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INTRODUKTION  

Stort tillykke med din Reveal 16, den komplette foldbare og transportable forstørrelsesenhed 
med den bedste billedekvalitet på markedet! Med Reveals simple og intuitive brugerinterface 
vil du være i gang og produktiv igen meget snart.  

Gennemgå og læs venligst hele denne brugervejledning før du begynder at tage din nye 
Reveal i brug. Såfremt du har spørgsmål til systemet, kontakt venligst HumanWare 
Kundeservice eller din forhandler, hvorfra du fik denne enhed.  

Copyright © 2019 Technologies HumanWare Inc., - Alle rettigheder forbeholdes. 
Brugervejledningen må ikke kopieres helt eller delvist, ej heller opbevares i datasystemer eller 
søgesystemer, uden skriftlig tilladelse fra Technologies HumanWare Inc.  

 

LÆR DIN REVEAL AT KENDE  
I dette afsnit præsenteres du for den generelle information omkring Reveal for at gøre dig 
fortrolig med den. 

KASSENS INDHOLD 
• Din nye Reveal enhed 

• En udprintet brugervejledning (Engelsk) 

• Hurtig Start Guide dokument (Engelsk= 

• Strømforsyning 

• Nordamerikansk strømkabel 

• Europæisk strømkabel 

• Engelsk strømkabel 

• Australsk strømkabel 



   
 

 
 

 

OPSÆTNING AF REVEAL 
Din Reveal enhed blev designet med et ønske om simplicitet. Følg nedenstående vejledning 
for hurtigt at få din enhed op og køre. 

1. Fjern forsigtigt din Reveal fra dens beskyttende kasse. Du finder enheden foldet 
sammen i sin transportable position. 

2. Placer din Reveal på en plan overflade, eksempelvis et bord, mens du sikre dig at 
HumanWare logoet befinder sig vendt om på hovedet, og foran dig.  

3. Med din ene hånd holder du læsepladen fast på bordet og med den anden hånd løfter 
du toppen af kamera armen (der hvor kameraet er monteret). Kamera armen låser på 
plads i den åbne position. Det kan være nødvendigt at bruge lidt ekstra kræfter. 

 



   
 

 
 

4. Forsigtigt skal du nu holde fast i skærmen på hver side og roligt hive og vinkle bunden af 
selve skærmen hen mod dig, indtil den er placeret i en tilpas og komfortabel position. 

 
 

 



   
 

 
 

 
5. Du finder flere forskellige kabler i boksen.  

o En universel strømforsyning. 
o Specifikke strømkabler til forskellige lande. 

6. Indsæt det rette strømkabel i porten på bagsiden af din Reveal. 

 
 
 



   
 

 
 

7. Tilslut den modsatte ende til et vægstik.  
 
Bemærk venligst: Tænd / Sluk knappen på din Reveal enhed bør nu lyse rødt hvilket 
betyder at din enhed er tilsluttet korrekt og klar til brug. Såfremt du har en Reveal med 
batteri installeret vil du opleve at Tænd / Sluk knappen lyser orange, hvilket derved 
betyder at batteriet oplader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

8. Tryk og hold på den røde Tænd / Sluk knap i et sekund og din Reveal vil starte op med 
det samme. 

 
 

 

Tryk og hold Tænd / Sluk knappen 
i et sekund 



   
 

 
 

BESKRIVELSE AF DIN REVEAL 

Fronten

 

1. Skærm 
2. Tænd / Sluk knap 
3. Autofokus Lås knap 
4. Zoom knap 
5. Kontrast knap 
6. Læseplade 
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Siden 

 

1. Kamera arm 
2. Drejebart kamera 
3. HDMI port 
4. Skærm 
5. Læseplade 
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Bagsiden 

 

 

 

 

1. HDMI port 
2. Kamera arm 
3. Batteriet (Tilvalg) 
4. Strømport 

1 

4 

2 

3 



   
 

 
 

 

KOM GODT I GANG 

TÆND FOR DIN REVEAL ENHED 
Når din Reveal er slukket, og med strøm tilsluttet, vil den røde Tænd / Sluk knap, som er 
placeret i venstre side nede i bunden af din skærm, lyse rødt, eller orange såfremt du har et 
batteri installeret, og som derved er i gang med at blive ladet op.  

