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Komme i gang 

Merk: Før du begynner å bruke RUBY må du lade batteriene. Batteriene lades 

raskere når enheten er slått av. Lad enheten i minst 2 timer før du 

begynner å bruke den.  

De følgende figurene viser oversiden og toppen av enheten, hvor strøm-

tilkoblingen er angitt med 6 og Batteri LED Indikatoren med 7. 

 

 

 

Batteri LED Indikator 

LED Lys Beskrivelse 

Grønt – Fast lys Batteriet full-ladet - koblet til strømnettet 

Grønt – Blinkende Batteriet lades – koblet til strømnettet  

Rødt – Blinkende Lavt batterinivå 

Rødt – Fast lys Feil – koble fra strømnettet, vent noen 
sekunder, og koble til igjen.  

Intet lys  Batteriets ladenivå er OK. Strømadapteren er 
ikke koblet til, eller enheten er slått av.  
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Oversikt 

Gratulerer med din nye RUBY. Denne elektroniske lupen lar deg forstørre tekst 2 

til 14 ganger opprinnelig størrelse. RUBY har en 4,3” LCD skjerm og oppladbare 

batterier.  

RUBY er meget enkel å bruke, selv for personer som aldri tidligere har brukt 

hjelpemidler. Du trykker den grønne På/Av tasten  for å slå enheten på, 

holder eller legger RUBY over det du ønsker å se på, og justerer forstørrelsen 

med den gule Forstørrelse tasten . Det forstørrede bildet vises på skjermen. 

Hva inneholder esken?  
Før du begynner å bruke RUBY bør du kontrollere at alt innehold er med i esken: 

RUBY elektronisk lupe 

AC strøadapter og ledning 

4 AAA NiMH oppladbare batterier 

Bæreveske, skulder-rem og håndledds-rem. 

Pusseklut for rensing av skjermen  

RUBY User’s Guide (Engelsk) 

RUBY Brukerhåndbok (norsk kortversjon) 
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Sett inn og lad batteriene 

Merk:  Før du bruker RUBY første gang må du lade de 4 AAA NiMH batteriene. 

Fire AAA NiMH oppladbare batterier leveres sammen med RUBY. Du kan også 

bruke fire AAA alkaline batterier..  

Merk:  Ikke bland NiMH og alkaline batterier. Bytt ut alle fire batterier 
samtidig. Ikke bland gamle og nye batterier. 

ADVARSEL: 

Enheten kan eksplodere dersom feil batteritype benyttes. 

Sette inn batterier  
For å sette inn batteriene, gjør følgende: 

1. Hold RUBY med en hånd, og sving håndtaket helt ut i åpen posisjon.

2. Med skjermen pekende fra deg skyver du batteri dekslet i den retningen

som er angitt på dekselet, og vist på tegningen nedenfor.

3. Sett inn batteriene som vist i følgende illustrasjon, og sett dekselet tilbake

på plass.

4. Lukk håndtaket etter at batteriene er satt inn.
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Lade batteriene  
For å lade NiMH batteriene, gjør følgende:  

1. Koble den lille enden av strømlader kabelen til strøm porten (Power Port) 

som du finner på toppen til venstre, ved siden av Batteri Indikator 

(Battery LED) lyset.  

 

 

2. Koble den andre enden av strømlader kabelen til et strømuttak  

3. Batteri Indikator lyset ved siden av strøm porten begynner å blinke grønt, 

for å vise at batteriene lades.  

4. Så snart batteriene er fullt ladet slutter lyset å blinke, og lyser fast grønt. 

Koble fra strømladeren. Batteri Indikator lyset slukker.  

5. Du kan nå bruke RUBY i minst to timer kontinuerlig. Når ladenivået på 

batteriene begynner å bli lavt, begynner Batteri Indikator lyset å blinke 

rødt. Koble til strømladeren for å lade batteriene på nytt.  

 

 

Slå RUBY På/Av  
1. Kontroller at batteriene er ladet som beskrevet tidligere.  

2. Trykk og hold den grønne På/Av tasten  på venstre side av enheten.  

3. Etter noen få sekunder vises det kameraet ser på skjermen.  
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Bruke RUBY 

Etter at batteriene er ladet er RUBY klar til bruk. Med den kraftige forstørrelsen 

kan du lese tidsskrifter, brev, menyer, tidtabeller etc. etc.  

Lese med RUBY  
For å lese med RUBY, gjør følgende: 

1. Trykk den grønne På/Av tasten  for å slå RUBY på 

2. Dersom du skal lese en bok, et brev eller et trykt dokument, plasser det

på en flat overflate.

3. Du kan enten holde RUBY i håndtaket, på samme måte som du holder et

vanlig forstørrelsesglass, eller du kan brette håndtaket inn under enheten

og plassere RUBY direkte på det du ønsker å lese eller se på. Alt som er

under kameraet forstørres og vises på skjermen.

