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Brugervejledning - DANSK OVERSÆTTELSE AF 
INSTRULOG A/S 

 
Stort tillykke med din nye Transformer HD som er en enhed med indbygget WiFi og OCR  
(optisk tegngenkendelse) funktionalitet fra Enhanced Vision. 
 
Transformer HD er en fuldt integreret og bærbar enhed der tilbyder dig alle fordelene fra et 
almindeligt CCTV og OCR, kombineret i ét enkelt system.  Transformer HD's højopløselige 
kamera og skarpe kontrastmuligheder gør dig med et synshandicap i stand til at læse og skrive 
samt se på objekter der befinder sig både tæt på og længere væk.  Dets unikke, bærbare 
design er perfekt til skolebrug, på arbejdet og / eller derhjemme, og kan endda forbindes til 
mange forskellige platforme for at imødekomme den alsidige bruger. 
 
Inden du begynder at udnytte alle fordelen med din nye Transformer HD, beder vi dig læse 
instruktionerne i denne vejledning omhyggeligt. Din Transformer HD er egentlig klar til brug 
allerede nu. Men ved at gennemgå alle Transformer HD's funktioner og muligheder før du 
begynder at bruge den, vil gøre dig i stand til at nyde godt af samtlige elementer i din enhed. 
Enhanced Visions produkter er designet til at give dig den bedste billedkvalitet, høj nøjagtighed 
under OCR, praktisk og nem at bruge samt mange års pålidelig service. Vi vil gerne takke dig for 
at vælge Enhanced Vision og Instrulog A/S' Transformer HD. 
 
 

 
 
Denne brugervejledning er underlagt kopibeskyttelse. Kopiering fra brugervejledningen må ikke finde sted med 

mindre der indgås skriftlig aftale herom, med Instrulog A/S. 
 

 
Løbende produkt- forbedringer og revisioner er en integreret del af hvad 

vi laver sammen med Enhanced Vision. Besøg venligst 
https://www.enhancedvision.com/support/user-manuals.html 

og angiv dit Enhanced Vision produkt. Her vil du finde den 
seneste version af brugervejledningen. 

 

 

https://www.enhancedvision.com/support/user-manuals.html
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FCC COMPLIANCE NOTICE (ENGELSK) 
 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. This 
equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures: 
 
– Reorient or relocate the receiving antenna. 
– Increase the separation between the equipment and receiver. 
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is      
connected.                         
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
 
Unauthorized changes or modification to this system can void your authority to operate this 
equipment. 
 
Transformer HD has an option to connect to a TV, it must be used with shielded interface 
cables in order to meet FCC emissions limits for Class B digital devices. Therefore it is 
encouraged to only use the cables provided with Transformer HD.  It is your responsibility to 
use the interface cables supplied with the equipment. 
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SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

 
For at sikre korrekt brug af din enhed og at du får mest ud af de fordele som din Transformer 
HD tilbyder, skal du venligst gennemgå disse Sikkerheds- og Vedligeholdelseskriterier nøje. 
 
Transformer HD er designet til at forstørre og forbedre tekst og objekter for derved at forbedre livskvaliteten 

for personer med et synshandicap. I hvilket omfang dette produkt vil forbedre muligheden for at se 
tekst og objekterne afhænger af den enkelte persons individuelle tilstand og grad af 
synshandicap. 
 
Transformer HD er ikke designet til og kan ikke genskabe et syn, udrette synsfejl eller standse 
et degenerativt synstab. En synsfaglig konsulent kan vurdere og bestemme brugervenligheden 
og fordelen ved brugen af Transformer HD, som altid vil være en vurdering fortaget på 
individuelt niveau. 

 
Forholdsregler for brugen 
• Følg og respekter alle advarsler, forholdsregner samt instruktioner som gives af produktet og 
/ eller denne brugervejledning. 
• Benyt altid Transformer HD på en stabil, vandret overflade såsom et solidt skrivebord eller 
bord, i henhold til enhedens design- og brugspecifikationer. 
• Undgå at placere din Transformer HD på et ustabilt bord, vogn eller stativ. Du risikerer at 
enheden vælter med mulighed for følgende fysiske skader, enten på produktet eller på andre 
mennesker og / eller dyr. 
• Benyt altid kun din Transformer HD indendørs – udsæt aldrig enheden for ekstreme eller 
hurtige ændringer af temperatur eller luftfugtighed. Placer aldrig Transformer HD tæt på 
radiatorer, varmelegemer eller områder der udsættes for mange timers direkte sollys. Under de 
betingelser risikerer du at beskadige enhedens elektroniske kredsløb og / eller optik. 
• Rengør mindst en gang om ugen din Transformer HD med en blød, tør klud eller en 
elektrostatisk støvklud. Gør aldrig brug af flydende rengøringsmidler på din enheds 
plastikoverflade. Ingen yderligere metoder til desinficering eller rengøring kan anbefales, eller 
er nødvendige. 
• Benyt aldrig din Transformer HD tæt på brandfarlige materialer eller væsker. 

 
Yderligere mekaniske sikkerhedsforbehold 
Din Transformer HD enhed er udstyret med en justerbar Kameraarm.  Kameraarmen kan 
justeres i forskellige vinkler.  Vær venlig opmærksom på ikke at justere på kameraarmen til 
positioner den ikke er beregnet til, og benyt ikke unødige kræfter - se mere omkring 
positionerne på side 13 og 28-33.  Du kan risikere at beskadige og knække enheden.  
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Behandling af Transformer HD 
Sørg for altid at slukke for din Transformer HD ved at trykke på den grønne Tænd / Sluk knap i 
mindst 5 sekunder når du ikke skal benytte den længere, og den ikke er tilsluttet 
strømforsyningen.   
Alternativt kan du også vælge at aktivere standby tilstand som er en strømspare tilstand ved at 
trykke på den grønne Tænd / Sluk knap i mindre end 5 sekunder, eller ved at fjerne HDMI eller 
USB 3.0 kablet i din Transformer HD. 
Vær sikker på at din Transformer HD er slukket helt før en rengøring. 
Rengør din Transformer HD med en blød, tør klud eller en elektrostatisk støvklud. Gør aldrig 
brug af flydende rengøringsmidler på din enheds plastikoverflade. 
For at forlænge levetiden for din Transformer HD enhed, anbefales det at fjerne batteriet fra 
batteribeholderen såfremt enheden ikke skal benyttes i en uge eller mere. 
Beskyttelsesglasset der sidder foran kameraet kan rengøres efter behov med den linseklud som 
følger med din Transformer HD.  Gør aldrig brug af flydende rengøringsmidler på din enheds 
plastikoverflade.  Ingen yderligere metoder til desinficering eller rengøring kan anbefales, eller 
er nødvendige. 
 

Modtagelighed overfor interferens 
Du kan opleve kortvarige fald i billedkvalitet når din Transformer HD udsættes for stærk 
radiofrekvens, elektrostatiske afladning eller forbigående elektrisk støj.  En elektrostatiske 
afladning (skabt af statisk elektricitet) kan resultere i at din skærm bliver helt sort. Skulle det 
ske, fjern strømforsyningen på siden af din Transformer HD enhed, vent 30 sekunder og tilslut 
strømforsyningen igen. 
 
 
Dette produkt indholder bevægelige dele.  Vær venligst forsigtig når du flytter eller bevæger 
den justerbare kameraarm og når du transporterer din Transformer HD enhed, for at undgå 
potentielle skader på hænder og / eller fingre. 
For at undgå personskader og / eller fysiske skader på og i din Transformer HD skal du sikre dig 
at du følger retningslinjerne og ikke tilslutter andre strømforsyninger i porte som ikke er anvist 
i billederne i dette afsnit. 
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Yderligere elektriske sikkerhedsforbehold 
• Strømforsyningen er en ekstern enhed designet specifikt til din Transformer HD. Sørg altid for 
at du placerer dig tæt på en stikkontakt når du har brug for strømføring. 
• Benyt aldrig din Transformer HD i, tæt på eller i vand. Din Transformer HD er ikke designet til 
beskyttelse mod og kontakt med enhver slags væske. 
• Benyt kun den medfølgende strømforsyning til opladning af Transformer HD batterierne. Brug 
af uautoriserede og uoriginale strømforsyninger kan resultere i alvorlig skade til din 
Transformer HD’s elektriske komponenter. 
• Benytter du alligevel en anden strømforsyning end den medfølgende, eller originale, 
resulterer det i brud på enhver given reklamation eller garanti. 
• Sørg altid for at ledningen på strømforsyning er placeret uden at genere andre og med 
mulighed for at skade selve strømforsyningen og / eller din Transformer HD enhed. 
• Forsøg aldrig at adskille enheden, det kan resultere i stød og beskadige enheden, samtidigt 
med at enhver given reklamation eller garanti bortfalder. Alle servicesager og reparationer skal 
ske hos en autoriseret forhandler. 
• Sikre dig altid at du tilslutter de korrekte kabler i de korrekte porte, angivet i løbet af denne 
brugervejledning. 
 

Transporter din Transformer HD 

• Din Transformer HD leveres sammen med en praktisk taste til transport.  For at forhindre at 
enheden tager skade under transport skal du gøre brug af tasken når du ikke benytter din 
Transformer HD. 
• Fjern alle kabler og sluk for enheden før du pakker den ned. 
• Du kan bære din enhed over længere afstande ved forsigtigt at folde den sammen og holde 
godt fast, når du tager den med. Vigtigt: Transporter aldrig din Transformer HD ved at holde 
fast i selve kamera modulet, da dette kan skade kameraet og selve enheden.  
 

