
Denne brugsanvisning bør læses omhyggeligt før ibrugtagning 
 

Indledning 
 
Tak fordi De har valgt vort produkt OPTRON PCT III. PCT III 
betyder Personlig Computer Tavlelæseapparat – generation 3. De 
kan således ikke kun anvende læseapparatet til læsning af 
tidsskrifter og bøger – men også i skolen, på studiet, på 
arbejdspladsen eller i husholdningen. Anvendelsesområdet er 
meget bredt. Prøv alle mulighederne. For at opnå størst glæde og 
nytte af PCT III bør følgende punkter bemærkes. 
 
Vedligeholdelse 
 
OPTRON PCT III kræver ingen speciel vedligehold. Den skal kun 
støves af. Undgå dog enhver kontakt med fugt. 
 
Fejlsøgning 
 
Mange fejl opstår ved fejlbetjening eller løse kabler. Kontroller at 
alle stikforbindelser er korrekt isat – før de eventuelt ringer til vor 
serviceafdeling. 
 
Service 
 
Vores produkt PCT III er sikkerhedstestet og produceret med stor 
omhu. Skulle der trods alt forekomme en fejl så ring til os på telefon 
43 451 451. 
 
Vi vil glæde os, hvis De som bruger ville hjælpe til med at gøre 
produktet endnu bedre. Kontakt os telefonisk eller skriftligt om 
forbedringer eller mangler ved apparatet. Alle OPTRON-produkter 
bliver bedre i samarbejde med vore brugere. 
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Betjeningspanel 
 

 
 
Med lyskontakten kan halogenspot-lampen tændes og slukkes efter 
behov. PCT III har et meget lysfølsomt kamera som også ved let 
dagslys gengiver et godt billede. 
 
Med positiv/Negativ-kontakten vælger De om baggrunden skal være hvid og 
skriften sort – eller om baggrunden skal være sort og skriften hvid. Med ægte 
farvegengivelse er dette ikke muligt. 
 
Med kontrast-drejeknappen indstilles den ønskede kontrast. 
 
Den trinløse ”lineal” anvendes til at markere et udsnit til bedre orientering. 
 
Med zoom-vippekontakten indstilles den ønskede forstørrelse. Med tryk ved 
”stor firkant” bliver billedet større og med tryk ved ”lille firkant” bliver billedet 
mindre. 
 
På højre side af betjeningspanelet sidder farvevælgeren (drejeknap) til de 
forskellige farvemuligheder. Der kan vælges mellem grøn, cyan, margenta, 
gul eller sort/hvid samt ægte farvegengivelse. 
 
Når den røde kontrollampe er tændt er autofokus aktiv. Hvis den røde kontakt 
under lampen aktiveres bliver autofokus frakoblet. Til normal brug bør 
autofokus altid være tilkoblet. 



Bagside af Betjeningspanel 

 
I bøsningen ”12 Volt” sættes stikket fra strømforsyningen. 
 
Som ekstratilbehør kan der leveres en fodkontakt til styring af zoom 
og autofokus. Kablet fra fodkontakten sættes i bøsningen 
”fodkontakt”. 
 
I multistikdåsen ”TV / Monitor” monteres kablet med multistikket og 
scartstikket i den anden ende. 
 
Ved anvendelse af specialtilbehør benyttes i visse tilfælde 
stikdåsen ”kamara direkt”. Spørg venligst inden brug. 
 
Med fingerskruen låses bærearmen fast til bordklemmen. 



Kamerahoved 
 
 

Nærlinse ”parkeret” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærlinse i brug 
 
 

Kamerahovedet kan drejes 200 grader. Dette er for eksempel 
nødvendigt hvis De indstiller kameraet på et fjernt objekt og herefter 
igen skla tilbage til normal klsestilling. Kameraet kan drejes i selve 
huset med den sorte ring i toppen af huset. De kan således indstille 
betragtningsvinklen. Nærlinsen ”parkeres” på toppen af huset når 
den ikke anvendes – magneter fastholder den ved drejning af 
huset. 
 
Deres OPTRON PCT III er leveret af: 
 
Steen Scheffler ApS 
Paul Bergsøes Vej 2 
2600 Glostrup 
 
Telefon 43 451 451 
Fax 43 451 199 
 
Email: S@scheffler.dk 
 
Internet: www.svagsyn.dk 


