MolecuLight i:X™ HURTIGSTARTGUIDE
1. RENGJØRING

a. Sørg for at i:X er AV eller slå
enheten AV og skjermen AV.

b. Bruk en desinfiserende
våtserviett til å forhåndsrengjøre
i:X.

c. Bruk en ny, desinfiserende
våtserviett for å rengjøre hele
enheten, også i alle sprekker.

d. Bruk objektivvåtserviett til
rengjøring av alle glassoverflater.

b. Én ende av strømledningen
kobles til enheten, og den andre
til skjermen.

c. Begge ladeender skal være
koblet til en veggkontakt.

d. LED-lampen blinker når
enheten lades.

e. Kontroller at alle vinduer er
rene og frie for smuss
og fingeravtrykk.

2. LADING

a. Lad enheten og skjermen
med
MolecuLightstrømledningen.

e. Batteriikonet vises når
skjermen
lades.

3. SLÅ PÅ

a. Trykk på av/på-knappen (3
sek) for å slå på enheten.

b. Kontroller at LED-lampen for
systemstatus er grønn (hvis den
er rød eller gul, sjekker du
brukerhåndboken).

c. Kontroller batteristatusen
på enheten (grønn indikerer
maksimal ladekapasitet),

d. Trykk på skjermens av/
på-knapp (3 sek) for å slå på
skjermen.

e. Kontroller
batterikapasiteten til
skjermen.

4. TA ET BILDE/VIDEO MED STANDARD LYS

Slide to unlock

a. Trykk på Hjemknappen og velg
glidebryter.

b. Velg iX Camera-appen
på skjermen.

c. Plasser vippebryteren i
opp-posisjon.

d. Bruk sensor-LED-lampe
for rekkeviddemåler for å nå
den riktige avstanden (LEDlampen blir grønn).

5. TA BILDE/VIDEO MED FLUORESCERENDE LYS

a . B r u k H j e m - b. Slå av lyset i rommet.
knappen til å få
tilgang til skjermen,
velg glidebryteren
ved behov.

c. Bruk sensor-LED-lampe for
rekkeviddemåler for å nå den
riktige avstanden (LED-lampen
blir grønn).

d. Bekreft at sensor-LEDlampen for omsluttende lys
er grønn før vippebryteren
settes til FL-Mode.

Ta
bilde
e. Trykk på skjermen f .
for å forbedre fokuset og/eller video, sensorLED-lampe for
etter behov.
rekkeviddemåler skal
være grønn.

e. Bytt til FL-Mode;
sensor-LED-lampe for
omsluttende lys slås av
n
å
r
FL-Mode er aktivert.

f. Trykk på skjermen g. Ta bilde og/eller
for å forbedre fokuset video, sensor-LEDved behov.
lampe for
rekkeviddemåler skal
være grønn.

6. SLÅ AV

a. Slå enheten av ved å
trykke på av/på-knappen i 3
sekunder.

b. Slå skjermen av ved å trykke
på av/på-knappen på
skjermen i 3 sekunder.
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