Ekstra tilbehør - Transformer HD Sugekop Stander, Forholdsregler og Vejledning 

• Som ekstra tilbehør kan du til din Transformer HD tilkøbe en Sugekop Stander som gør at du 
har mere plads på dit skrivebord, end ved brug af de almindelige Transformer HD standerben.  
• For at opnå en sikker fastholdelse med Sugekop 
Standeren, er det vigtigt at du benytter et bord med en 
glat, plan overflade, som er ren. 
• Sørg altid for periodisk at tjekke at Sugekop 
Standeren sidder sikkert og fast, hvis du benytter den 
på den samme overflade i en længere periode.  
Undlader du at udføre det regelmæssige tjek kan det 
resultere i at din Transformer HD pludselig kan falde 
forover, ved manglen på tilstrækkelig vakuum kraft.  



8 
Copyright © Instrulog A/S, REV02 – juni 2018. 

Faldet kan potentielt resultere i at din Transformer HD ødelægges. 
• Få yderligere information om Transformer HD Sugekop Standeren ved at kontakte din 
forhandler, samt læse mere om selve installationen i dokumentet Hurtig Start Guide - Sugekop 
Stander.  Dokumentet indholder detaljer omkring opsætning og montering til selve 
Transformer HD enheden. 
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Systemkrav og Kompatibilitet 
 
Din Transformer HD er beregnet til at blive benyttet sammen med en HDMI kompatibel skærm, 
en stationær eller bærbare computer eller en Android / iOS tablet.  For at sikre dig den bedst 
mulige oplevelse med Transformer HD skal du venligst sikre dig at dit tænkte system 
understøttes af systemkravene herunder, førend du forsøger at forbinde til din Transformer HD. 
 
Understøttede operativsystemer: 
Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) 
Android OS 4.4 eller nyere (Bemærk: Kun WiFi ) 
iOS 7 eller nyere (Bemærk: Kun WiFi) 
MacOS 10.12 (Sierra) samt 10.13 (High Sierra) 
 
Understøttede skærmkrav: 
HDMI/DVI Indgang 
Ved 1080p billedkvalitet, er Full HD (1920p x 1080p) kompatible skærme nødvendige. 
Ved 720p billedkvalitet, er Full HD (1280p x 720p) kompatible skærme nødvendige. 
Skærmopløsning (Minimum) 1366x768 
 
Understøttede processore: 
AMD Processor Stationær / Bærbar krav 
AMD A10 Series APU med 2.5GHz eller højere. 
FX-7600P Processor serien med 2.7GHz eller højere. 
Intel Processor Stationær / Bærbar krav 
Core i3 med 2.4GHz eller højere. (Windows) 
Tidlig 2013 serie eller nyere 1.3ghz CPU (Mac) 
Android Processor krav 
Exynos 7 Octa 5433 Octa-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 samt ARM Cortex-A53, 64-bit eller nyere 
iOS Processor krav 
Apple A7 Dual-Core, 1300 MHz, Cyclone, 64-bit eller nyere 

 
Understøttede grafikkort: 
ATI Radeon™ R6 Graphics eller nyere 
Intel HD graphics 4600 eller nyere 
Understøttede RAM: 
Stationær / Bærbar - 4GB RAM 
Android System- 3GB RAM 
iOS System- 1GB RAM 
Understøttede WiFi: 
802.11n 2.4GHz Trådløse chips 
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Understøttede USB: 
USB 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
Copyright © Instrulog A/S, REV02 – juni 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

7 

E 
F 

B 

D 

C 

8 

H 

G I 

G 

H 

5 

2 3 

1 

J 

6 

4 



12 
Copyright © Instrulog A/S, REV02 – juni 2018. 

Transformer HD Beskrivelse og Tilbehør 
Brug blot et par minutter på at blive fortrolig med din Transformer HD enhed og de 
medfølgende effekter: 

 
A. Kameramodul – Roterer 350° 
B. Transformer HD Kontrolområde 
C. Stander med foldbare ben 
D. Batteribeholder og Batteridæksel 
E. OCR Kamera (Modelspecifik) 
F. LED Belysning 
G. HDMI Type A port 
H. USB 3.0 Type B port 
I. Strømforsyningsport 
J. Transformer HD Sugekop Stander (Ekstra tilbehør – Udskiftelig 
med Transformer HD Ben) 
 

Inkluderet tilbehør: 
1. 2 stk. Transformer HD Batterier 
2. HDMI kabel - 1,8 meter HDMI Type A til HDMI Type A  
3. USB 3.0 kabel - 1 meter USB 3.0 Type B til USB 3.0 Type A 
4. DVI-D Single Link til HDMI 
5. USB FLASH dongle med Transformer HD Software 
6. Strømforsyning - 9V 2,6A 
7. Renseklud  
8. Transporttaske 
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Transformer HD Knapbeskrivelse 
 

 

 
 

Gennemgå den følgende side for detaljeret beskrivelse af knapperne. 
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1. Find – Tryk og hold for at aktivere “Find Placering” funktionen som vil zoome ud, samtidigt 
med at centrum af billedet markeres. Når du slipper knappen igen vil den vende retur til 
din forrige forstørrelse. 

"Find Placering" funktionen er brugbar når du mangler overblik og har brug for at finde 
et specifikt område som kan være svært ved en høj forstørrelse. 

Ydermere kan du trykke på Find knappen samtidigt med Frys billede knappen hvilket vil 
tænde eller slukke for LED Belysningen. 

2. Zoom Hjulet – Drej enten den ene vej eller den anden vej for henholdsvis at zoome ind og 
zoome ud, og derved justere på forstørrelsen.   

Zoom Hjulet kan også bruges til at navigere i menu elementerne. 

3. Visningstilstand – Tryk på knappen for at cirkluere gennem de forskellige 
kontrastmuligheder du har angivet som primære.  

Tryk og hold Visningstilstands knappen nede i mere end 7 sekunder for at skifte kamera, 
til eller fra OCR Kamera og tilbage til CCTV Kamera (Gælder kun enheder med indbygget 
OCR). 

Visningstilstands knappen benyttes også til at bekræfte handlinger i Transformer HD 
program menuen. 

4. Frys billede - Tryk på knappen for at fryse et billede. 

Tryk og hold Frys billede knappen for at interagere med menuen når du benytter din 
Transformer HD enhed i CCTV Tilstand og forbundet via HDMI til en ekstern skærm 

Ydermere kan du trykke på Find knappen samtidigt med Frys billede knappen hvilket vil 
tænde eller slukke for LED Belysningen. 

5. Rotér billede - Tryk på denne knap for at rotere billedet du ser på. 

6. Reset - Slukker for strømmen til din Transformer HD når den er tilsluttet strømforsyning.  
Genstarter såfremt din Transformer HD kører på batteri.  

7. Tænd / Sluk - Tryk på knappen hurtigt for at tænde for din enhed, eller aktiver standby 
såfremt den allerede var tændt. 

 

Trykker du på knappen i mere end 5 sekunder vil du slukke for den helt.  

Vær sikker på at du ikke har din Transformer HD tilsluttet strømforsyning når du ønsker 
at slukke for den helt. 
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Opsætning af din Transformer HD 
 

1. Placer dig selv ved et stabilt og plant bord eller skrivebord hvor du har mulighed for at finde 
dig til rette med din nye Transformer HD enhed.  Pak enheden ud af den smarte transporttaske 
og den medfølgende stofpose og placer den på bordet.  Hold fast på benene af enheden og 
forsigtigt skal du nu folde selve kameraarmen ud så den er i oprejst position.  Herefter skal du 
sprede et ben ad gangen ud for at den kan stå stabilt på bordet.  Jo bredere benene på 
standeren kommer ud, jo mere balanceret og stabilt vil din Transformer HD enhed være.  

 
 
2. Hvis dette er den første gang du skal til at bruge 
din Transformer HD enhed, eller at du allerede 
ved at den skal oplades, skal du venligst tilslutte 
strømforsyningen som fulgte med, til en ledig 
stikkontakt og efterfølgende sætte strømstikket 
ind i porten på venstre side af din Transformer 
HD.  
 
 
3. Din Transformer HD er yderst alsidig, så du finder hele 4 typer af mulige tilslutninger og 
forbindelser som du kan oprette til og fra din Transformer HD.  Vær venligst omhyggelig og 
gennemgå hver enkelt og deres unikke konfigurationsmuligheder og opstartsvejledninger.   
 

HDMI - Ved brug af HDMI kan du få kameraets 
billede op på en computer- eller TV skærm.  
Du skal blot indsætte det medfølgende HDMI 
kabel i din Transformer HD enhed og tilslutte 
en HDMI kompatibel skærm, såsom en 
computerskærm eller en TV skærm.  Tryk på 
Tænd / Sluk knappen på din Transformer HD 
for at starte den op.  Bemærk venligst at det 
kun er Transformer HD enhedens egne, fysiske 

Indsæt HDMI A i porten på din Transformer 
HD 

Tilslut HDMI A til den rette port i den 
eksterne skærm 
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Installér Transformer HD applikationen på din 

computer 

Indsæt USB 3.0 B stikket i din Transformer HD 

Tilslut herefter til USB kablet til en 3.0 port i din computer 

knapper der vil være brugbare i denne situation.   
 
*Bemærk venligst at udførelse af OCR funktionen ikke er mulig ved brug af HDMI kabel, også 
selvom du har den Transformer HD enhed som har indbygget OCR. 
 
