MolecuLight i:X™ SNABBSTARTSGUIDE
1. RENGÖRING

a. Se till att i:X är AV, eller stäng
AV enheten och bildskärmen.

b. Använd en desinfektionsduk
för att förrengöra iX.

c. Använd en annan
desinfektionsduk för att rengöra
hela enheten, inklusive alla
springor.

d. Använd en våtservett för
linser för att rengöra
alla glasytor.

b. Ena änden av nätkabeln ska
anslutas till enheten och den
andra till bildskärmen.

c. Båda laddningsändarna ska
anslutas till vägguttaget.

d. Lampan blinkar medan
enheten laddas.

2. LADDNING

a. Ladda enheten och
bildskärmen med MolecuLight
nätkabel.

e. Kontrollera att alla fönster är
rena och helt fria från smuts
och fingeravtryck.

e. Batteriikonen visas medan
bildskärmen
laddas.

3. PÅSLAGNING

a. Håll strömbrytaren intryckt (i 3
sek) för att slå på enheten.

b. Kontrollera att systemets
statuslampa lyser grönt (se
användarhandboken om den lyser
gult eller rött).

c . Ve r i f i e r a e n h e t e n s
batteristatus (grönt betyder
maximal laddningskapacitet).

4. TA EN STANDARDLJUSBILD/VIDEO

d. Håll bildskärmens
strömbrytare intryckt (i 3
sek) för att slå på
bildskärmen.

e. Verifiera bildskärmens
batterikapacitet.

Slide to unlock

a. Tryck på knappen
HEM och välj
skjutreglaget.

b. Välj iX Camera-appen
på bildskärmen.

c. Placera brytaren i det övre
läget.

d .
A n v ä n d
områdesfinnarsensorns
lampa för att hitta lämpligt
avstånd (lampan lyser grönt).

e. Peka på skärmen
för att förbättra fokus
efter behov.

f. Ta bilden och/eller
v i d e o n .
Områdesfinnarsensorns
lampa ska förbli grön.

5. TA EN FLUORESCENSLJUSBILD/VIDEO

a. Använd knappen b.Släck belysningen i
Hem för att komma rummet.
till skärmen, och
välj skjutreglaget
om det behövs.

c. Använd områdesfinnarsensorns lampa för att hitta
lämpligt avstånd (lampan
lyser grönt).

d. Kontrollera att
omgivningsljussensorns
lampa lyser grön innan
du ställer brytaren i FLläget.

e. Växla till FL-läge.
Omgivningsljussensorns lampa slocknar
när FL-läget aktiveras.

f. Peka på skärmen
för att förbättra
fokus
om det behövs.

g. Ta bilden och/eller
videon.
Områdesfinnarsensorns
lampa ska förbli grön.

6. AVSTÄNGNING

a. Stäng av enheten genom
att hålla dess strömbrytare
intryckt i 3 sekunder.

b. Stäng av bildskärmen genom att
hålla dess strömbrytare intryckt i 3
sekunder.
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