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Introduktion 
Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Clover 3. For at få det fulde 

udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem. Alternativt kan De 

lære de grundlæggende detaljer at kende ved at læse til og med side 5, og 
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derefter bruge resten af vejledningen som et opslagsværk, når De vil vide noget 

om en bestemt funktion. 

De behøver ikke være forsigtig med at prøve funktionerne: De kan ikke ”øde-

lægge” Deres Clover 3 ved at trykke på en forkert knap – det værste der kan 

ske, er at apparatet måske opfører sig mærkeligt. Hvis det skulle ske, er der en 

måde at genoprette den måde det var på, da De modtog det – mere om hvordan 

det gøres på side 7. 

Sikkerhed og vedligeholdelse 
• Før De tager Clover 3 i brug første gang, skal det indbyggede batteri lades 

op – se mere på side 3 om, hvordan dette gøres. 

• Brug kun Clover 3 ved temperaturer mellem 10 og 35 grader Celcius. 

• Hold Clover 3 tør; undgå vand og andre væsker, også ved rengøring. 

• Benyt altid den medleverede lysnet-adapter til opladning af Clover 3. Selv 

om en anden adapter har et stik der passer, kan både adapteren og Clover 

3 tage skade derved. 

• Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, henvises til 

afsnittet om fejlsøgning på side 6. Hvis anvisningerne deri ikke afhjælper 

problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores 

kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning. 

Rundt om Clover 3 
I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt om-

kring på Deres Clover 3, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en 

af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt: 
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1. 3½-tommer skærm 

2. Knap til fastfrysning af billedet 

3. Bærestrop 

4. USB-stik til opladning mv. 

5. Tænd- og sluk-knap 

6. Indikatorlampe 

7. Kamera 

8. Læselys 

9. Udfoldeligt støtteben 

10. Zoom- og farvevalgs-knap 

Der medfølger desuden fabrikantens egen 

brugsvejledning (på engelsk), lysnetadapter til 

opladning, pudseklud, opbevarings-etui samt 

USB-kabel. 

Opladning 
Clover 3 har et indbygget, opladeligt batteri, som 

lades op ved hjælp af den medleverede 

lysnet-adapter samt USB-kablet: Sæt det 

største af stikkene på USB-kablet i lysnet-

adapteren, og det mindre stik i USB-

forbindelsen på Clover 3 (nr. 4 på 

illustrationen side 3). Sæt derefter lysnet-

adapteren i en ledig stikkontakt, og tænd for 

strømmen. Mens opladningen foregår, 

lyser den lille indikatorlampe (nr. 6 på 

illustrationen side 3) grønt – når den 

slukker, er batteriet ladet helt op (dette tager cirka tre timer, hvis batteriet var helt 

tømt da opladningen begyndte). 

Der er to måder at se, hvor meget strøm der er på batteriet 

• Den lille indikatorlampe (nr. 6 på illustrationen side 3) skifter til rødt lys, når 

der ikke er ret meget strøm tilbage i batteriet. Når batteriet er lige ved at være 

helt tømt for strøm, blinker indikatorlampen. 
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• Ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) 

kan De kalde oplysninger frem på skærmen om bl.a. batteriets ladestand. 

Husk at De også kan bruge Clover 3 mens den er sluttet til lysnetadapteren og 

lader op. Sidder De indenfor rækkevidde af en ledig stikkontakt, kan De således 

bruge Deres Clover 3, selv om batteriet er tomt (eller næsten tomt). 

Tænde og slukke 
Tryk tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) ind, og hold den inde i tre 

sekunder. Dette gælder både når De vil tænde og slukke for Clover 3. 

Bemærk at Clover 3 har en særlig strømbesparelses-funktion, som automatisk 

slukker for apparatet, når motivet foran kameraet ikke har flyttet sig, eller De 

trykker på en af apparatets knapper i tre minutter i træk. 

Justere forstørrelsen 
Deres Clover 3 kan forstørre fra 3,8 til 16 gange (når den ligger fladt mod en 

tekstside): Forstørrelsen justeres ved at skubbe zoom- og farvevalgs-knappen 

(nr. 10 på illustrationen side 3) til højre for at forøge forstørrelsen, eller til venstre 

for at reducere forstørrelsen. 

Justere skærmens lysstyrke 
Lysstyrken i skærmbilledet på Clover 3 kan justeres efter Deres behov. For at 

gøre dette, skal De trykke tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) ind 

og holde den inde mens De skyder zoom- og farvevalgs-knappen (nr. 10 på 

illustrationen side 3) til venstre for at skrue ned for lysstyrken, eller til højre for at 

skrue op for lysstyrken. 
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Kontrastforstærkende farver 
Med Clover 3 har De mulighed for at få det forstørrede billede 

vist enten i naturlige farver, eller med særlige, 

kontrastforstærkende farver, som kan gøre tekst lettere at se 

og læse: Ved at trykke på toppen af zoom- og farvevalgs-

knappen (nr. 10 på illustrationen side 3) kan De skifte mellem 

de tilgængelige farvekombinationer (se tabellen til højre). 

