
megkísérli a tárolást. Csak akkor választhat más megjelenítési módot, ha a T
szimbólum telített.
2.

Nyomja meg a MEGJELENÍTÉS gombot
, amíg a pozíció száma, ahova a megjelenítési
módot tárolni szeretné, megjelenik a képernyőn.

3.

Nyomja meg a sárga FÉNYERŐ gombot
, hogy végiglépkedjen a megjelenítési
módokon, amíg megtalálja azt a módot, amit az aktuális pozícióba tárolni szeretne.

4.

Nyomja meg a narancssárga AUTOFÓKUSZ gombot
a pozíció aktiválásához. Egy pipa
jel tűnik fel a képernyő bal alsó sarkában a pozíciószám mellett, jelezve, hogy a hely aktív. Az
X jel az inaktivitást jelzi. Az inaktív pozícióban tárolt megjelenítési módot nem tudja elérni a
MEGJELENÍTÉS gomb
megnyomásával a normál működés közben. Ha a pipa jel már
eleve megjelent a pozíció szám mellett, hagyja ki ezt a lépést.
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Ha meg szeretné változtatni a megjelenítési mód alapfényerő és kontraszt beállításait, olvassa
el a Fényerő és kontraszt megváltoztatása hagyományos megjelenítési módban fejezetet a 35.
oldalon.
Ismételje meg 2 – 5. lépéseket, ha szükséges. Mind a kilenc pozícióhoz hozzárendelhet egyegy megjelenítési módot. Az 1-3 pozícióban tárolt módokat azonban nem tudja
megváltoztatni.
Miután kiválasztotta a használni kívánt színsémákat, tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ

5.

6.

7.

gombot
beállításokat.

, amíg a képernyőn található kiírás nem látható többé. Ezzel eltárolta a

Tipp: Ha úgy dönt, hogy nem kívánja tárolni a kiválasztott színeket, várjon egy kis ideig,
amíg a képernyőn a kiírás eltűnik. A beállításai nem kerülnek elmentésre.
Normál működés közben a megjelenítési módok közötti váltáshoz nyomja meg a
MEGJELENÍTÉS
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gombot, míg el nem éri a kívánt módot.

Fényerő és kontraszt megváltoztatása hagyományos megjelenítési
módban
Megváltoztathatja az alap fényerő és kontraszt beállítást mindegyik megjelenítési mód esetében.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Ha még nincs a konfigurálás módban, nyomja meg és tartsa lenyomva a piros
HELYZETJELÖLŐ gombot
képernyő bal alsó sarkában.

kb. 10 másodpercig, míg a T betű megjelenik a

2.

Nyomja meg a MEGJELENÍTÉS gombot
, hogy megtalálja azt a pozíciót, ami a
módosítani kívánt megjelenítési módot tartalmazza.

3.

Nyomja meg a HELYZETJELÖLŐ gombot
meg a képernyőn.

. A következő Fényerő ikon jelenik

Fényerő ikon
4.

A fényerő növeléséhez nyomja meg MEGJELENÍTÉS gombot
kívánt fényerő szintet.
- vagy -

, amíg a csúszka eléri a
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A fényerő csökkentéséhez nyomja meg a AUTOFÓKUSZ gombot
kívánt szintre süllyed.
Nyomja meg ismét a HELYZETJELÖLŐ gombot
fel a képernyőn.

5.

, amíg a fényerő a

. Az alábbi Kontraszt ikon tűnik

Kontraszt ikon
6.

A kontraszt növeléséhez nyomja meg MEGJELENÍTÉS gombot
kívánt magasságot.
- vagy A kontraszt csökkentéséhez nyomja meg a AUTOFÓKUSZ gombot
kívánt szintre süllyed.

, amíg a csúszka eléri a

, amíg a kontraszt a

Tipp: A színeket az inverzére fordíthatja, ha a csúszkát teljesen balra mozgatja.
Tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ gombot
A beállítás mentése megtörtént..

7.
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, míg a képernyőről eltűnik a kiírás.

Szín és árnyalat megváltoztatása
Kövesse az alábbi utasításokat a színtelítettség és árnyalat megváltozatásához a teljesen színes
megjelenítési mód esetében. Bármely más megjelenítési mód esetében a színtelítettség és
árnyalat módosítására nincs lehetőség.
1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros HELYZETJELÖLŐ gombot
másodpercig, míg a T betű megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

kb. 10

2.