4. Juster forstørrelsen ved å trykke på den gule Forstørrelse tasten ,

plassert på høyre side av LCD skjermen, og velg fargemodus ved å trykke

på den blå Fargevalg tasten , plassert på venstre side av skjermen.

5. Dra eller skyv enheten mot høyre for å lese til slutten av linjen. Flytt en

linje ned, og tilbake til venstre for å lese den neste linjen fra venstre mot

høyre. Fortsett lesingen på denne måten inntil du føler at du er

komfortabel med bruken av RUBY.

Forstørre et bilde  
RUBY har tre forstørrelsesnivåer, og avhengig av hvordan du plasserer enheten 

kan forstørrelsen varieres fra 2X til 14X.  

1. For å øke forstørrelsen, trykk den gule Forstørrelse . 

2. For å gå til neste forstørrelsesnivå, trykk den gule Forstørrelse tasten

igjen  .

3. Et tredje trykk på tasten bringer deg tilbake til den opprinnelige

forstørrelsen.
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Forstørrelse med håndtaket lukket  
Når du bruker RUBY i denne posisjonen, plassert direkte på et dokument, starter 

forstørrelsen på 5X.  

 

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang for å øke forstørrelsen 

til 7,5X.  

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang til for å øke 

forstørrelsen til 10X.  

 Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen 5X. 

 

Forstørrelse når du holder RUBY i håndtaket  
Når du bruker RUBY i denne posisjonen, holdt 7,6 cm over et dokument, starter 

forstørrelsen på 2X.  

 

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang for å øke forstørrelsen 

til 3X.  

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang til for å øke 

forstørrelsen til 4X.  

 Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen 2X. 

 

Forstørrelse liggende på dokumentet med håndtaket ute 
Når du bruker RUBY i denne posisjonen, holdt 1,3 cm over et dokument, starter 

forstørrelsen på 7X.  

 

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang for å øke forstørrelsen 

til 10,5X.  

 Trykk på den gule Forstørrelse tasten  en gang til for å øke 

forstørrelsen til 14X.  

 Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen 7X. 
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Velge Fargemodus  
Fargemodus er et utvalg av forhåndsdefinerte fargeinnstillinger (for eksempel gul 

tekst på blå bakgrunn) som du kan velge når du bruker RUBY. Fem ulike 

fargekombinasjoner er tilgjengelige: Normal (full farge), Sort på hvitt, Hvitt på 

Sort, Gul på Blå og Gul på Sort.  

1. Trykk på Fargevalg tasten  for å bytte fargevalg.  

2. Fortsett å trykke på tasten inntil du finner den fargekombinasjonen som 

passer best for deg.  

 

Frys bilde  
Frys Bilde er en meget nyttig funksjon for og blant annet å lese vare-etiketter på 

en varehylle. Hold RUBY nærme etiketten, ta bildet, og hold RUBY så nært du 

behøver for å kunne lese teksten.  

For å fryse et bilde, gjør følgende:  

1. Trykk den røde Frys Bilde tasten  på høyre side av skjermen  

2. Dersom du har behov for det kan du endre forstørrelsen ved å trykke 

Forstørrelse  tasten.  

3. Trykk den røde Frys Bilde tasten  en gang til for å gå tilbake til 

vanlig visning.  

 

Slå LED kameralysene av  
De to LED kameralysene slås automatisk på når du slår på RUBY. For å slå dem 

av, hvis du for eksempel skal se på en skinnende overflate, gjør følgende:   

1. Trykk og hold den grønne På/Av tasten  , og trykk kort på den røde 

Frys Bilde tasten  . LED lysene slås av . 

 

2. For å slå lysene på igjen, Trykk og hold den grønne På/Av tasten  , og 

trykk kort på den røde Frys Bilde tasten .  
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Fysisk beskrivelse 

 

 

 

 

 

 

1 – På/Av tast (grønn-gul) 

Trykk På/Av tasten  for å slå enheten på. For å slå RUBY av trykker du 

På/Av tasten en gang til.  

2 – Fargevalg tast (Blå) 
Velg den fargekombinasjonen som du føler passer best for å lese tekst.  

Trykk den blå Fargevalg tasten  for å gå igjennom de tilgjengelige 

alternativene. Det finnes 5 standard valg: Normal, Sort på Hvitt, Hvitt på Sort, 

Gult på Blått, og Gult på Sort.  

 



13 
 

3 – Forstørrelse tast (gul) 

Trykk den gule Forstørrelse tasten , plassert på høyre side av skjermen, for 

å gå fra et forstørrelsesnivå til neste. Stor forstørrelse gjør det mulig å lese liten 

skrift, mens lav forstørrelse gir deg mer informasjon på skjermen.  

