
1. Bærestrop 

2. “Fødder” til læsning 

3. Knap til fastfrysning af 

billede 

4. Knap til forstørrelse og 

kontrastforstærkning 

5. Skærm 

6. Stik til opladning 

7. Tænd/sluk-knap 

8. Statuslampe. 

Opladning: Deres Clover 3 har et indbygget, opladeligt batteri, som oplades med den medføl-

gende oplader og kabel: Sæt det lille stik på kablet i ladestikket på Clover 3 (nr. 6 på illustratio-

nen ovenfor), og det store i stikket på opladeren. Sæt laderen i en stikkontakt og tænd for 

strømmen – se illustrationen til højre. 

Den lille statuslampe (nr. 8 øverst på siden) lyser grønt mens der 

lades, og slukker når opladningen er tilendebragt. 

Tænde og slukke: Tryk tænd/sluk-knappen (nr. 7 på illustrationen ovenfor) ind, 

og hold den inde i tre skunder, for at tænde. Gør det samme for at slukke. Bemærk: For at spare på batteriet 

slukker Clover 3 automatisk, hvis ikke De bevæger den eller betjener dens knapper i tre minutter i træk. 

Forstørre mere eller mindre (”zoom’e”): Skub knappen til forstørrelse (nr. 4) til højre for at forøge 

forstørrelsen, eller til venstre for at mindske forstørrelsen. 

Fastfryse et billede: Tryk på fastfrysnings-knappen (nr. 3) mens det De ønsker at fastholde er på skærmen. For 

at få det ”levende” billede frem igen, trykker De på fastfrysningsknappen igen. 

Kontrastforstærkede farvetilstande: Tryk den blå knap på Clover 3’s overkant (nr. 4) ned en eller flere gange: 

Hver gang der trykkes, skiftes til en ny kombination af for- og baggrundsfarve. For at vende tilbage til naturlige 

farver, skal De trykke den blå knap ned og holde den nede i cirka 3 sekunder. 

Læselys: Som standard tændes fire små ”læselamper” på bagsiden, når De tænder for Clover 3. Normalt hjæl-

per dette med at give et klart billede på skærmen, men på visse, navnlig blanke overflader kan det give anled-

ning til generende reflekser. De kan slukke og tænde for disse lys efter behov, ved at trykke tænd/sluk-knappen 

(nr. 7 på illustrationen øverst på siden) ind, og holde den inde, mens De trykker på fastfrysnings-knappen (nr. 

3). 

Bemærk: Deres Clover 3 kan mere endnu – læs herom i den medfølgende vejledning. 
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