MolecuLight i:X™ -PIKAOPAS
1. PUHDISTUS

a. Varmista, että i:X on pois
sammutettu tai sammuta laite ja
näyttö.

b. Esipuhdista i:X
desinfiointipyyhkeellä.

c. Pyyhi koko laite, kaikki raot
mukaan lukien, toisella
desinfiointipyyhkeellä.

d. Puhdista kaikki lasipinnat
linsseille tarkoitetulla
puhdistuspyyhkeellä.

b. Yksi virtajohdon päistä
liitetään laitteeseen ja toinen
näyttöön.

c. Kumpikin latauspää kytketään d. LED-merkkivalo vilkkuu, kun
seinäpistorasialiittimeen.
laitetta ladataan.

e. Tarkista, että kaikki ikkunat
ovat puhtaita ja että niissä ei ole
likaa tai sormenjälkiä.

2. LATAUS

a. Lataa laite ja näyttö
MolecuLight-virtajohdon avulla.

e. Akkukuvake on näkyvissä,
kun näyttöä
ladataan.

3. KYTKEMINEN PÄÄLLE

a. Paina virtapainiketta (3
sekuntia) kytkeäksesi laitteeseen
virran.

b. Tarkista, että järjestelmän tilan
LED-merkkivalo palaa vihreänä
(jos keltainen tai punainen, katso
käyttöopasta).

c. Varmista laitteen akun tila
(vihreä tarkoittaa, että akku on
täynnä).

d. Paina näytön virtapainiketta
(3 sekuntia) kytkeäksesi
näyttöön virran.

e. Vahvista näytön akun
varaus.

4. KUVAN/VIDEON TALLENTAMINEN TAVALLISELLA VALOLLA

Slide to unlock

a. Paina kotinäppäintä
ja valitse liukusäädin.

b. Valitse iX Camera -sovellus
näytöltä.

c. Aseta keinukytkin yläasentoon.

d. Määritä sopiva etäisyys
etäisyysmittarin anturin LEDmerkkivalon avulla (LEDmerkkivalo vaihtuu vihreäksi).

e. Tarkenna
napauttamalla näyttöä
tarpeen mukaan.

f . Ta l l e n n a k u v a
ja/tai
video:
etäisyysmittarin anturin
LED-merkkivalon tulee
palaa edelleen vihreänä.

5. KUVAN/VIDEON TALLENTAMINEN FLUORESENSSIVALOLLA

a . A k t i v o i n ä y t t ö b. Sammuta huoneen
kotinäppäimen avulla valot.
ja valitse liukusäädin
tarpeen mukaan.

c. Määritä sopiva etäisyys etäisyysmittarin anturin LED-merkkivalon avulla (LED-merkkivalo
vaihtuu vihreäksi).

d. Varmista, että
hajavaloanturin LEDmerkkivalo palaa vihreänä
ennen kuin siirrät
keinukytkimen FL-tilaan.

Ta r k e n n a
e. Siirry FL-tilaan: hajava- f .
loanturin LED-merkkivalo napauttamalla näyttöä
sa mm u u ,
k u n tarpeen mukaan.
FL-tila aktivoidaan.

g. Tallenna kuva ja/tai
video: etäisyysmittarin
anturin LEDmerkkivalon tulee palaa
edelleen vihreänä.

6. VIRRAN KATKAISEMINEN

a. Sammuta laite painamalla
virtapainiketta 3 sekunnin
ajan.

b. Sammuta näyttö painamalla
näytön virtapainiketta 3
sekunnin ajan.
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