For at tænde for din Reveal skal du blot trykke og holde Tænd / Sluk knappen nede i et 
sekund.  

Skærmen vil tænde og Tænd / Sluk knappen vil skifte farve fra rød eller orange til grøn. 
Såfremt Tænd / Sluk knappen hverken er rød, orange eller grøn skal du tjekke at din Reveal 
er korrekt tilsluttet strøm.  

 

 

BRUG DIN REVEAL TIL SKRIVEBORDS LÆSNING 
Så snart du åbner din Reveal enhed op vil den automatisk befinde sig i Skrivebords læsning. I 
Skrivebords læsning vil alt du placerer inde på læsepladen blive præsenteret for dig på den 
store 16 tommer skærm. Dette er enheds primære brugsmetode. 

Tænd / 
Sluk 
knap 



   
 

 
 

 

BRUG DIN REVEAL TIL DISTANCE LÆSNING 
Din Reveal tilbyder også at præsentere objekter som befinder sig længere væk. For at gøre 
dette skal du blot rotere kameraet rundt, som du finder på toppen af kamera armen, på 
bagsiden bag skærmen.  

1. Find kameraet omme på bagsiden af din Reveal enhed. Det er den lille kasse som du 
finder på toppen af kamera armen. 

2. Hold fast på den nederste del af selve kamera kassen. 
3. Træk den nederste del opad, og roter kameraet hen mod dig. 
4. Drej kameraet hele vejen hen mod objektet som du ønsker at se på (tavle, 

landskabet eller lignende). 
5. Når du er færdig med at benytte Distance læsning kan du blot dreje kameraet retur til 

sin oprindelige position. 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

Bemærk venligst: Du kan rotere kameraet så det peger ud til siderne, når du ønsker at 
benytter Distance læsning.  

Skrivebords 
tilstand 

Distance 
tilstand 



   
 

 
 

 

ZOOM IND OG UD 
Den centrerede knap på Reveal benyttes til at zoome ind og ud.  

Drej Zoom knappen med uret for at zoome ind. 

Drej Zoom knappen mod uret for at zoome ud.  

Når du har forstørret en tekst eller et objekt op kan du trykke og holde på Zoom knappen 
for midlertidigt at zoome helt ud til 1X forstørrelse, for at få et overblik. Slip Zoom knappen 
for at vende tilbage til den forstørrelse du havde før. 

 

. 

ÆNDRING AF KONTRAST 
Din Reveal giver dig mulighed for at justere på kontrasten for bedre at tilpasse sig dine behov 
og præferencer.  

Drej Kontrast knappen rundt for at ændre på kontrasten.  

Bliv ved med at dreje på knappen indtil du har fundet den kontrast som du finder mest 
brugbar. 

 

 

Zoom 
Ind 

Zoom 
Ud 

Ændre 
kontrast 

Tryk og hold for 
1X forstørrelse 



   
 

 
 

De kontraster der er valgt som standard er Ægte farver, Sort på Hvid, Hvid på Sort, Sort på 
Gul samt Gul på Sort. Yderligere kontraster er tilgængelige i indstillings menuen. 

 

JUSTERING AF KONTRASTFORHOLD 
“Intensiteten” af en kontrast, altså kontrastforholdet, kan du justere på for muligvis at opnå et 
endnu bedre resultat. 

