MolecuLight i:X™ SNELSTARTGIDS
1. SCHOONMAKEN

a. Zorg dat de i:X UIT staat of
zet het toestel UIT en het
weergavescherm UIT.

b. Gebruik een desinfecterend
doekje om de i:X vooraf schoon
te maken.

c. Gebruik een tweede
desinfecterend doekje om het
hele toestel schoon te vegen,
inclusief alle spleten.

d. Gebruik lensdoekje om alle
glazen oppervlakken schoon te
maken.

b. Een kant van de stroomkabel
gaat in het toestel en de andere
kant in het weergavescherm:

c. Beide oplaadstekkers
moeten in het stopcontact
gestoken worden.

d. Ledlampjes knipperen
wanneer het toestel wordt
opgeladen.

2. OPLADEN

a. Laad het toestel en het
weergavescherm op met de
stroomkabel van de
MolecuLight.

3. AANZETTEN

a. Druk (3 seconden) op de
aan-/uitknop om het toestel aan
te zetten.

b. Controleer of het ledlampje voor
de systeemstatus groen wordt
(indien geel of rood, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing).

c. Controleer de status van
de batterij op het toestel
(groen geeft maximum
oplaadcapaciteit aan),

4. EEN STANDAARD AFBEELDING/VIDEO OPNEMEN

e. Controleer of alle vensters
schoon zijn, vrij van vuil
en vingerafdrukken.

e. Het icoon van de batterij is
zichtbaar wanneer het
weergavescherm
wordt opgeladen.

d. Druk (3 seconden) op de
aan-/uitknop van het scherm
om het weergavescherm aan
te zetten.

e. Controleer het
batterijniveau van het
weergavescherm.

Slide to unlock

a. Druk op de
home-knop en
selecteer de
schuifbalk.

b. Selecteer de app iX Camera
op het weergavescherm.

c. Zet tuimelschakelaar
omhoog.

d. Gebruik het ledlampje voor
de sensor bereikmeter om de
juiste afstand te bereiken
(ledlampje wordt groen).

e. Tik op het scherm
om scherp te stellen
indien nodig.

5. EEN FLUORESCENTIE-AFBEELDING/VIDEO OPNEMEN

a. Gebruik de home- b. Doe de lichten in de
knop voor toegang ruimte uit.
tot het scherm,
selecteer schuifknop
indien nodig.

c. Gebruik het ledlampje voor
de sensor bereikmeter om de
juiste afstand te bereiken (ledlampje wordt groen).

d. Controleer of het
ledlampje van de sensor
voor het omgevingslicht
groen is voordat u de
tuimelschakelaar in de FLMode zet.

e. Schakel naar FL-Mode; het ledlampje van de
sensor van het omgevingslicht gaat uit wanneer de FL-Mode wordt
geactiveerd.

f. Afbeeldingen en/of
video vastleggen,
ledlampje sensor
b e re i k m e t e r m o e t
groen blijven.

f. Tik op het scherm g. Leg de afbeelding
om scherp te stellen en/of video vast, het
indien nodig.
ledlampje van de
sensor bereikmeter
moet groen blijven.

6. UITZETTEN

a. Zet het toestel uit door 3
seconden op de aan-/uitknop
te drukken.

b. Zet het weergavescherm uit
door 3 seconden op de aan-/
uitknop van het scherm te
drukken.

©2017 MolecuLight Inc. Alle rechten voorbehouden. PN 1295 Rev 1.0.
Zie de gebruiksaanwijzing van de MolecuLight i:X™ voor meer informatie.

