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Opladning 
Den medfølgende adapter leveres med stikben, der passer til forskellige 

landes stikkontakter. Sæt den danske/europæiske adapter i, som vist til 

højre, sæt adapteren i en stikkontakt, og sæt stikket i den frie ende af 

adapterens kabel i stikket på venstre side af 

Deres Amigo HD, som vist til venstre. 

Det anbefales at lade Amigo HD helt op, første 

gang De tager apparatet i brug. Når apparatet er 

ladet helt op, kan det klare 3-5 timers drift før næste opladning. 

Tænd og sluk 
Amigo HD tændes og slukkes ved at trykke på den grønne knap nederst på apparatets højre side, og holde den i 

bund i nogle sekunder, til der høres en klokkelyd. 

Skru op og ned for forstørrelsen 
Forstørrelsesgraden justeres ved hjælp af de to gule knapper, mærket med 

minus- og plus-tegn langs apparatets højre kant. 

Kontrasttilstande 
Ved at trykke på den blå knap med den halvt fyldte cirkel langs 

apparatets venstre kant, kan De vælge mellem naturlige farver, 

samt en række særligt kontrastforstærkede farvetilstande, der 

fremhæver tekst og andre detaljer. Tryk nogle gange på denne 

knap, til De får et resultat, der letter Deres læsning. 

Tænd og sluk for det indbyggede lys 
På bagsiden af Amigo HD findes et par ”læse-lamper”: For at tænde og slukke for disse, skal De trykke samtid-

igt på den blå knap til valg af farve/kontrasttilstande ved apparatets venstre kant, samt den gule knap med 

plus-tegnets ved apparatets højre kant. Samme kombination bruges til at slukke lyset igen.  

Støttefod og fokusering 
Deres Amigo HD har en udklappelig støttefod på bagsiden: Når denne er slået ud, 

indstilles kameraet til at ”se tæt på”; ideelt til læsning, skrivearbejde etc. 
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Når støttefoden er klappet ind, indstilles kameraet til at ”se på afstand”: Med 

foden i denne stilling kan De holde apparatet op foran Dem, og bruge det 

omtrent som en kikkert – se eksempel til højre. 

Fastfrys et billede 
De kan ”fastfryse” billedet på skærmen: Over de to gule knapper til højre findes en lille grå knap, som dels kan 

trykkes ned, dels skubbes op, ned, til højre og til venstre: Tryk på denne knap og hold den nede i to-tre 

sekunder, indtil De hører en klokkelyd. Nu ”fastholdes” billedet på skærmen, indtil De igen trykker den lille grå 

knap og holder den nede i nogle få sekunder. 

Husk, at De kan bruge såvel de gule forstørrelsesknapper, samt benytte de kontrastforstærkede farvetilstande 

på et ”fastfrossent” billede, på samme måde som med det ”levende” billede. 

Gem og gense fastfrosne billeder. 
Deres Amigo HD kan opbevare cirka 2000 sådanne ”fastfrosne” billeder: Når De 

har ”fastfrosset” et billede som beskrevet ovenfor, kan De gemme det til senere 

brug ved at trykke på den lille hvide knap på apparatets bagside, der er mærket 

”SAVE/MF”. 

For at gense billeder De har gemt på denne måde, skal De trykke 

på den grønne knap ved apparatets venstre kant: Herved kaldes 

det senest ”fastfrosne” billede frem – brug evt. de gule plus- og 

minus-taster til at bladre frem/tilbage mellem billederne. Tryk en 

gang mere på den grønne knap for at nærstudere et billede, med 

mulighed for at zoome ind/ud med plus-m og minus-tasterne, og skifte farvetil-

stand med den blå knap. 

Når der er zoomet ind på et fastfrosset billede, kan De bruge den lille grå firevejs-knap øverst til højre på 

apparatets front: Skub den opad, nedad, til venstre eller til højre for at flytte det billedudsnit, der vises på 

skærmen. 

Et tryk mere på den grønne knap sender Dem tilbage til billedgalleriet, hvor De kan bladre mellem de gemte 

billeder. 

For at komme ud af dette billedgalleri, og tilbage til det ”levende” billede fra kameraet, skal man trykke og 

holde den grønne knap nede i fem sekunder. 

Ur og kalender 
Amigo HD har en ur- og kalenderfunktion, der viser det aktuelle klokkeslæt med store typer, samt dato og 

ugedag: Det kaldes frem ved at trykke på den grønne knap og den gule plus-knap (øverste knap i hver side af 

apparatets forside) samtidig. Samme knapper bruges til at skifte tilbage fra uret til det normale kamerabillede. 

Hvis uret/datoen er forkert, henvises til den komplette vejledning for informationer om, hvordan man stiller 

uret/kalenderen. 
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