For at justere på kontrastforholdet: 

1. Tryk på Kontrast knappen. Du befinder dig nu i indstillings menuen for kontrast. 

2. Drej Kontrast knappen mod uret for at nedsætte forholdet, eller med uret for at øge 
forholdet. 

3. Vent to sekunder og din Reveal vender automatisk retur til det forrige skærmbillede. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOFOKUS LÅS 
Din Reveal er udstyret med et system til automatisk at fokusere på tekst og / eller objekter, for 
at sikre at du får den bedst mulige fokus i den aktuelle situation. På trods af dette har du altid 
mulighed for at deaktivere og aktivere autofokus funktionen. Dette er specielt nødvendigt når 
du udfører manuelt arbejde neden under kameraet, eksempelvis når du skriver på et stykke 
papir og du ønsker at undgå at kameraet får fokus på din hånd eller din kuglepen.  

For at låse automatisk skal du trykke på Autofokus Lås knappen. Tryk igen for at låse 
op. Autofokus vil automatisk låse op hvis du ændre på forstørrelsen. 

Tryk og hold Autofokus Lås knappen for at nulstille fokus. 

 

Ændre kontrast 

Tryk på at tilgå 
kontrast 
indstillings 
menuen 



   
 

 
 

 

Du vil se dette 
 
ikon dukke op i skærmbilledet, øverst til højre, år autofokus er låst.

 

 

MENUEN 
For at tilgå menuen på Reveal, tryk og hold Kontrast knappen.  

 

 

For at navigere i menuen på din Reveal, drej på Zoom knappen. 

For at aktivere et menupunkt eller tilgå en undermenu, tryk da ind på Zoom knappen.  

For at springe tilbage til den forrige menu, tryk på Kontrast knappen eller tryk og hold 
på Kontrast knappen for at returnere helt til Skrivebord eller Distance læsning. 

 

Tryk og hold for at 
tilgå eller forlade 
menuen 

Tryk en gang for at 
låse og låse 
autofokus op igen Tryk og hold for af 

nulstille fokus 



   
 

 
 

 

 

 

 

Menuen består af følgende elementer: 

Læselinjer og Masker: Tilføjer en læselinje eller en læsemaske direkte i billedet som du ser, 

for nemmere at kunne orientere dig. Vælg elementet Juster for at få mulighed for at justere 

selve positionen. 

Lysstyrke: Benyttes til at indstille din foretrukne lysstyrke i skærmen. 

Aktiverede kontraster: Herunder kan du angive hvilke kontraster der skal være tilgængelige 

når du benytter Kontrast knappen. 

Menu Kontraster: Vælg hvilket kontrastforhold du ønsker i menuen, ved popup beskeder 

samt for ikoner. 

Foretrukket forstørrelse: Angiv hvilken forstørrelse du ønsker at din Reveal enhed skal 

tænde i. 

Automatisk sluk: Angiv hvor længe din enhed skal forblive tændt når du ikke bruger den. 

Sprog: Vælg hvilket sprog du ønsker at benytte. 

Skærm: Juster på skærmopdateringsfrekvensen for din Reveal skærm.  

Fabriksindstillinger: Herunder kan du gendanne alle indstillinger foretaget siden du modtog 

din enhed. 

Information: Her får du information omkring din enhed. 

Tryk for at aktivere et 
menupunkt 

Navigering i menuen 



   
 

 
 

 

OPBEVARING AF REVEAL 
Når du ønsker at opbevare din Reveal enhed for en periode skal du blot folde den sammen 
som vist i illustrationerne herunder:



   
 

 
 

 

LÆSELINJER OG MASKER 
Du kan vælge at tilføje en horisontal linje eller læsemasker oven på det eksisterende billede, som gør 
det nemmere for dig at orientere dig. Se en illustration herunder:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TILFØJ EN LINJE ELLER EN MASKE 
For at tilføje en læselinje eller en læsemaske til skærmbilledet:  

Tryk på Autofokus Lås samt Zoom knappen samtidigt for at tilføje/fjerne en læselinje eller 
læsemaske. 
Alternativt kan du en linje eller maske som en standard indstilling: 

1. Åbn menu funktionen ved at trykke og holde på Kontrast knappen. 