USB 3.0 - Ved brug af USB 3.0 vil du være tilsluttet til en computer fra din Transformer HD, og 
du vil se billedet fra kameraet på din computer skærm via kablet. Som en forudsætning for 
brugen af USB 3.0 tilslutningen skal du sikre at du har installeret Transformer HD applikationen 
på din computer, inden du benytter USB metoden.  Som en service har vi sørget for at 
vedlægge en USB Flash dongle som indeholder den software som du skal bruge til at komme i 
gang.  Når du har installeret softwaren, kan du tilslutte USB 3.0 kablet 
til din Transformer HD enhed og så til computeren - en port der 
understøtter USB 3.0 skal benyttes.  Herefter kan du trykke på Tænd / 
Sluk knappen på din Transformer HD og starte Transformer HD 
applikationen for at 
komme i gang. 
 
 
*Bemærk venligst: 
USB 3.0 porte og 
kabler kan normalt 
identificeres ved at de 
er farvet blå i selve 
porten / stikket, eller 
ved at der er et USB 
Super Speed logo 
(SS).  
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Installér Transformer HD applikationen på din computer 

Naviger til indstillinger for trådløse forbindelser på din computer 

og søg efter tilgængelige netværk  I listen finder du din 

Transformer HD med navnet "TransformerHD_" efterfulgt af 

serienummeret på den pågældende enhed 

Du kan finde Transformer HD i oversigten over tilgængelige 

trådløse netværk når den er tændt 

Computer WiFi - Med WiFi funktionen kan du forbinde til din stationære eller bærbare 
computer trådløst til din Transformer HD.  Ligesom ved USB 3.0 skal du sikre at du har 
installeret Transformer HD applikationen på din computer, inden du benytter WiFi funktionen. 
Som en service har vi sørget for at vedlægge en USB Flash dongle som indeholder den software 
som du skal bruge til at komme i gang.   For at du kan forbinde til din Transformer HD trådløst 
skal du være sikker på at dit WiFi er aktiveret - gennemgå herefter WiFi Opsætningen som du 
finder lidt længere fremme i denne brugervejledning, for at få mere information omkring 
trådløs forbindelse til din Transformer HD.  Når du forsøger at forbinde skal du muligvis angive 
en adgangskode - benyt “EV_TransformerHD”.  Når to enheder er fundet korrekt, kan du starte 
Transformer HD applikationen og trykke på Tænd / Sluk knappen på din Transformer HD enhed. 
 
*Bemærk venligst: Transformer HD gør brug af den samme trådløste netværksprotokol som de 
fleste benytter til at forbinde til deres egen trådløse router og derfra til internettet.  Du vil 
derfor opleve at når du benytter denne trådløse metode til at forbinde til din Transformer HD 
enhed, vil du miste din adgang til internettet. For at undgå denne omstændighed anbefales det 
at når du benytter din Transformer HD enhed trådløst, skal du gøre brug af et kablet netærk (så 
vidt muligt) eller ved at benytte en sekundær WiFi adaptor, hvis du har sådan en til rådighed. 
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Tablet WiFi - Din Transformer HD understøttes af både iOS og Android tablets.  Du har 
mulighed for at oprette forbindelse fra disse til din Transformer HD via trådløst WiFi.  Husk at 
sørge for at installere Transformer HD applikationen på din iOS eller Android enhed når du skal 
forbinde til din Transformer HD - download fra enten Apple AppStore eller Google Play Butik.  
Vær ligeledes sikker på at du har aktiveret dit WiFi på din tablet enhed.  Gennemgå eventuelt 
afsnittet WiFi Opsætning som du støder på om lidt.  Når du forbinder med din iOS eller 
Android enhed skal du muligvis angive en adgangskode - benyt “EV_TransformerHD”.  Når du 
har fundet din Transformer HD på din tablet enhed og forbundet de to enheder, kan du starte 
Transformer HD applikationen som du har installeret. Såfremt du har givet tilladelse hertil, vil 
applikationen starte med at vise billedet fra kameraet indbygget i din tablet enhed, indtil din 
Transformer HD er klar. 
 
*Bemærk venligst: Transformer HD gør brug af den samme trådløste netværksprotokol som de 
fleste benytter til at forbinde til deres egen trådløse router og derfra til internettet.  For langt de 
fleste tablet enheder betyder det at når du er forbundet til din Transformer HD enhed, vil du 
ikke have adgang til internettet. 
 

Installér Transformer HD applikationen fra Apple AppStore 

eller Google Play Butik  

Forbind din tablet til din Transformer HD ved brug af WiFi via 

Indstillingerne på din tablet enhed 

ell
er 

Du kan finde Transformer HD i oversigten over tilgængelige 

trådløse netværk når den er tændt 
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4. Uanset hvilken tilslutnings- eller forbindelsesmetode du gør brug af, er fællesnævner altid, at 
du skal sikre dig at din Transformer HD er tændt førend du kan bruge den.  Når du benytter 
Transformer HD applikationen og du har trykket på Tænd / Sluk knappen vil følgende 

annoncering blive præsenteret: “Forbinder til Transformer HD".   Du vil også blive præsenteret 
for Transformer HD logoet. Efterfølgende vil billedet fra kameraet på din Transformer HD bliver 
vist på skærmen og du vil befinde dig i “Live visning”.    Du kan faktisk identificere 
forbindelsessituationen ved hjælpe af din Transformer HD's indbyggede LED'er. Du finder på de 
følgende sider en beskrivelse af hvordan du kan aflæse status via LED'erne.  Vær venligst 
tålmodig mens din enhed starter op og skaber forbindelsen eller tilslutningen til dit udstyr. 

 
WiFi Opsætning: 
Såfremt du ønsker at benytte din Transformer HD via et WiFi 
kan du følge denne vejledning til at danne forbindelse mellem 
din computer eller tablet enhed til din Transformer HD. 
Trin #1:  Naviger ind til din computers eller din tablets WiFi 
Indstillinger, og tjek at du har aktiveret WiFi. 
Trin #2:  Søg efter tilgængelige trådløse netværk og 
identificer din Transformer HD enhed ved at tjekke 
serienummeret, da dette vil fremgå af navnet på din 
Transformer HD's netværk. 
Trin #3:  Vælg det rette netværk med serienummeret og 
opret forbindelse mellem enhederne. 

Trykker du på Tænd / Sluk knappen bør du se Transformer HD 

annonceringer og beskeder og en opstartsskærm i din 

applikation. 
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Trin #4:  Du kan blive bedt om at angive en adgangskode ved oprettelse af forbindelse - i det 
tilfælde skal du indskrive den prædefinerede adgangskode som er “EV_TransformerHD”, men i 
de fleste tilfælde vil du ikke opleve dette. 
Hvis du ønsker det kan du ændre WiFi SSID (navnet) og adgangskoden i Transformer HD 
applikationen under Indstillinger. 
Trin #5: Såfremt du har flere forskellige trådløse WiFi netværk konfigureret kan det være en 
god idé at tjekke at din Transformer HD er valgt inden du starter applikationen. 
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Transformer HD LED Status 
Din Transformer HD har tre indbyggede LED indikatorer (Hvid, Orange samt Grøn).  De kan alle 
tre befinder sig i tre forskellige stadier, som er Solid, Fra eller Blinker - blink vil have en varighed 
af 1 sekund.  Se venligst nedenstående tabeller for mere information om de funktioner, de 
tjener, og hvad de forskellige LED indikatorer og kombinationer betyder.  Kolonnen med 
Strømkilde referer til hvorvidt du benytter din Transformer HD via en strømforsyning eller gør 
brug af batteriet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De forskellige farver 
Hvid 

Grøn 

Orange 

De forskellige tilstande 
Solid 

Slukket 

Blinker 

Orange 
LED 

Grøn LED 

Hvid LED 
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Stadieindikator og Status for batteriopladning 
 

Strømkilde 
Transformer 
HD Status 

Grøn LED Orange LED Beskrivelse 

Strømforsyning Tændt Solid Blinker Oplader 

Strømforsyning Tændt Solid Solid Batteri fuldt 
Strømforsyning Standby Blinker Blinker Standby / Oplader 

Strømforsyning Standby Blinker Solid Standby / Batteri fuldt 
Batteri Tændt Fra Solid Batteri fuldt / Godt 

Batteri Tændt Fra Blinker Batteri lavt 
Batteri Standby Blinker Solid Standby 

Batteri Slukket Fra Fra Helt slukket 
For yderligere information omkring strømtilstand, se venligst under ”Transformer HD 
Strømtilstand” senere i denne brugervejledning. 
 

Forbindelsestilstand 
Transformer 
HD Status 

Hvide LED Indikator Beskrivelse 

Tændt Blinker kontinuerligt 

Din Transformer HD er ikke tilsluttet til 
en ekstern skærm / enhed, men den er 
tændt og klar til at tilslutte via HDMI 
elle USB 3.0 eller forbindes til via WiFi. 
*Bemærk venligst at såfremt du ønsker 
at slukke for din Transformer HD og 
derved undgå at den står og blinker skal 
du blot trykke og holde den grønne 
Tænd / Sluk knap nede i 5 sekunder. 
 