Når De har valgt andet end naturlige farver, kan De komme 

hurtigt tilbage til de naturlige farver ved at trykke zoom- og 

farvevalgs-knappen ind, og holde den inde i to sekunder. Når 

der er valgt naturlige farver, vil et tilsvarende, 2 sekunders tryk 

på knappen skifte til den af de øvrige farvetilstande, De sidst har benyttet. 

”Fastfryse” billedet 
Med Clover 3 kan De ”fastfryse” det billede, der vises på skærmen, så billedet 

bliver stående selv om De flytter apparatet fra motivet – dette er nyttigt til f.eks. at 

”fange” et telefonnummer eller en internetadresse på skærmen til senere brug. 

Når telefonnummeret etc. er på skærmen, trykker De på fastfrysnings-knappen 

(nr. 2 på illustrationen side 3); det får billedet til at ”stå stille”, indtil De trykker på 

fastfrysnings-knappen igen. 

Mens billedet er ”fastfrosset” på denne måde, kan De justere forstørrelsen og 

farvetilstanden som beskrevet ovenfor. De kan dog ikke ændre på skærmens 

lysstyrke som omtalt ovenfor, mens billedet er fastfrosset. 

Brug af læselys 
Sammen med kameraet (nr. 7 på illustrationen side 3) på Clover 3’s bagside 

forefindes nogle små lamper, der belyser det som kameraet ”ser” på. For at tænde 

og slukke for disse lamper, skal De trykke tænd/sluk-knappen (nr. 5 på 

illustrationen side 3) ind og holde den inde mens De trykker på fastfrysnings-

knappen (nr. 2 på illustrationen side 3). 

Naturlige farver 

Sort på hvid 

Hvid på blå 

Gul på blå 

Grøn på sort 

Hvid på sort 

Gul på sort 

Blå på hvid 

Blå på gul 

Rød på sort 
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Støtteben til skrivearbejde 
Deres Clover 3 har et lille, udfoldeligt støtteben på bagsiden 

(nr. 9 på illustrationen side 3): Når dette ben er slået ud, kan 

Clover 3 stå i en vinkel, så De nemt kan ”komme til” bag ved 

apparatet med et skriveredskab, og samtidig se hvad De 

skriver på skærmens forstørrede billede. 

Tænde og slukke for bip-lyde 
Clover 3 giver et lille hørbart ”bip” ved visse lejligheder; når 

der tændes for apparatet, når der trykkes på knapper, og når batteriet er ved at 

være tømt for strøm. De kan vælge disse lyde fra eller til ved at trykke på 

fastfrysnings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3) og holde den inde i tre 

sekunder. 

Fejlsøgning 
Hvis De oplever et problem med Deres Clover 3, kan dette kapitel hjælpe med at 

løse problemet. 

Clover 3 kan ikke tænde eller slukke 
• Sæt lysnet-adapteren til, og se om apparatet kan tænde – i så fald trængte 

det blot til en opladning. 

• Prøv følgende for at nulstille apparatet. Dette gøres ved at trykke samtidig på 

tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3), zoom- og farvevalgs-

knappen (nr. 10) samt fastfrysnings-knappen (nr. 2). 

Skærmen er helt sort eller helt hvid 
• Hvis Clover 3 ligger fladt på en overflade, så prøv at løfte den og se om der 

”sker” noget på skærmen. 

• Prøv at skrue ned for forstørrelsen (skub den blå zoom- og farvevalgsknap 

på apparatets overkant til venstre). 

• Prøv at skifte farvetilstand (tryk den blå zoom- og farvevalgsknap på 

apparatets overkant ned). 

• Sluk apparatet og tænd det igen. 
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Billedet er statisk (”står stille”) 
• Så har De nok aktiveret fastfrysnings-funktionen. Tryk på den røde 

fastfrysnings-knap på apparatets underkant for at ”starte” billedet igen. 

• Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) for at se 

batteriets aktuelle ladestand. 

• Sluk apparatet og tænd det igen. 

Pletter eller ”tåge” på skærmen 
• Juster skærmens lysstyrke som beskrevet på side 5. 

• Rengør skærmen på forsiden og kameraet på bagsiden med den 

medfølgende pudseklud. 

Clover 3 ”opfører sig underligt” (nulstilling) 
Hvis De ”eksperimenterer” lidt med Clover 3’s funktioner, kan det hænde at De 

får lavet en indstilling, som får apparatet til at opføre sig ”underligt” – og ikke kan 

huske hvad det var De ændrede på. Som en ”nødløsning” kan man nulstille alle 

indstillinger, så de bliver som de var, da apparatet forlod fabrikken. 

For at gøre dette, skal De trykke fastfrysnings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 

3) og zoom- og farvevalgs-knappen ind – og holde dem inde i 5 sekunder 

”nulstilles” alle indstillinger i Clover 3: Dette kan undertiden afhjælpe et oplevet 

problem. 

Intet af ovenstående hjalp – hvad gør man så? 
Hvis De ikke kan afhjælpe problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik 

på reparation af apparatet; vores kontaktoplysninger findes nederst på forsiden 

af denne vejledning. 

Tekniske specifikationer 
Forstørrelse 3,8 – 16 gange 

Ydre mål 9 × 7 × 2 cm 

Vægt Under 150 gram 

 


