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1. Deler til Readable

1. Festearm
2. Bryter for å åpne/lukke festearm
3. Bokstøtte
4. Dobbel valse
5. Justeringsskruer til å feste/løsne vendeenheten
6. Gul bryter for å justere skanningshastigheten
7. Lamper til skanningsmodulen
8. IR-mottaker
9. Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)
10. Av/På knapp
11. Wire
12. Vendeenhet
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13. Inngang for enfunksjonsbryter 
14. Inngang for strømtilførsel/adapter 
15. Justeringsskrue til wire 
16. Utløserknapp til wire 
17. Adapter 
18. Tilbehør for større bøker 

17 18a

18b

18c

13 

14

15

18d 

16



Brukerveiledning Readable III  Side 4 / 16 

 

2. Hvordan sette inn en bok 
 
Dette er den viktigste informasjonen når det gjelder hvordan Readable skal brukes. 
Hvis boken blir satt inn riktig, kan brukeren håndtere Readable uten noen problemer. 
Vi råder deg derfor til å bruke tid på å lese disse instruksjonene nøye. 
 

1. Plassér Readable i vertikal posisjon (det gjør innstillingen/justeringen enklere). 
 

 
 

2. Kople til adapteren og slå på Readable ved å trykke på ”Av/På knappen” (10). 
 

 
 
Denne knappen vil lyse grønt hvis strømforsyningen er tilkoplet strømnettet. 

 
3. Velg vendemetode med ”Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)” (9) 

Av/På knapp (10) 
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4. Åpne de to “Festearmene” (1) ved å trykke på “Bryter for å åpne/lukke festearm” (2) 

mot utsiden av Readable i noen sekunder.  
 

 
 
 

5. Skyv festearmene lengst mulig mot sidene av Readable (slik at du får mer plass når du 
skal sette inn en bok).  
 

 
 
 

 
 

Bryter for å 
åpne/lukke 
festearmene (2) 
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6. Løsne litt på “Justeringsskruer til å feste/løsne vendeenheten” (5) (på toppen og 
bunnen), og skyv valsene så langt som mulig bort fra Readable. 
 

 
 

 
 

7. Løsne “Justeringsskrue til wire” (15) og løs ut wiren ved å trykke på ”Utløserknapp til 
wire (16) på toppen av justeringsskruen.  
 

 
 

Justeringsskruer (5) 
for å feste/løsne 
vendeenheten 

Justeringsskrue (15) Utløserknapp for å løsne wire (16)  



Brukerveiledning Readable III  Side 7 / 16 

8. Hold boken i hånden som vist på bildet under og sett den inn i Readable. Pass på at 
“Wiren” (11) blir plassert på midten av boka.  

 

 
 

 
 
Boka skal hvile på den lille metallstøtten nederst. 
 

 
 

Metallstøtte 
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9. Fest “Wiren” (11) når boken er plassert riktig. Ved å dreie på “Justeringsskruen” (15) 
kan du stramme wiren og sikre deg at boken blir stående der den skal.  
 

10. Beveg “Festearmen” (1) tilbake til midten av Readable på begge sider. Lukk disse 
armene ved å trykke på “Bryter for å åpne/lukke festearm” (2) mot midten av 
Readable. Hold bryteren i denne posisjonen til festearmene er helt lukket og har sluttet 
å bevege seg. Kontroller at plexiglasset er på margen av boken og ikke over teksten. 
Finjustér posisjonen til plexiglasset ved å skyve hele enheten forsiktig til høyre eller 
venstre. 
 

 
 
 

11. Skyv ”Vendeenheten” (12) tilbake mot Readable til du har en avstand på ±1.5 cm 
mellom valsen og boken. Fest så “Justeringsskrue til å feste/løsne vendeenheten” (5) 
oppe og nede.  
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12. Hvis nødvendig, skrus "Bokstøtten” (3) på høyre og venstre side inn i et annet hull slik 
at boken får støtte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Støtte for bok 3

Støtte for bok 3
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3. Å arbeide med Readable III 
 
3.1. Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll 

 
Kontroller at “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning) (9)” står i posisjon “Direct” 
(direkte).  
 

 
 
Hvis bryteren ikke står i den posisjonen, må du skru av Readable ved å trykke på ”Av/På 
knappen” (10). Sett så “Bryter for å velge metode” (9) i posisjon “Direct” og skru på 
Readable igjen.  
 
 
På fjernkontrollen til Readable finner du følgende knapper: 
 

 
 

1. : Med denne knappen setter du Readable i Stand-by posisjon. Med denne 
knappen er Readable IKKE slått helt av. Denne innstillingen er bare mulig ved 
manuelt å trykke på “Av/På knappen” (10). 

 

Bryter for å velge 
metode (direkte eller 
skanning) (9) 
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2. : Denne knappen brukes for å bla en side som står på høyresiden til venstre. 
 

3. : Denne knappen brukes for å bla en side som står på venstresiden til høyre.  
 

4. : For å flytte ”Vendeenheten” (12) slik at teksten blir synlig - fra venstre til 
høyre eller omvendt ( uten å bla om noen sider). (Du kan bruke denne funksjonen for å 
bevege ”Vendeenheten” til den andre siden og lese den siden som er under 
”Vendeenheten”.) 
 