Tændt 
Til (Som standard, kan 
justeres) 

Du er tilsluttet eller forbundet til WiFi / 
USB 3.0 / HDMI. 
*Bemærk venligst at du kan aktivere og 
deaktivere Belysning gennem 
applikationen du benytter, eller ved at 
bruge knappen på din Transformer HD. 
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Standby Fra 

Din Transformer HD er i en 
strømsparetilstand (standby) og du skal 
benytte den grønne Tænd / Sluk knap 
for at tænde for din enhed, så den er 
klar til brug. 

Fra Fra 

Din Transformer HD er slukket og vil 
ikke være klar til tilslutning eller 
forbindelse. 
*Bemærk venligst at du kan tænde for 
den ved et hurtigt tryk på den grønne 
Tænd / Sluk knap. 
 

I denne tabel finder du information om hvorvidt din Transformer HD er klar til at tilslutte og / 
eller forbinde til eksterne enheder.  Vær specielt opmærksom på at du faktisk har mulighed for 
at slukke for den hvide LED Belysning når din Transformer HD er tændt, og ovenstående tabel 
vil derfor være unøjagtig.  I dette tilfælde anbefaler vi også at gennemgå LED indikatorerne 
neden under HDMI og USB 3.0 portene på bagsiden af din Transformer HD. 
 
 
 
 
 
 

Installation af Transformer HD Program 
 
Transformer HD er navnet på software programmet som du skal bruge sammen med din 
Transformer HD, og som gør dig i stand til at se billedet fra kameraet på din eksterne skærm, 
akkurat som et CCTV.  Til din Transformer HD er der derfor en unik softwarepakke som du skal 
installere på din computer, din Android tablet og / eller din iOS tablet.  Du finder softwaren 
placeret på den medfølgende USB Flash dongle.   Fremtidige opdateringer til programmet vil 
være tilgængelige på websitet www.enhancedvision.com , til fri download.  Såfremt du 
benytter en tablet skal du gøre brug af Enhanced Vision applikationen som er tilgængelig enten 
via Google Play Butik eller Apple AppStore, alt efter hvad du benytter.  Installationsprocessen 
til din Windows computer bliver præsenteret herunder som et eksempel - installerer du på en 
Mac computer vil installationsprocessen være ret identisk, blot med enkelte visuelle forskelle. 

http://www.enhancedvision.com/
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Trin #1 vil være at starte 
installationen af 
Transformer HD 
programmet (kør .exe 
filen).  Denne fil er 
placeret på USB Flash 
donglen i mappen “TRHD-
Installer" til Windows, 
eller i mappen ”MacOS-
Installer" til din Mac 
computer.  USB Flash 
donglen er den dongle der 
fulgte med ved leveringen 
af din Transformer HD - 
alternativ kan du 
downloade programmet 
hos din forhandler.  

Trin #2 vil være at 
acceptere Kontrol af 
brugerkonti (vælg Ja / OK), 
og trykke Næste - herefter 
får du mulighed for at 
angive en destination for 
installationsfilerne. 

Step #3 - Her kan du 
angive hvilke(t) sprog du 
ønsker installeret, og som 
du kan skifte mellem ved 
brug.  Du kan vælge mere 
end ét sprog som du også 
vil kunne bruge ved OCR 
kørsler, når du ønsker at 
gøre brug af Tekst-Til-Tale. 
Tryk på pileikonet for 
Udvid og se hvilke sprog 
du kan installere.   
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Under Trin #4 skal du 
acceptere Licensaftalen for 
din Transformer HD. 

Trin #5 er hvor du skal 
bekræfte oprettelsen af en 
Start Menu Genvej (Samt 
navnet på mappen hvori 
selve Transformer HD 
applikationen placeres), og 
du er nu klar til selve 
installationen. 

Trin #6 - Vær venligst 
tålmodig mens 
programmet installerer. 
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Transformer HD Tastaturgenveje og Gestures 
 
Dit Transformer HD program og applikation har et antal inkorporerede tastaturgenveje som du 
kan bruge til hurtigt at tilgå eller aktivere bestemte funktioner uden nødvendigvis at skulle 
navigere gennem menuen. 

 
Kombinationer af genvejstaster 
Enkelte funktioner på din Transformer HD enhed aktiveres gennem en kombination af tastetryk 
på dit tastatur.  I denne brugervejledning vil der blive refereret løst til disse ‘tastekombination’ - 

Trin #7 - På Windows maskiner 
kan du opleve at Kontrol af 
brugerkonti vil bede dig om at 
acceptere installationen af 
vigtige drivere, som er 
essentielle for brugen af 
Transformer HD - accepter 
derfor ved at vælge Ja / OK.  Du 
vil også blive informeret om at 
du nu kan / bør tilslutte din 
Transformer HD enhed.  Når 
installationen er udført, er du 
klar til at benytte din nye 
Transformer HD, hvorfor du 
roligt kan starte programmet nu.   
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Introduktion til Kommando Taster 

↑ , ↓ ,← samt → angiver retning på piletasterne. 

Såfremt du støder på en kombination af to eller tre 
tasteindikationer, eksempelvis “CTRL + S”, betyder 
det blot at du skal benytte tasterne samtidigt. Du 
finder tastaturgenveje til Windows platformen i 
venstre side og til Mac platformen i højre side. 

 
 

eksempelvis tryk på “CTRL + S". Dette indikerer blot at du skal benytte den tastekombination, 
sammen, for at tilgå og / eller aktivere den pågældende handling.  
 
 

Genvejskombination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILER Windows Mac 
Gem billede CTRL + S Command + S 
Åbn billede eller video CTRL + O Command + O 
 
 
 

VISUEL Windows Mac 
Belysning (Til / Fra) L L 
Næste foretrukken 
farvefunktion 

C C 
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Generelt Hjælp Windows Mac 
Hjælp F1 F1 
Bring Transformer HD 
vindue i fokus 

CTRL + ALT + G Command + Option + G 

Batteriniveau CTRL + B Command + B 
Hjælpmenu CTRL + / F1 

Gendannelse CTRL + R Command + R 
Versionsinformation F2 F2 

Forlad ALT + F4 Command + Q 
 

 
 

INDDELING Windows Mac 
Horisontale markører H H 
Vertikale markører V V 
Markørtykkelse M M 

Markørposition CTRL + + / -  Command + + / - 
Markørafstand + / - + / - 

Rul mellem markører CTRL + G Command + G 

 
 
 

KAMERA Windows Mac 
Skift kamera CTRL + C Command + C 
Frys billede Mellemrum Mellemrum 
Tag billede CTRL + E Command + E 

Optagelse Start / Stop CTRL + P Command + P 
Zoom ind PIL OP PIL OP 

Zoom ud PIL NED PIL NED 
Find placering F F 

Autofokus CTRL + A Command + A 
Rotér billede R R 
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VINDUE Windows Mac 
Minimer vindue CTRL + M Command + M 
Luk OCR Vindue CTRL + W Command + W 
Aktiver fuldskærm F7 F7 
Ændre position af 
skærmvindue 

F8 F8 

Placer skærmbilledet 
nederste halvdel 

CTRL + PIL NED Command + PIL NED 

Placer skærmbilledet 
øverste halvdel 

CTRL + PIL OP Command + PIL OP 

Placer skærmbilledet i 
venstre side 

CTRL + PIL VENSTRE Command + PIL VENSTRE 

Placer skærmbilledet i højre 
side 

CTRL + PIL HØJRE Command + PIL HØJRE 

Øge eller mindske vinduets 
størrelse horisontalt 

SHIFT + PIL HØJRE / 
VENSTRE 

SHIFT + PIL HØJRE / 
VENSTRE 

Øge eller mindske vinduets 
størrelse vertikalt 

SHIFT + PIL NED / OP SHIFT + PIL NED / OP 

 
 
Trackpad samt Knib til zoom kommandoerne er gældende og kan bruges når du sidder med en 
touchskærm, enten på din computer eller tablet.  Rul kommandoer benyttes ved brug af 
musehjulet og Træk for at justere kommandoer kan bruges enten med mus eller touchskærm. 

 
TRACKPAD 

Dit Transformer HD program / applikation understøtter et antal gestures udført på trackpad samt andre 
brugerhandlinger som gør det nemmere at bruge Transformer HD enheden. 

KNIB TIL ZOOM 
Zoom Gesturen (to fingre på trackpad'en der knibes sammen eller væk fra hinanden ) vil forstørre eller 

formindske zoomniveau i skærmbilledet. 

RUL TIL INDSTILLING AF INDDELINGS AFSTAND 
Rul med musen for at øge eller formindske afstanden mellem to Læsemasker eller Læsemasker der befinder sig 

i skærmbilledet. 

TRÆK FOR AT FLYTTE MARKØRER 
Du kan justere på markørpositionen ved at klikke på og trække i de enkelte markører. Du kan ændre 

markørbredden ved at klikke og trække i de enkelte markører. 
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Transformer HD Kamera Orientering 
 
Kamerapositioner 
 
Din Transformer HD kan bruges i fire forskellige positioner.   Hver position lagre og husker dit forstørrelses 
niveau og kontrastvalget samt andre indstillinger som du kunne have konfigureret tidligere.  Din Transformer 
HD opdager automatisk hvilken position du har justeret den til og vender som nævnt automatisk tilbage til de 
tidligere indstillinger, fra sidste gang denne position blev benyttet.  Du skal blot sørge for at selve kameraet 
peger hen mod det du ønsker at kigge på / læse, og så sørger din Transformer HD enhed for resten. 

