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RUBY 7 HD 

1. Tænd/Sluk knap (Grøn/Gul) 

2. Kontrast knap OP (Blå) 

3. Kontrast knap NED (Blå) 

 

4. 7” LCD Skærm 

5. PivotCam™ Kamera 

6. Frys billede knap (Rød) 

 

7. Forstørrelse knap OP (Gul) 

8. Navigerings knap (Sort) 

9. Forstørrelse knap NED (Gul) 
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Funktion Knapkombination 

Kontraster - Aktiver og  

deaktiver kontraster  

Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på den blå Kontrast pil OP. Bibehold 
tryk på den grønne / gule Tænd/Sluk knap og benyt den blå Kontrast pil OP til at ændre kon-
trasten og den blå Kontrast pil NED til at aktivere eller deaktivere den specifikke kontrast.  

Læselinjer og masker - Aktiver og  

deaktiver 

Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på begge gule Forstørrelses knapper 
(OP og NED) for at aktivere læselinjer. Gentag for masker. Gentag for deaktivering. Størrelse 
og position kan justeres ved at bibeholde tryk på den grønne/gule Tænd/Sluk knap og   tryk-
ke på enten Forstørrelses knap OP eller Forstørrelses knap NED.   

LED Læselamper - Tænd og sluk Tryk og HOLD den grønne/gule Tænd/Sluk knap og tryk på den røde Frys billede knap for at 
slukke for LED lamperne. Gentag for at tænde igen. 

Frys og gem - Lagring af billeder Tryk på den røde Frys billede knap for at fryse et billede. Tryk og HOLD den røde Frys billede 
knap i tre sekunder for at gemme billedet. Benyt de blå Kontrast knapper (OP og NED) for at 
navigere gennem dine gemte billeder. For at fjerne et gemt billede, benyt de gule                  
Forstørrelses knapper (OP og NED) samtidigt for at fjerne flueben. Tryk og HOLD den røde 
Frys billede knap i seks sekunder for at vende tilbage til live mode.  

Se brugervejledningen til enheden for yderligere gennemgang. 
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