4 – Frys Bilde tasten (rød) 

Trykk den røde Frys Bilde tasten , plassert på høyre side av skjermen, for 

å fryse og fange bildet som vises på skjermen. Trykk tasten en gang til for å slå 

av Frys Bilde.  

5 – LCD skjerm 
RUBY har en flat, 4,3” LCD skjerm i formatet 16:9.  

6 – Strømtilkobling  
Koble den medfølgende strømlader kabelen til denne inngangen, plassert oppe til 

venstre på enheten. Du kan bare bruke den strømladeren som følger med 

enheten.  

7 – Batteri Indikator lys LED 
Batteri Indikator lyset finner du rett til høyre for Strømtilkoblingen. Når 

batterienes ladenivå er lavt blinker lyset rødt. Når batteriene lades blinker lyset 

grønt, og når batteriene er ferdig ladet slutter lyset å blinke.  

8 – Håndtak og Batteri rom  
Håndtaket kan foldes ut slik at du kan holde RUBY som et vanlig 

forstørrelsesglass. Håndtaket inneholder også fire AAA NiMH oppladbare batterier 

(følger med) eller fire AAA alkaline batterier (følger ikke med). Ikke bland NiMH 

og alkaline batterier.  

9 – LED Lys 
RUBY har to små LED lys på undersiden som hjelper til med å lyse opp teksten 

eller gjenstanden du ser på. Lysene slås på automatisk. For å slå lysene av, for 

eksempel når du ser på en sterkt reflekterende gjenstand, trykker og holder du 

nede den grønne På/Av tasten  , trykk så kort på den røde Frys Bilde 

tasten  

10 – Kamera Vindu 
Dette vinduet beskytter kameralinsen.  

11 – Feste for Håndledds rem  
Her kan du feste den medfølgende håndledds remmen.  
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Bære RUBY 

RUBY leveres med en håndledds rem som du kan bruke for å unngå å miste den 

mens den er i bruk. For å feste remmen gjør du som vist på tegningen. 
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Service og Support 

Merk: Enheten har ingen deler som kan repareres av brukeren. Alle forsøk på 

å reparere enheten opphever produsentens garanti. 

Ved levetidens utløp skal produktet behandles som ee-avfall. 

Det skal ikke kastes i restavfall, men leveres til et eget 

innsamlingspunkt. Om du har fått produktet ifra 

hjelpemiddelsentralen så skal de ha det tilbake. Er det kjøpt 

privat så kan du benytte en kommunal avfallsstasjon, eller en 

forhandler av tilsvarende elektronisk utstyr. 

Dersom du har behov for service eller support kontakter du: 

mailto:support@bojo.no
http://www.bojo.no/
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Problemløsning 

Problem Løsning 

Skjermen er sort Kontroller at RUBY er slått på  
Kontroller at det du ønsker å se på er riktig 

posisjonert under kamera vinduet.  
Reduser forstørrelsen.  
Lad NiMH batteriene. 

Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt 
dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier). 

Enheten slår seg ikke på. Lad NiMH batteriene. 

Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt 
dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier). 

Bildet på skjermen er mørkt og 
forvrengt. 

Kontroller at RUBY ligger flatt på underlaget du 
ser på. 

Batteri Indikator lyser blinker 

rødt. 

Lad NiMH batteriene. 

Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt 
dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier). 

Batteri Indikator lyset lyser rødt 
mens strømladeren er koblet til. 

Det har oppstått en batterifeil. Koble fra 
strømladeren, og koble den til igjen.  
Lad NiMH batteriene i minst 2 timer. 
Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt 
dem ut. 
Kontakt Cantec AS dersom problemet fortsetter. 

Batteri Indikator lyset blinker 
ikke grønt, selv om 

strømladeren er koblet til 
enheten og strømnettet.  

Kontroller at strømkabelen er korrekt koblet til 
enhetens strøm inngang.  

Kontroller at strømladeren er korrekt koblet til 
veggkontakten, og at det er strøm i kontakten. 

NiMH batteriene lader ikke. Kontroller at strømkabelen er korrekt koblet til 
enhetens strøm inngang.  

Kontroller at strømladeren er korrekt koblet til 
veggkontakten, og at det er strøm i kontakten. 

Det er fettflekker og merker på 

skjermen.  

Rens skjermen og kamera vinduet forsiktig 

Teksten på skjermen er for 

liten. 

Trykk den gule Forstørrelse tasten for å øke 

forstørrelsen.  

Teksten på skjermen er for stor. Trykk den gule Forstørrelse tasten gjentatte 
ganger for å finne en passende forstørrelse. 

LED lysene gir reflekser. Trykk og hold den blå Fargevalg tasten og den 
røde Frys Bilde tasten samtidig i minst 3 

sekunder for å slå av LED lysene.  