 
• Læsning 

• Distance 

• Selvportræt 

• Opretstående 
 

Læse position 
 Du kan pege kameraet nedad når du ønsker at læse, skrive eller underholde dig selv med 
håndværk eller andre hobbyer. Dette gør blandt andet Transformer HD så ideel for brug i 
klasselokalet. Når kameraet vendes nedad vil du kunne aflæse “Skrivebord” i skærmbilledet på 
din computer eller tablet skærm. Din Transformer HD kan justeres i både højre og venstre side 
eller lidt op og / eller nedad. Det anbefales at du gør brug af den lille kameralinse når du ser på 
ojekter eller tekst der er placeret lige neden under kameraet, så opnår du det bedste resultat. 

 

Bemærk venligst 
kameralinsens position.  
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Distance position 
 Du kan rotere kameraet så det peger fremad når du ønsker at se på eksempelvis mennesker, 
objekter eller landskab. “Distance” præsenteres i skærmbilledet når du rykker kameraet til at 
pege fremad. Husk også at fjerne kameralinsen når du benytter distance positionen - skub 
selve linsen rundt så den med magnet klikker fast ude på siden af selve kameraenheden.  
 
Med Distance positionen forstørrer du objekter og / eller tekst der befinder sig på afstand. I 
denne position, selvom kameraet i teorien kan se objekter tilsvarende et almindeligt syn, er 
den anbefalede distance fra dit kamera og til selve objektet / teksten omkring 1,5 - 10 meter.  
Husk at du her skal fjerne linsen fra kameraet, hvis du ikke allerede har gjort det, for at få det 
mest optimale billede. 
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Selvportræt position 
Selvportræt positionen aktiveres automatisk når du drejer selve kameraet tilbage, mod dig, og 
er designet til at fungere som et spejl.  “Selvportræt” bliver præsenteret i skærmbilledet i dit 
Transformer HD program eller applikation, når du ændre positionen til Selvportræt. I 
positionen kan du benytte din Transformer HD som assistent til at ligge makeup, barbere dig 
eller udføre anden personlige pleje. Igen skal du sørge for ikke at have kameralinsen foran 
kameraet. 

 
Opretstående position 
Den Opretstående position aktiveres når du har kameraet justeret vertikalt, og er en position 
designet til at øge den tilgængelige højde, nøjagtighed og panorerings muligheder for 
kameraet.   Det gør dig som bruger i stand til at kunne nyde godt af den alsidighed der er ved 
at have kameraet placeret højt, specielt når du skal se på en tavle, hvor der kan befinde sig 
personer mellem kamera og tavle, som du har brug for at se over.  Her anbefales også en 
distance der hedder mellem 1,5 - 10 meter. 
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Justering af forstørrelse 
 

Din Transformer HD tilbyder stor niveauforskel hvad angår 
forstørrelsen. Du har rig mulighed for at justere på 
forstørrelsen direkte på enheden ved brug af knapperne, 
ved brug af tastaturgenveje, ved brug af touch eller ved at 
gøre brug af menuen i dit Transformer HD program eller 
applikation. 
 
 
For at justere på forstørrelsen ved hjælp af selve din Transformer HD 
enhed, skal du blot dreje på forstørrelsesknappen som sidder på 
bagsiden af den, indtil du rammer den forstørrelse du ønsker at 
bruge. Drejer du knappen hen mod “+” ikonet vil du forsøge 
forstørrelsen, og omvendt, drejer du mod “-“ ikonet vil du 
formindske forstørrelsen. 
 
Angivelse af det aktuelle forstørrelsesniveau vil fremgå i dit skærmbillede på din computer eller 
din tablet, oppe i højre hjørne.   
 
Såfremt du benytter en computer med et tastatur kan du gøre brug af pile tasterne Op og Ned 
for at øge eller mindske forstørrelsen. 
 
Benytter du derimod en tablet enhed kan du benytte Knib gesture for at formindske 
forstørrelsen og Udvide gesture for at øge forstørrelsen. 
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Ændre på Visningstilstand 

Din Transformer HD enhed blev designet med det 
in mente, at den bør give dig de mest optimale 
muligheder for visuel præsentation, ved at tilbyde 
en række valgmuligheder for både tekst og 
baggrundsfarver. Du kan derfor gøre brug af Farve 
tilstands knappen som du finder placeret på 
bagsiden af din enhed, eller ved at bruge Farve 
funktionerne i selve Transformer HD programvinduet, og derved cirkulere gennem kontrast 
muligheder som Farve, Sort og Hvid, Højkontrast Positiv, Højkontrast Negativ samt op til 5 af 
dine foretrukne kontraster. De 5 foretrukne kontrast muligheder er 
nogle du kan ændre på, og derved vælge mellem hele 28 forskellige 
kontraster - dette kan du gøre under Indstillinger i programmet. 

 

Justering af Visningstilstand 

Du kan vælge en visningstilstand ved at trykke på Farve knappen 
placeret bag på selve din enhed, eller ved at benytte ikonerne i din 
Transformer HD applikation / program. 
 
Hvert tryk vil sende dig til den næste kontrast og cirkulere mellem disse.  

 

Visningstilstande 
De kontraster du ønsker at gøre brug af kan blive aktiveret under Indstillinger.  Under Angiv 
Kontrast vil du finde en oversigt over alle de kontraster der er tilgængelige, og med en 
tilhørende markeringsboks.  Når du har aktiveret en kontrast vil den være at finde når du 
ændre på Visningstilstanden og cirkulerer gennem dine kontraster.  Vær opmærksom på at 
navigere ned i gennem hele oversigten så du finde ud af hvilke kontraster du har mulighed for 
at gøre brug af. 
 

Farve 
Her får du såkaldt "Fuld farve", hvor alle farverne som kameraet ser på bliver præsenteret.  
 

Fabriksstandard - Højkontrast Position 
I denne visningstilstand bliver du præsenteret for en hvid baggrund med sort tekst. Den 
forøger kontrasten for at give dig skarp tekst når du læser. 
 

Fabriksstandard - Højkontrast Negativ 
I denne visningstilstand bliver du præsenteret for en sort baggrund med hvid tekst. Den 
forøger kontrasten for at give dig skarp tekst når du læser. 
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Fabriksstandard - Farve 1 
Ved modtagelsen af din Transformer HD vil denne kontrast være en sort baggrund med grøn 
tekst.  

 
Fabriksstandard - Farve 2 
Ved modtagelsen af din Transformer HD vil denne kontrast være en sort baggrund med gul 
tekst.  
 

Fabriksstandard - Farve 3 
Ved modtagelsen af din Transformer HD vil denne kontrast være en gul baggrund med blå 
tekst.  
 

Brugerdefineret - Farve 4 
Ved modtagelsen af din Transformer HD vil denne kontrast være deaktiveret. 
 

Brugerdefineret - Farve 5 
Ved modtagelsen af din Transformer HD vil denne kontrast være deaktiveret.  
 
 

Find funktionen 
Din Transformer HD enhed har en Find funktion som kan hjælpe dig til hurtigt at 
identificere hvor du befinder dig i det forstørrede materiale, eller du kan nemmere 
finde et specifikt område af et objekt so du ønsker at kigge nærmere på. 
 

• Når du ser på et forstørret billede kan du trykke og holde Find knappen nede, som 
befinder sig på selve din Transformer HD enhed.  

• Transformer HD vil automatisk zoome ud til den laveste forstørrelse og et sigtekorn vil 
blive præsenteret i centrum af skærmbilledet. 

• Flyt og / eller juster materialet som du kigger på, indtil sigtekornet rammer det område 
som du ønsker at kigge nærmere på. 

• Slip Find knappen når du har fundet området og din Transformer HD vil automatisk 
forstørre op til den forrige forstørrelse. 

• Tastaturgenvejen er “F”. 

 
 
Frys billede funktionen 

At fryse et billede er det samme som at tage et billede af den tekst eller det objekt 
du kigger på, for derved at gøre dig i stand til at arbejde i længere tid med 
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materialet.  Det er specielt en brugbar funktion når du sidder i klasseværelset og skal tage 
noter. Følg denne vejledning for at bruge Frys billede funktionen på din Transformer HD: 
 

• Tryk på Frys billede knappen for at aktivere funktionen. 

• For at vende tilbage til live visning fra kameraet, tryk igen på Frys billede knappen, eller 
også kan du justere på kameraets position. 

• Tastaturgenvejen er “Mellemrum”. 

Transformer HD Program Menuen 
 

Faner 
Så snart du har fået din Transformer HD enhed forbundet og startet vil du ligge mærke til at du 
præsenteres for en række Faner i toppen af dit Transformer HD programvindue.   Når du 
befinder dig i fuldskærmsvisning på din computer kan du placere din musemarkør i venstre 
hjørne, øverst, i skærmbilledet, for at frembringe en “Menu” knap.  Venstreklik på knappen og 
du vil blive præsenteret for forskellige menufaner.  Under disse forskellige faner finder du 
samtlige funktioner og effekter som du kan interagere med når du benytter din Transformer HD 

enhed, tilslutte til en computer eller tablet.  Du kan læse mere om fanerne herunder. 
 

Filer Kamera Visuel Inddeling Vindue Indstillinger Hjælp 
 

1. Filer - Åbner og lukker Gennemse, hvor du kan finde billeder samt OCR tekster som du 
har oprettet med din Transformer HD enhed. 

2. Kamera – Skift mellem OCR og live kamera, frys et billede, optage en video, justere 
forstørrelsen, aktivere Find funktionen, aktivere Autofokus samt rotere skærmbilledet. 

