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XL Vu™ 
Príručka pre rýchly štart 

 

 

Vybratie zariadenia z krabice 

 

Opatrne odstráňte zavádzaciu trubicu a 

zariadenie z kufríka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém zapnutia 

 

Zapojte napájací zdroj do vhodnej zásuvka. Na okamih stlačte 

a uvoľnite       Power/Exit tlačidlo. Tlačidlá a  LCD sa 

rozsvietia a začnú sekvenciu power-up. Po krátkej doba sa 

zobrazí na obrazovke systému živé video a zobrazí sa výzva. 

Zariadenie je teraz pripravený na použitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedovoľte, aby zavádzacia rúrka, zariadenie alebo jeho pracovné nástroje prišli do 

priameho kontaktu s akýmkoľvek napätím alebo prúdom zdroja. Zabráňte akémukoľvek 

kontaktu so živými elektrickými vodičmi alebo terminálmi. Môže mať za následok poškodenie 

zariadenia a/alebo úraz operátora elektrickým prúdom. 
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Ovládacie prvky 

 

Ľavé tlačidlo             : Aktivuje príkaz obrazovky uvedený na LCD zariadenia. Toto tlačidlo 

sa najčastejšie používa na vrátenie späť na užívateľskú obrazovku. 

Zapnutie/Vypnutie             : Zapnutie alebo vypnutie systému. Tiež sa používa pre opustenie 

menu, návrat na živé/zmrazené video a zákaz ovládacích prvkov obrazu. 

Joystick: Ovládače artikulácie. Stlačte pre aktiváciu Live Main Menu, Recalled Image Menu 

a Freeze Frame Menu. Zatlačte joystick doľava/doprava/hore/dole pre navigáciu menu 

a submenu. 

Ovládateľnosť             : Stlačením a pustením držte ohýbané hrdlo zablokované v mieste po 

tom, čo je joystick uvoľnený.    zámok sa objaví na LCD, keď je povolený. Stlačte a pustite 

opäť na odomknutie ovládateľnosti.  zmizne z LCD, keď je zakázaný. Tiež stlačením 

a podržaním zapojte funkciu HOME pre narovnanie ohýbania hrdla. Blikajúca      Home ikona 

sa objaví na LCD, keď je povolená. Ikona zmizne, keď skončí. 

Zmrazenie/Vstup            : Zmrazí obraz na obrazovke. Pôsobí tiež ako tlačidlo vstupu pre 

výber možností. 

Pravé tlačidlo            : Aktivuje príkaz obrazovky uvedený na LCD zariadenia. Toto tlačidlo 

najčastejšie slúži výber voľby aktívneho menu.  

 

Statické snímky 

 

Pre zachytenie statickej snímky, kompozície snímky a stlačenia a uvoľnenia                             

Zmrazenie/Vstup. Stlačte            pravé tlačidlo so SAVE na LCD vyššie na uloženie 

predvoleného umiestnenia. Striedavo, zo živého videa, stlačte a pustite               Zmrazenie/Vstup 

pre rýchle uloženie. 

 

Video 

 

Pre nahrávanie živého videa, stlačte a pustite            ľavé tlačidlo označené RECORD na LCD 

vyššie. Červený symbol záznamu sa objaví v pravom hornom rohu. Po zastavení videa sa 

automaticky uloží do predvoleného umiestnenia. 

 

Systém vypnutia 

 

Stlačte a podržte                Power/Exit tlačidlo, kým sa neobjaví správa „ZARIADENIE SA 

VYPÍNA“. Podsvietenie tlačidiel a LED svetlá sondy zhasnú, keď sa zariadenie úplne vypne. 

 

Systém uloženia 

 

Starostlivo umiestnite zavádzaciu trubicu a zariadenie do kufríka. LCD obrazovka by mala 

smerovať nahor. 

 