5. : Hvis du leser i en bok med veldig glatt eller tykt papir, er det mulig at 
valsene på ”Vendeenheten” vil glippe/skli og ikke klare å bla om sidene. Ved å 
aktivere denne funksjonen vil ”Vendeenheten” presse hardere på siden mens den blar. 
På denne måten kan Readable, nesten i ethvert tilfelle, klare å bla om sidene. 
Når denne funksjonen er aktivert vil den røde lampen over det samme symbolet på 
Readable lyse opp (nede i høyre hjørne av Readable). Trykk på knappen en gang til 
for å deaktivere denne funksjonen.  

6. : Denne funksjonen er mest nødvendig når du leser en liten, men tykk bok. 
Denne funksjonen brukes hvis ikke arket legger seg flatt ned etter vending (se bildet 
nedenfor).  
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Ved å aktivere denne funksjonen vil Readable rette ut sidene som buer seg utover. Når 
denne funksjonen er aktivert, vil den røde lampen over det samme symbolet på Readable 
lyse opp (nede i høyre hjørne av Readable). Trykk en gang til på denne knappen hvis du 
vil deaktivere denne funksjonen. 

3.2. Skanning 

Hvis du har problemer med å trykke på knappene på fjernkontrollen til Readable, kan du 
bruke den innebygde skanningen i utstyret. Kople til en enfunksjonsbryter på venstre side 
av fjernkontrollen til Readable. Det finnes mange forskjellige enfunksjonsbrytere å velge 
mellom. Ta kontakt med Cantec AS (tlf. 66 99 60 00) hvis du ønsker mer informasjon 
om disse bryterne. Det som er nytt med Readable III er at du også kan kople en bryter 
direkte til Readable. Tilkoplingen er på baksiden ved siden av strømtilkoplingen. 

Inngang for enfunksjonsbryter (13) 
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Nede i høyre hjørne på Readable ser du fem “Lamper til skanningsmodulen” (7). Hver lampe 
har en tilhørende funksjon som står skrevet over hver enkelt lampe. For å få en mer detaljert 
forklaring på disse funksjonene, se avsnittet “Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll” 
(3.1). 

1. Pass på at “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)” (9) står i posisjon
“Scan” (Skanning). Hvis den ikke gjør det, så slå av Readable ved å trykke på “Av/På
knapp” (10). Sett ”Bryter for å velge metode” (9) i posisjon “Scan” og slå Readable På
igjen.

2. Du kan regulere skanningshastigheten ved å skru på “Gul bryter til å regulere
skanningshastigheten” (6).

3. Du kan aktivere en funksjon ved å trykke på enfunksjonsbryteren samtidig som
lampen med ønsket funksjon lyser opp.

4. Tips

1. IKKE bruk funksjonene  eller  hvis det ikke er nødvendig.  

Hvis du bruker funksjonen  for en bok med “normalt” papir, er det mulig at 
Readable blar to sider samtidig. 

Hvis du bruker  når det ikke er nødvendig, kan det hende at boken i sin 
helhet blir flyttet til høyre eller venstre og at en festearm mister grepet på boken. 
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2. I skanningsmodus kan du blokkere for funksjonene  og .  

Hold enfunksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens  lampen lyser 
opp.  Når du så slipper enfunksjonsbryteren, vil du se at skanningen ikke lenger går 
innom disse to funksjonene. For å gjøre disse to funksjonene tilgjengelige igjen, må du 

holde enfunksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens lampen lyser 
opp. Det er IKKE mulig å blokkere disse to funksjonene ved innstillingen “Direct”. 

3. Bruk “Tilbehør for større bøker” (18a, b, c og d)” når du leser bøker som er større enn
A5. Når du leser mindre bøker, må du fjerne dette tilbehøret.

18a 18d 
18d 
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19. Hvis du prøver å bla om større sider uten tilbehøret 18a, er det mulig at sidene setter
seg fast mellom valsene på “Vendeenheten”.

Hvis det skjer, vil “Vendeenheten” fortsette å vende i ca. 15 sekunder. Hvis sidene 
forblir blokkert mellom valsene, går Readable inn i Alarm-modus. Readable slutter da 
å fungere og de 5 skanningslampene begynner å blinke. For å stille inn Readable på 
nytt, må du slå den av ved å bruke “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning) 

4. Det er IKKE mulig å stille inn Readable på nytt ved å bruke “Av/På knappen” (9) på
fjernkontrollen.

Når du leser en bok eller et ukeblad i veldig stort format og med få sider, må du bruke
den S-formede stangen 18b istedenfor den rette stangen.

Bruk tilbehøret 18c når du ønsker å lese en liten, men tykk bok. Ved hjelp av disse
vinklede metallplatene kan du gjøre festearmene lengre.

Når du leser en bok i A4-format eller større, kan det skje at hjørnene på sidene vil 
bøye seg nedover, spesielt hvis du vipper Readable over for å lese en bok på sengen. 
Bruk tilleggsutstyr 18d for å holde hjørnene på plass. Bare skyv dem over 
”Festearmen” (1).  

Detaljert bilde: 18c 
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5. Rotasjonen på “Vendeenheten” (12) er ikke kraftig. Dette er en innebygd sikkerhets-
regel for å unngå at en side blir revet i stykker hvis den sitter fast i ”Vendeenheten”.

Detaljert bilde 18d 