3. Visuel – Tænde / Slukke for LED Belysning, justere på lysstyrken og ændre / justere på 
kontrasten. 

4. Inddeling – Aktivere / Deaktivere læselinje og læsemasker samt justere markørtykkelse. 
5. Vindue – Minimer Transformer HD programvinduet, aktiver / deaktiver automatisk 

fuldskærm, samt valg af skærmposition. 
6. Indstillinger – Gendannelse af fabriksindstillinger, angiv foretrukne indstillinger, ændre 

sprog, ændre opløsning, konfigurere WiFi navn samt adgangskode, se software og 
firmware information, aktiver venstrehåndsfunktion og meget mere. 

7. Hjælp – Oversigt over tastaturgenveje og referencer. 

Transformer HD Program 
Menu 
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Fanen Filer 

 

Under fanen Filer finder du to funktioner som giver dig mulighed for at organisere og tilgå 
gemte filer.  Dine gemte filer kan du tilgå både når du benytter kameraet i live og OCR tilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funktioner: Gem 
Genvej: “CTRL” + “S” 
Gem funktionen benytter du til at gemme billeder som du 
har taget under live visning, eller når du har benytte OCR 
kameraet.  Når du har benyttet OCR kameraet og din enhed 
har gennemført OCR processen vil du have mulighed for at 
gemme en OCR Tekstfil. 

 

Funktioner: Åbn 
Genvej:  “CTRL” + “O” 
Åbn funktionen bruges til at åbne enhver type fil som du 
tidligere har gemt under brugen af din Transformer HD.  
Dette inkluderer .jpeg (gemte billeder), .txt (efter OCR 
proces) samt .avi (gemte videooptagelser). 
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Kamera 
 
Kamera fanen indholder alle funktioner relateret til din Transformer HD enheds kamera.  
Yderligere information finder du herunder, hvor du også præsenteres for tastaturgenvejen til at 
aktivere de forskellige funktioner. 

 

Funktioner: Live Kamera 
Genvej: “CTRL” + “C” 
Ved brug af denne genveje ændrer du på hvilket kamera du 
ønsker at benytte - I dette tilfælde fra OCR Kamera til Live 
Kamera. 

 

Funktioner: OCR Kamera 
Genvej: “CTRL” + “C” 
Ved brug af denne genveje ændrer du på hvilket kamera du 
ønsker at benytte - I dette tilfælde fra Live Kamera til OCR 
Kamera.  Sørg altid for at du benytter OCR Kamera når du 
ønsker at genkende tekst som du har placeret under din 
Transformer HD enhed. 

 

Funktioner: Frys billede 
Genvej: “Mellemrum” 
Med Frys billede funktionen kan du tage et billede af et 
objekt eller noget tekst som du derved kan undersøge 
nærmere.  Dette er specielt også brugbart når du ønsker at 
gemme informationer fra eksempelvis en tavle for at tage 
noter senere, eksempelvis. 

 

Funktioner: OCR 
Genvej: “CTRL” + “E” 
Med denne funktion kan du udføre en OCR proces hurtigt, 
og begynde at læse teksten som du har placeret under din 
Transformer HD med det samme.  Det er en fordel at gøre 
brug af genvejen da du derved undgår at skulle op i fanen 
Kamera og finde OCR knappen.   Denne funktion er kun 
tilgængelig såfremt du har en Transformer HD med 
indbygget OCR, samt at du har aktiveret OCR Kameraet. 
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Funktioner: Optag 
Genvej: “CTRL” + “P” 
Med optagefunktionen kan du optage video med din 
Transformer HD.  Aktiver Optagelse Start / Stop knappen for 
at starte en optagelse, og igen for at stoppe optagelsen og 
gemme din video.  Din video vil automatisk blive afspillet så 
du kan gennemgå den. 

 

Funktioner: Zoom ind 
Genvej: ↑  
Zoom ind funktionen benyttes til at øge forstørrelsen. 

 

Funktioner: Zoom ud 
Genvej:  ↓ 
Zoom ud funktionen benyttes til at formindske forstørrelsen. 

 

Funktioner: Find placering 
Genvej:  “F” 
Med Find placering funktionen kan du hurtigt og nemt skabe 
dig et overblik, da funktionen vil zoome ud til den laveste 
forstørrelse, og derved øge informationsniveauet.  Aktiver 
igen Find placering funktionen og din Transformer HD vil 
vende tilbage til den forrige forstørrelse.  Ved aktiveringen af 
Find placering fuktionen vil du også blive præsenteret for at 
sigtekorn som er en indikator for centrum af skærmbilledet. 
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Funktioner: Autofokus 
Genvej: “CTRL” + “A” 
Her aktiverer og deaktiverer du den automatiske fokusering 
på objekter og tekst.  Når du kigger på objekter som 
befinder sig længere væk, kan det være en god idé at 
deaktivere autofokus for at sikre at fokus fastholdes på dét 
du ønsker at se på.  Du aktiverer det nemt igen hvis du 
ønsker at skabe fokus på noget andet. 

 

Funktioner: Rotér billede 
Genvej:  “R” 
Med Rotér billede handlingen kan du justere på 
skærmbilledets retning og digtalt dreje billedet, så du ikke 
fysisk er nødt til at justere på objektet eller på teksten som 
du kigger på. 
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Visuel 
 
Fanen Visuel indholder alle funktioner relateret til din Transformer HD enheds kamera og den 
visuelle præsentation af det du kigger på.  Yderligere information finder du herunder, hvor du 
også præsenteres for tastaturgenvejen til at aktivere de forskellige funktioner. 

 

Funktioner: LED 
Genvej:  “L” 
Denne knap aktiverer og deaktiverer LED 
Belysningen på området foran din Transformer HD 
enhed. 

 

Funktioner: Lysstyrke glider 
Genvej:  Ingen genvej 
Med denne glider kan du justere på den 
overordnede lysstyrke i skærmbilledet på din 
computer- eller tabletskærm.  Du kan justere på 
markøren i glideren med din mus eller ved brug af 
touch. 

 

Funktioner: Kontrastniveau 
Genvej: Ingen genvej 
Denne glider påvirker klarheden af den tekst som 
du kigger på - brug den såfremt du har svært ved at 
tyde bogstaverne og ordene med den kontrast som 
du ellers er vant til at bruge. 

   

Funktioner: Næste foretrukken farvefunktion 
Genvej:  “C” 
Med denne knap kan du cirkulere gennem de 
kontraster som du har angivet som foretrukne. 
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Funktioner: Liste over foretrukne farvefunktioner 
Genvej: Ingen genvej 
Herunder kan du hurtigt vælge den kontrast som du 
ønsker at benytte, fra en oversigt som dukker op 
under selve knappen. 
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Inddeling 

 
Inddelings fanen tilbyder dig forskellige muligheder for at inddele skærmbilledet.  Denne 
mulighed er specielt designet til at gøre den tekst eller det objekt du kigger på nemmere, både 
at finde, holde styr på og læse, ved enten at indramme det med linjer eller med masker.  Du 
kan justere på positionen af både linjer og masker ved at benytte din mus eller din finger, når 
du bruger touchskærme, og trække linjen eller masken derhen hvor du ønsker det.  

 

Funktioner: Horisontal læselinje 
Genvej: “H” 
Her kan du aktivere og deaktivere horisontale 
læselinjer. 

 

Funktioner: Horisontal læsemaske 
Genvej: “H” 
Her kan du aktivere og deaktivere horisontale 
læsemasker. 

 

Funktioner: Vertikal læselinje 
Genvej:  “V” 
Her kan du aktivere og deaktivere vertikale 
læselinjer. 

 

Funktioner: Vertikal læsemaske 
Genvej:  “V” 
Her kan du aktivere og deaktivere vertikale 
læsemasker. 
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Funktioner: Markørtykkelse 
Genvej:  “M” 
Denne funktion benytter du til at ændre på 
tykkelsen af både de vertikale og de horisontale 
læselinjer. 
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Vindue  
 
Under fanen Vindue finder du muligheden for at kontrollere position og størrelsen af selve 
programvinduet for Transformer HD programmet / applikationen.  Du kan justere og ændre på 
programvinduet hurtigt, til den ønskede position, ligeså kan du ændre på indstillingerne for 
automatisk fuldskærmsvisning. 
 

 

Funktioner: Minimer vindue 
Genvej: “CTRL” + “M” 
Minimerer vinduet og fjerner derved også 
Transformer HD programmet / applikationen fra 
fokus. 

 Funktioner: Aktiver fuldskærm 
Genvej: “F7” 
Aktiverer du funktionen Aktiver fuldskærm vil 
Transformer HD programmet / applikationen sørge 
for at bruge hele din visuelle skærms område til 
billedet fra kameraet, og automatisk skjule Menu 
fanerne. 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet i øverste højre 
hjørne 
Genvej: “F8” 
 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet i nederste højre 
hjørne 
Genvej: “F8” 
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Funktioner: Placer skærmbilledet i øverste venstre 
hjørne 
Genvej:  “F8” 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet i nederste venstre 
hjørne 
Genvej:  “F8” 
 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet i højre side 
Genvej: “CTRL” + “→” eller “F8” 
 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet i venstre side 
Genvej: “CTRL” + “←” eller “F8” 
 

 

Funktioner: Placer skærmbilledet øverste halvdel 
Genvej: “CTRL” + “↑” eller “F8” 
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Funktioner: Placer skærmbilledet nederste halvdel 
Genvej: “CTRL” + “↓” eller “F8” 
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Indstillinger  
 
Under fanen Indstillinger har du rig mulighed for at ændre på forskellige indstillinger som kan 
gøre din oplevelse og brugen af Transformer HD enheden bedre, eksempelvis indstillinger 
relateret til Kontraster, Hvidbalance, Frekvensindstillinger samt Sprog. 
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Der er under Angiv Kontrast at du kan ændre på 
dine foretrukne kontrast kombinationer.  (Du 
kan vælge op til 7 forskellige kontraster) 

Kameraopløsningen kan blive justeret til mellem 
1080 @ 30 billeder i sekundet eller 720 @ 60 
billeder i sekundet. 

