
 

Kvikguide til 

Clover 10 

transportabelt forstørrelsesapparat 

Opladning: 
Sæt lysnet-adapterens ledning i det 

lille runde hul i højre side af Clover 

10, og sæt selve adapteren i en stik-

kontakt. Husk at tænde for strøm-

men på kontakten. 

Tænd/sluk-

knappen lyser 

grønt mens 

opladningen 

sker. Når lyset 

slukker, er 

Clover 10 

færdig med at 

lade. 

Tænd: 
Tryk på tænd/sluk-knappen 

og hold den inde i ca. 5 se- 

kunder. Derefter skal man vente 

lidt, til apparatet er klar til brug. 

Sluk: 
Tryk på tænd/sluk-knappen og hold 

den inde i ca. 5 sekunder. 

Juster forstørrelse: 
Tryk på knappen med minus-tegn for at få mindre 

forstørrelse (rød pil på tegningen til højre). 

Tryk på knappen med plus-tegn for at få større 

forstørrelse (grøn pil på tegningen til højre). 

Når billedet på skærmen er forstørret, kan 

man flytte rundt i det ved at skubbe den 

orange knap mellem plus- og minus- 

knapperne fremad, tilbage og til højre og 

venstre 

Støttefod: 
Clover 10 har en 

støttefod, der kan 

foldes ud og ind: 

Når den er foldet 

ud, kan Clover 10 

stå på f.eks. en 

avisside, uden at 

man selv skal 

holde apparatet 

hele tiden 

 
Farver med stærk kontrast: 
 Tryk en eller flere gange på 

knappen nederst til venstre på 

Clover 10’s forside for at få 

stærk kontrast på tekst, og 

vælge mellem forskellige far-

vekombinationer. 

Tryk på knappen nederst til højre på 

Clover 10’s forside for at få vist billedet 

på skærmen i naturlige farver (fravælger 

de specielle farver med stærk kontrast) 

Fast-”frys” billedet: 
Ved at trykke på denne 

knap kan man ”fastfryse” 

det der er på skærmen, 

selv om man bagefter 

flytter apparatet. Tryk på 

knappen igen for at 

”ophæve” denne fast-

frysning, så billedet bliver 

”levende” igen. 

Bemærk at Deres Clover 10 også kan en masse andre ting, som ikke er vist her. 

De er alle sammen beskrevet i detaljer i den komplette vejledning til Clover 10. 
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