Ha a színes mód nem aktív, nyomja meg a MEGJELENÍTÉS gombot
pozíció aktívvá válik.

, amíg az 1

3.

Nyomja meg a HELYZETJELÖLŐ gombot
jelenik meg a képernyőn.

háromszor. A következő Szín ikon

Szín ikon
4.

A színtelítettség növeléséhez nyomja meg MEGJELENÍTÉS gombot
eléri a kívánt színtelítettséget.
- vagy A színtelítettség csökkentéséhez nyomja meg a AUTOFÓKUSZ gombot
telítettség a kívánt szintre süllyed.

, amíg a csúszka

, amíg a
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Nyomja meg ismét a HELYZETJELÖLŐ gombot
látni a képernyőn.

5.

. Az alábbi Árnyalat ikont fogja

Árnyalat ikon
6.

A színárnyalat növeléséhez nyomja meg MEGJELENÍTÉS gombot
eléri a kívánt árnyalatot.
- vagy -

, amíg a csúszka

Az árnyalat csökkentéséhez nyomja meg a AUTOFÓKUSZ gombot
kívánt szintre süllyed.

, amíg az árnyalat a

Tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ gombot
A beállítás mentésre kerül.

7.
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, míg a képernyőről eltűnik a kiírás.

Nagyítási helyzet kijelző elrejtése
Amikor a Nagyító tárcsát mozgatja, a TOPAZ automatikusan kijelzi a nagyítási szintet a
képernyő bal alsó sarkában. Ha nincs szüksége erre az információra, tegye az alábbiakat:
1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros HELYZETJELÖLŐ gombot
másodpercig, míg a T betű megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

2.

Nyomja meg ötször a HELYZETJELÖLŐ gombot
kijelző ikon tűnik fel a képernyőn.

kb. 10

. Az alábbi Nagyítási helyzet

Nagyítási helyzet kijelző ikon
3.

Nyomja meg a MEGJELENÍTÉS gombot

. A pipa jel a képernyőn egy X jelre változik.

4.

Tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ gombot
A beállítás mentésre kerül.

, míg a képernyőről eltűnik a kiírás.

Tipp: Ha a nagyítási szintet ismét látni szeretné a képernyőn, ismételje meg az 1-4. lépéseket.
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Autofókusz kijelző elrejtése
Amikor megnyomja a AUTOFÓKUSZ gombot, egy kis lakat ikon jelenik meg a képernyőn,
jelezve, hogy az automata fókusz kikapcsolt. Ha nem szeretné látni ezt az információt a
képernyőn, tegye a következőket:
1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros HELYZETJELÖLŐ gombot
másodpercig, míg a T betű megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

2.

Nyomja meg hatszor a HELYZETJELÖLŐ gombot
kijelző ikon jelenik meg a képernyőn.

kb. 10

. Az alábbi Fókusz helyzet

Fókusz helyzet kijelző ikon
3.

Nyomja meg a MEGJELENÍTÉS gombot

. A pipa jel a képernyőn egy X jelre változik.

4.

Tartsa lenyomva a HELYZETJELÖLŐ gombot
A beállítás mentésre kerül.

, míg a képernyőről eltűnik a kiírás.

Tipp: Ha a fókusz zár jelzőt ismét látni szeretné a képernyőn, ismételje meg az 1-4. lépéseket.
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Gyári beállítások visszaállítása
Nyomja meg egyszerre a piros HELYZETJELÖLŐ gombot

, a kék MEGJELENÍTÉS

gombot
, a narancssárga AUTOFÓKUSZ gombot
és a sárga FÉNYERŐ gombot
legalább 10 másodpercig, hogy a készüléket a gyári alapbeállításokra visszaállítsa.

Minimális megjelenítési mód konfigurálás
A teljesen színes, javított fekete-fehér és javított fehér-fekete megjelenítési módok minimális
konfigurálásához tartsa lenyomva a sárga FÉNYERŐ gombot
gombot

és a kék MEGJELENÍTÉS

legalább 10 másodpercig.
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