Disse Farve indstillinger justerer på 
hvidbalancen for skærmbilledet:  Auto: Justerer 
automatisk balancen alt efter objekt, Normal: 
Præsenterer de naturlige farver, Varm: Har en 
rødlig tone, Cool: Har en mere blå tone. 

Frekvensindstilling kan ændres for 
internationale standarder. 

Venstrehåndsfunktion ændrer på orienteringen 
for visning under Selvportræt og Distance.  

Tastaturgenveje angiver hvorvidt du kan eller 
ikke kan bruge tastaturgenvejene, i stedet for at 
bruge ikonerne.  

Lydindgang elementet præsenterer dig for den 
primære lydindgang for din computer.  

Under Sprog kan du skifte sprog for programmet 
/ applikationen, OCR modulet og derved også 
tekst-tilt-tale funktionen.  

Versionsinformation vil præsentere dig for din 
enheds serienummer, samt versionen for 
softwaren og firmwaren. 

Med WiFi Konfiguration kan du ændre på din 
Transformer HD's netværksnavn (SSID) samt 
adgangskoden. 

Med Gendannelses elementet kan du hurtigt og 
nemt gendanne din enhed til 
fabriksindstillingerne, og derved slette dine 
egne indstillinger. 
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HDMI  
I denne fane har du mulighed for at justere på flere vigtige Transformer HD specifikke 
indstillinger såsom Kontrast, Hvidbalance, Frekvensindstillinger samt Sprog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjælp  
Fanen Hjælp er hvor du kan finde information om samtlige genveje til din Transformer HD 
enhed.  Det er samme information som du finder i afsnittet “Transformer HD Tastaturgenveje 
og Gestures” i denne brugervejledning. 
 

 
 

 

Funktioner: Hjælpeoversigt 
Genvej:  “F1” 
Hjælpeoversigten giver dig et overblik over alle de 
indbyggede genveje som du kan benytte når du 
bruger din Transformer HD enhed. 
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Transformer HD OCR 
  

Brug af OCR funktionen 
Din Transformer HD enhed er udstyret med et OCR modul.  OCR er en engelsk betegnelse for 
Optical Character Recognition (på dansk: Optisk Tegngenkendelse).   Med OCR modulet bliver 
du i stand til, med din Transformer HD enhed, at tage et billede af eksempelvis en side i en bog, 
et visitkort, et brev eller noget helt andet, som indholder tekst, og automatisk konvertere 
billedet til tekst som du kan læse og redigere i.  For at kunne udnytte denne funktionalitet skal 
du sikre dig at dit Transformer HD program / applikation er i fuldskærmsvisning og at du har 
aktiveret OCR Kameraet - følg vejledningen herunder: 
 
Trin #1: 
Skift over til OCR Kameraet, såfremt du befinder dig i live 
tilstand, ved at benytte den orange OCR Kamera knap under 
fanen Kamera eller ved at benytte genvejen “CTRL” + “C”. 
 
Trin #2: 
Placer dit materiale direkte under OCR Kameraet så teksten 
bliver synlig i skærmbilledet. 
 
Trin #3: 
Benyt Tag billede knappen som du finder i samme fane, eller 
benyt genvejen “CTRL” + “E”. 
 
Trin #4: 
Din Transformer HD tager et billede af teksten og efter en kort 
OCR proces bliver du præsenteret for “OCR-TTS” skærmbilledet.  
 
Trin #5: 
Læsning af teksten påbegyndes automatisk - Benyt eventuelt 
“Tale Til / Fra” knappen. 
 
Trin #6: 
Du kan med din mus klikke på ethvert ord / område i teksten, eller med din finger ved brug af 
en touchskærm, som derved vil blive læst. 
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OCR Funktioner  
Følgende knapper og funktioner relaterer sig til OCR modulet. Du har adgang til disse når du 
har udført en OCR proces, og befinder dig i “OCR-TTS” skærmbilledet. 

 

Funktioner: Skift stemme 
Genvej: Ingen genvej 
Her kan du skifte talesyntesen enten til eller fra 
kvinde- til mandestemme eller mande- til 
kvindestemme, såfremt det er muligt. 

 

Funktioner: Nedsæt hastighed 
Genvej: Ingen genvej 
Med denne knap nedsætter du læsehastigheden 
ved læsning af teksten som du har indscannet. 

 

Funktioner: Forøg hastighed 
Genvej: Ingen genvej 
Med denne knap øger du læsehastigheden ved 
læsning af teksten som du har indscannet. 
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Funktioner: Start / Stop Tale 
Genvej: Ingen genvej 
Knappen stopper en igangværende læsning og 
starter igen, efter udførelsen af en OCR proces. 

 

Funktioner: Luk OCR 
Genvej: Ingen genvej 
Luk OCR-TTS vinduet ved at bruge denne knap, eller 
tryk blot på ESC.  Bemærk venligst:  Udførelse af en 
OCR proces kan tage på til 20 sekunder, vær derfor 
tålmodig. 
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Transformer HD Strømtilstand 
 

Standby 
Når du ikke benytter din Transformer HD enhed kan det være en god idé at aktivere Standby 
tilstand.  Ved at aktivere Standby tilstand vil du spare på batteriet og gør dig også i stand til 
hurtigere at vende tilbage til at bruge din Transformer HD, når du ønsker at komme i gang igen. 
Du kan følge vejledningen herunder for at finde ud af hvordan du sætter din Transformer HD i 
Standby: 

1. Lokaliser den grønne Tænd / Sluk knap (fysisk placeret på bagsiden af din Transformer 
HD enhed, på selve kameraarmen). 

2. Tryk en gang hurtigt på knappen, og din Transformer HD går i Standby tilstand. 
3. Når du vil i gang igen skal du blot trykke en gang hurtigt på den samme knap. 
4. Såfremt du har tilsluttet en strømforsyning og du benytter Reset knappen, vil din enhed 

automatisk tilgå Standby tilstand. 
 
 

Luk ned 
Skal du ikke bruge din Transformer HD i et stykke tid anbefales det at slukke for den.  Vælger du 
at slukke helt for din enhed vil du beholde samme batteriniveau, og det vil tage lidt længere tid 
for den at starte op, end hvis den starter fra Standby tilstand.  Herunder en vejledning til 
hvordan du slukker for din Transformer HD: 

1. Lokaliser den grønne Tænd / Sluk knap. 
2. Vær sikker på at din enhed ikke er tilsluttet en strømforsyning. 
3. Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen i mindst 5 sekunder for derved at bede enheden 

slukke helt. 
4. Samtlige LED indikatorer vil ikke lyse helt når din enhed er slukket. 
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Tips & Tricks 
 
Systemgenstart 
- Skulle det ske at din Transformer HD enhed fungerer mærkeligt kan du nemt og hurtigt 
genstarte den ved at trykke en gang på Reset knappen efterfulgt af Tænd / Sluk knappen igen.  
Dette vil gøre at din enhed lukker ned, og starter op igen.   
- Du bør også lukke for dit Transformer HD program / applikation som du har kørende på enten 
din computer eller din tablet. 
- Løser det ikke problemet første gang anbefales det at prøve igen, nu hvor du også fjerne 
tilslutningen til strømforsyning og / eller batteriet. 
 
Programmenuen 
- Din Transformer HD er en indholdsrig bærbar forstørrelsesenhed som tilbyder en masse 
konfigurationsmuligheder.  Du kan konfigurere og justere på indstillinger, lyde og 
præsentationer for derved at gøre det så personligt som muligt.  Så snart du er blevet fortrolig 
med at bruge systemet, prøv at ændre og konfigurere forskellige elementer, så finder du 
muligvis noget der gør oplevelsen og brugen af Transformer HD endnu bedre! 
- Husk gerne at Transformer HD programmet / applikationen kan være en smule anderledes alt 
efter om du benytter din Transformer HD sammen med en computer, en ekstern skærm eller 
en tablet.   
- Du kan til enhver tid gendanne alle indstillinger tilbage til fabriksindstillinger, eventuelt ved 
brug af tastaturgenvejen “CTRL” + “R”, eller ved at navigere ind i fanen “Indstillinger”.  Herved 
vil alle indstillinger blive nulstillet.  
 
WiFi Forbindelse 
- Skulle det ske at du oplever udfordringer med forbindelse til WiFi, prøv da venligst at trykke 
på Reset knappen på din Transformer HD enhed og genstart også Transformer HD programmet 
eller applikationen på din computer eller tablet.  Tryk på den grønne Tænd / Sluk knap efter du 
har trykket på Reset knappen for at tænde for din Transformer HD igen.  Vær sikker på at du 
lukker helt ned for programmet / applikationen, inden du genstarter.  Du bør kunne aflæse 
‘Forbinder til Transformer HD’ annonceringen samtidigt med Transformer HD logoet.  Din 
enhed er klar til trådløs forbindelse når LED indikatorerne blinker og der ikke er tilsluttet via 
USB 3.0 eller HDMI.  Husk at tænde for din Transformer HD ved at trykke på den grønne Tænd / 
Sluk knap. 
- Du kan altid ændre på WiFi SSID (navn) samt adgangskoden via fanen Indstillinger, når du er 
tilsluttet via USB 3.0.  Det er samtidigt en nem metode til at genoprette forbindelsen, hvis du 
har glemt adgangskoden. 
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Forbedre OCR resultatet 
- For at forbedre og øge nøjagtigheden af din Transformer HD's OCR egenskaber, skal du altid 
sikre en god belysning i det rum hvor du befinder dig. Sørg gerne for, at der er en jævn 
belysning over hele teksten.  
 