2. Tryk nu på the Zoom knappen for at tilgå undermenuen Læselinjer og Masker. 

3. Vælg mellem Ingen, Linje eller Masker, alt efter hvad du ønsker. 

4. Tryk nu på Zoom knappen. 

JUSTER LINJEN ELLER MASKERNE 
Efter du har valgt en linje eller en maske vil en ny mulighed dukke op - “Juster” elementet, som du 
finder i samme menu. 

1. Vælg Juster elementet for at ændre på positionen af linjen eller bredden af masken. 

2. Tryk på Zoom knappen. 

3. Drej nu på Zoom knappen indtil du har fundet den rette position eller den rette bredde. 

 
 
 
 
 
 
 

Læs
elinj
e 

Læse
mask
er 

Juster linje eller masker 

Tryk for at 
godkende 
 



   
 

 
 

 
 
 

BENYT REVEAL MED EN ANDEN SKÆRM 
Skulle du for en stund ønske et større visuelt billede på din Reveal har du mulighed for at 
tilslutte den til en ekstern skærm, såsom et TV. For at gøre dette skal du blot tilslutte din 
Reveal til den eksterne skærm ved brug af et HDMI kabel.  

FEJLFINDING 
Min Reveal enhed tænder ikke: 
Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen. Såfremt den stadig ikke tænder, tjek da at din enhed 
er tilsluttet et vægstik, og at der er strøm i stikket. 
 
Billedet er ikke i fokus ved forstørrelse: 
Tryk og hold på Autofokus Lås knappen, eller forsøg eventuelt at placere din hånd over 
dokumentet som du kigger på. Dette gør at din Reveal enhed vil forsøge at fokusere igen.  
 
Skærmbilledet er sort: 
Vær sikker på at kameraet er placeret i Skrivebord tilstand (normal position), og at det peger 
ned mod læsepladen. 
 
Reveal slukket efter inaktivitet: 
Dette er forventeligt og en funktion der er til for at passe på skærmen. Som standard vil din 
Reveal slukke efter ti minutters inaktivitet. Du har rig mulighed for at justere tidsperioden for 
automatisk sluk fra 10 minutter til 20 minutter, 30 minutter eller aldrig (anbefales ikke). 
 
Reveal reagerer ikke: 
Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen i mindst ti sekunder. Din enhed vil slukke helt. 
Herefter, tryk og hold Tænd / Sluk knappen i et sekund for at tænde for din Reveal igen. 
 
Andre problemer: 
Forsøg gerne at gendanne indstillingerne inde fra Reveal menuen. 
Tryk og hold på Kontrast knappen.  
Naviger ned til Fabriksindstillinger og vælg Ja. 

*Advarsel! Alle dine indstillinger vil blive slettet!* 



   
 

 
 

 

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE 

Kig aldrig direkte ind i LED Belysningen placeret bag ved skærmen.  

Hold enheden væk fra vand og høj fugtighed. Nedsænk aldrig enheden i vand. 

Sluk altid for din Reveal førend du begynder at rengøre den. 

Benyt altid kun de kabler som blev leveret med din Reveal enhed. 

Batteri (Tilvalg): 

Hvis din Reveal enhed er udstyret med et genopladeligt Li-Ion batteri, og dette skal udskiftes, 
skal du sørge for at udskiftningen fortages af en autoriseret forhandler, eller en tekniker 
godkendt af HumanWare Inc.  

• Anvend eller efterlad ikke din enhed i nærheden af varme kilder eller ild. Opbevar ikke 

din enhed ved høje temperaturer. 

• Forsøg ikke at skille ad eller ændre på enheden. 

• Sænk ikke enheden ned i vand og undgå at det bliver vådt. 

• Slå eller smid aldrig med enheden. 

• Stik ikke noget i eller slå på enheden med skarpe genstande eller en hammer. 

• Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet 

for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader. 

• Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området 

med rent rindende vand for at undgå skader. 