- Sørg for at bøger (specielt dem med en stor / kraftig ryg) og andre materialer ligger så fladt 
som overhovedet muligt. 
 

- For at materialet og teksten giver mest mening for dig, sørg for at placere al tekst inden for 
rammen. Du kan rotere materialet i enhver retning for at sikre at du får den ønskede tekst 
med. 
 

 - At tænde eller slukke for LED Belysningen kan i enkelte tilfælde forbedre nøjagtigheden og 
resultatet af enkelte materialer - dette kan du gøre i Transformer HD fanen Visuel. 
 

- Ønsker du at læse tekst der er småt, eller befinder sig på et lille område, såsom visitkort, kan 
du prøve med et stykke hvidt papir som baggrund neden under teksten, for at eliminere 
distraherende mønstre og lignende. 
 
Forskellige positioner 
- Vidste du at du med din Transformer HD kan se i mange forskellige retninger (Selvportræt og 
Distance)?  Eller hvis dit dokument er for stort eller formet i en speciel facon, så kan du justere 
det helt som du ønsker det, så det passer perfekt inden for rammerne. 
- Prøv at have fanerne skjulte eller sørge for at programmet / applikationen starter i fuldskærm 
automatisk, for at sikre det størst mulige visuelle skærmbillede til at se hele dit materiale.  
 

Vinduesposition 
- Du kan nemt og hurtigt inddele Transformer HD programmet / applikationen til en er siderne i 
dit skærmbillede ved blot at benytte “CTRL” knappen sammen med en piletast.  
- Du kan aktivere automatisk fuldskærm hvilket vil sørge for automatisk at optage hele dit 
skærmbillede med billedet fra kameraet på din Transformer HD.  Genvejen til at aktivere og 
deaktivere denne funktion er “F7”. 
 
Nærsynet linse 
- I Læsetilstand, specielt ved brug af højere forstørrelsesniveauer, er linsen foran kameraet en 
nødvendighed. Benytter du Distance eller Selvportræt tilstanden skal du sikre dig at linsen ikke 
er oppe foran kamereat, hvilket ellers vil give et sløret billede. 
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Fejlfinding 
 
Min Transformer HD tænder ikke  

- Vær sikker på at du har tilsluttet strømforsyningen, og at stikkontakten fungerer.   Bekræft at 
batteriet i din Transformer HD fungerer 

- Vær sikker på at strømforsyningen er indsat korrekt, og at du benytter den korrekte port.  
- Tjek også at dit USB 3.0 kabel for at være sikker på at det er af korrekt type og indsat rigtigt, 
både i din Transformer HD enhed og i din computer. 

- Forsøg med at trykke på reset knappen på din Transformer HD (placeret på undersiden af 
selve Transformer HD armen), genstarte Transformer HD programmet / applikationen, og 
tænde for enheden igen.   
- Kontroller også gerne Tænd / Sluk knappen og en eventuel overspændingsafleder, såfremt din 
Transformer HD er tilsluttet en sådan.  
- Det anbefales at du altid sørge for at lave en fuld genstart af enheden når du skifter mellem 
forskellige forbindelsestyper med din Transformer HD (eksempelvis når du skifter fra at være 
forbundet via WiFi til at tilslutte via USB 3.0 og omvendt).  

 
Skærmbilledet ser ud til at være ude af fokus og / eller OCR resultaterne er dårlige. 

- Forsøg at rengøre det polariserende filter der befinder sig over OCR Kameraet med den 
medfølgende, ikke-slibende linseklud - og gør aldrig brug af andre rengøringsmidler.  
- Vær sikker på at teksten er placeret fladt og ligger stille. Det kan tage et par sekunder for 
kameraet at få fokus, efter en bevægelse foran kameraet har fundet sted.    
- Prøv gerne at aktivere og / eller deaktivere Transformer HD LED Belysningen. Sørg også altid 
for at der er god,omgivende belysning, for at opnår den højeste OCR- og billedkvalitet. 
 
Min Transformer HD er længe om at udføre en OCR proces for Tekst-Til-Tale. 
- Forsøg at genstarte din enhed ved at trykke på Tænd / Sluk knappen.  
- Såfremt din enhed ikke reagerer på tryk på disse knapper, skal du prøve at trykke og holde på 
Tænd / Sluk knappen i mere end 5 sekunder, for derved at slukke helt.  Fjern venligst ikke 
strømforsyningen under denne proces. 
 
 
 

Firmware opdatering 
For at holde din Transformer HD enhed opdateret, skal du venligst med jævne mellemrum 
besøge websitet: http://www.enhancedvision.com/support/software.html 
 
Såfremt du har spørgsmål eller har brug for yderligere assistance kan du altid kontakte din 
forhandler, Instrulog A/S. 
 

http://www.enhancedvision.com/support/software.html
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Transformer HD Specifikationer 
 

 
Fysisk størrelse 

• I udfoldet tilstand (Læsetilstand) 
Længde: 39,1 centimeter 
Bredde: 40,6 centimeter 
Højde: 34,3 centimeter 
 
• Sammenfoldet tilstand 
Længde: 34,3 centimeter 
Bredde: 12,2 centimeter 
Højde: 12,4 centimeter 

 
Kamera 

• Live Kamera og OCR Kamera. 
Vægt:  
• 1,56 kilo. 
 
Forstørrelsesniveau 

• Med 24” LCD: 1,7x til 30,6x). 
 
Strømforsyning 

 •Strømforsyningen giver 100-240V~, 50-60Hz, 9VDC, 2.6A. 
 
Batterilevetid 

 • Mere end 2 timers kontinuerlig brug. 
 
Udstyrsklassifikation (IEC 601-1):  
      • Type af beskyttelse: Class 1  
      • Grad af beskyttelse: Type B  
      • Funktionsmåde: Sammenhængende  
      • Temperaturområde: 0 - 40°C  
      • Temperaturområde ved opbevaring og transport: 0 - 40°C  
 
Warranty (ENGELSK)  
2 Years  
*Produktspecifikationer kan ændres / justeres uden yderligere varsel. 
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WARRANTY STATEMENT & CONTACT INFORMATION (ENGELSK) 
 
Warranty Statement 
 
Enhanced Vision Transformer HD Warranty Policy 
Enhanced Vision products are designed to give you the highest quality image, convenient 
features, ease of use and reliable service. Transformer HD has been inspected and tested prior 
to shipping. Enhanced Vision warrants Transformer HD against defects in material and workmanship 

under normal use for two years from the date of original purchase. Enhanced Vision, at its option, 
will at no charge either repair the product or replace it during the warranty period. There are 
no other expressed or implied warranties accompanying this product. 
 
This warranty does not cover: a) Defects or damage from misuse, use in other than normal and 
customary manner, accident or neglect; b) Defects or damage from improper operation, 
maintenance, installation, adjustment, alterations or modification; c) Defects or damage from 
spills of food or liquid; d) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are 
scratched or damaged due to normal use; e) Damage due to operation of Transformer HD with 
equipment not supplied by Enhanced Vision. 
• You must provide proof of purchase, bearing the date of purchase, in order to receive 
warranty service. 
• Anyone using this product does so knowingly assuming certain risks, due to the need to 
utilize vision enhancement devices. 
• A 2-year extended warranty option is available within 12 months from the date of purchase. 
Please contact Enhanced Vision for detailed information. 
 
Service Process 
 
In the event that technical support or repair service is needed, please contact your local 
Enhanced Vision representative or the Enhanced Vision warranty service center. 
If warranty service is required, please contact Enhanced Vision at (800)440-9476 extension x3 
Monday through Friday, between 7 a.m. and 5 p.m. Pacific Standard Time (PST) to request a 
return authorization number.  
Warranty repairs will not be accepted without a valid return authorization number. You may 
wish to keep the original product packaging in case warranty service is required. The 
manufacturer cannot provide packaging for warranty repairs.  
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Egne noter 
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www.enhancedvision.com 
(800) 440-9476 (US Office, toll free) 
(714) 465-3400 (US Office) 
+44 (0) 115 9442317 (UK Office) 
Fax + 49 (0) 6078 96982733 (DE Office) 
Tel. + 49 (0) 6078 9698270 (DE Office) 
 
 
 
 
Part # MAN-1204-00 X9 
May, 2018 

 

 

Copyright © 2017 by Enhanced Vision.  Alle rettigheder forbeholdes.  
Produkt specifikationerne kan ændres / justeres uden yderligere varsel. 

 

Transformer HD er en bærbar, højkvalitets CCTV enhed med 
indbygget WiFi samt OCR funktion til læsning af trykt tekst. 
Transformer HD vil forstørre og præsentere ethvert objekt 
du drejer kameraet mod og ydermere kan du få læst trykt 

tekst hurtigt og nemt!  For yderligere information,  
besøg venligst www.enhancedvision.com. 
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