Rengøring af LCD skærmen: 
Vær sikker på at din enhed er slukket og strømledningen fjernet fra vægstikket. 
Gør kun brug af en microfiber klud til at rengøre en LCD skærm. 
Forsigtigt og roligt skal kan du rengøre LCD skærmen med microfiber kluden ved at føre den 
hen over skærmbilledet. 
Såfremt du vælger at rengøre LCD skærmen med flydende rengøringsmiddel skal du være 
sikker på at det er designet til LCD skærme. Destilleret vand, isopropylalkohol samt en 
eddike-vand-opløsning (ikke mere end 10 procent eddike) er gode til rengøring af LCD 
skærme. 
Gør altid kun brug af en minimal mængde væske for at undgå spild der løber ind i enheden. 
Såfremt væske løber ind kan det forsage skader. Vær også sikker på at du ikke efterlader 
væskerester på skærmen. Gentag ovenstående for områder der er svære at fjerne. 
Benyt aldrig husholdning rengøringsmidler til at rengøre din Reveal enhed. 
Sprøjt aldrig nogen former for væske direkte på LCD skærmen. 
Benyt aldrig rengøringsprodukter som indholder ætanol, ethylacetat, ammoniak, 
acetone eller metylklorid. 
Gør aldrig brug af almindelig køkkenrulle eller lignende til at rengøre din LCD skærm. 
 
 



   
 

 
 

SPECIFIKATIONER 

Størrelse (I brug): 370 x 380 x 464 millimeter 

Størrelse (Ved transport): 150 x 380 x 473 millimeter 

Vægt (uden batteri): 5,9 kilogram 

Vægt (med batteri): 6,4 kilogram 

Skærm:  

 Størrelse: 15,6 tommer 

 Opløsning: 1980x1080 

Kamera forstørrelse:  
1-10x (Optisk)  
1-16x (Digitalt) 

1-45x (Total) 

Strømforsyning:  

 Input: 100-240V(50/60Hz), 2.0A 

 Output: 19VDC, 2.5A 

Batteritid: 7 timer 

Opladetid: 3,5 time (når enheden er slukket) 

Understøttede HDMI output formater:  

1920x1080p 60Hz,  

Ingen understøttelse af DVI emulering 

Brugsmiljø:  

Temperaturer: 10 ˚C til 40 ˚C / 50 ˚F til 104 ˚F 

Fugtighed: 20% til 80% 

Transport- og opbevaringsmiljø:  

Temperaturer: -20 ˚C til 60 ˚C / -4 ˚F til 140 ˚F 

Fugtighed: 10% til 95% 

FCC INFORMATION 
FCC Erklæring:  
Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC Reglerne. Brugen af enheden er underlagt 
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) 
denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, deri også inkluderet interferens der 
kan forårsage uønsket brug. 
FCC Advarsel  
Ændringer eller modifikationer der ikke skrifteligt godkendes den ansvarshavende kan 
ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 
Bemærk venligst: Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class 
B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC Reglerne. Disse grænser er designet til at give 
fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr 



   
 

 
 

genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og 
anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor 
radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og 
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opmuntres 
brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder: 
—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne. 
—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager. 
—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er 
tilsluttet. 
—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp. 

Bemærk venligst: Denne enhed blev testet med afskærmede kabler på de periferiske 
enheder. Afskærmede kabler skal benyttes ved brug af denne enhed for at sikre 
overholdelsen. 

 

WARRANTY (ENGELSK) 
HumanWare warrants Reveal, effective from the date of purchase, to be free of any defects in 
material and workmanship for a period of one (1) year unless otherwise required by law in the 
country or region of purchase. This warranty applies for a period of ninety (90) days in the 
case of the optional battery. 

This warranty is non-transferable and applies to all cases where the damage is not a result of 
improper use, mistreatment, or negligence. Improper use is use of this device other than 
described in this manual. In no event shall HumanWare or its distributors be liable for indirect 
or consequential damages. 

No replacement or repair covered by the warranty will be carried out unless the system is 
accompanied by a copy of the original bill of purchase. Please keep your original receipt. If 
the system has to be returned, please use the original packaging. 
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