
LUNA8 

Användarguide Vl.0



ZOOMAX  Technology  Co.,  Limited

9F,  Building  D,  Paradise  Software  Park,  No.3  Xidoumen  Road,  Xihu

District,  Hangzhou,  Kina  310012

Copyright©  2021  ZOOMAX  Technology  Co.,  Limited.  Alla  rättigheter  förbehållna. 

ZOOMAX®  är  ett  varumärke  som  tillhör  ZOOMAX  Technology  Co.,  Limited  i USA  

och  andra  länder.  Informationen  i  detta  dokument kan  ändras  utan  föregående  

meddelande.  Ingen  del  av  denna  publikation  får  vara reproduceras  eller  överförs  i  

någon  form  eller  på  något  sätt,  elektroniskt  eller mekaniskt,  för  alla  ändamål,  utan  

uttryckligt  skriftligt  tillstånd  från ZOOMAX.



...............................................................................................................................................................................

1

2

......................................................................................................................................................................................

4.2  STR¥M  PÅ/AV.........................................................................................................................................................................................     6

1

3.2  ALLM N  BESKRIVNING  ................................................................................................................................................................ .      

............................................................................................................................................................

3.3  LADDA  BATTERIET

6

..........................................................................................................................................................................

5

4.  GRUNDL GGANDE  ANV NDNING

4.3  N R-/DISTANSVISNING ..........................................................................................................................................................................    6

2

...............................................................................................................................................................................

5...................... ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4.6  PANERINGSL GE  OCH  SPARA  FUNKTION.................................................................................................................................................................    7

4.1  HUR  MAN  ¥PPNAR /  ST NGER  LUNA  8  FOT..............................................................................................................................................................    5

4.5  V LJ  F RGL GE ...........................................................................................................................................................................................................   6

4.4  ZOOMKONTROLL  

1. INTRODUKTION

2. S KERHET  OCH UNDERH¡LL

3.  L R  K NNA  LUNA  8 

3.1  VAD  FINNS  I  L¡DAN

INNEH¡LL

Machine Translated by Google

3



5.  AVANCERAD  ANVÄNDNING

6.2  ANSLUTA  TILL  TV:N  ELLER  MONITOR..................................................................................................................................................17

.......................................................................................................................................................................................

14

5.1  HUVUDMENY ..................................................................................................................................................................................................................  8

................................................................ ................................................................................................

17

       ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 19

6.1  ÖVERFÖRA  FILER  MED  PC.............................................................................................................................................................16

6.    ANSLUTA  TILL  DATOR/TV/MONITOR ...................................................................................................................................................16

19

8

7. FELSÖKNING

8.  TEKNISK  SPECIFIKATION

9. ANDRA  PRODUKTER  FRÅN ZOOMAX .............................................................................................................................................

5.2  SYSTEMINSTÄLLNINGAR  _

Machine Translated by Google



Luna  8

1

Användarguide

1. Introduktion

Vänligen  läs  denna  bruksanvisning  noggrant.  Den  här  guiden  hjälper  dig  att  
bättre  förstå  funktionerna  i  Luna  8.

Vi  strävar  ständigt  efter  att  förbättra  våra  produkter.  Därför  är  det  möjligt  att  
den  här  guiden  inte  är  den  senaste  tillgängliga  versionen.  Du  kan  ladda  ner  
den  senaste  användarhandboken i  avsnittet teknisk  support  på  
www.zoomax.com.

2. Säkerhet  och  underhåll

För  att  hålla  Luna  8  i  optimalt  skick:

• För  att  undvika  risk  för  brand,  utsätt  inte  Luna  8  för  stark  värme  eller  direkt

solljus.

• Använd  Luna  8  i  miljöer  där  temperaturen  är  mellan  10 och  40 grader
celcius.

• För  att  undvika  risken  för  elektriska  skador,  håll  Luna  8  borta  från  vätskor
och kemikalier.
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3.1  Vad  finns  i  kartongen

Du  hittar  följande  föremål  i  Luna  8-paketet:

- Luna  8

- Bärväska

- USB-kabel

- Rengöringsduk

- Användarguide

- Strömadapter

- HDMI-kabel

3.  Lär  känna  Luna  8

• För  att  undvika  risken  för  elektriska  stötar,  försök  inte  att  ta  isär  enheten.  Vänligen  hänvisa
serviceförfrågningar  till  Zoomax  eller  en  auktoriserad  reparationsverkstad.

• Koppla  alltid  ur  Luna  8  innan  rengöring.  Använd  en  rengöringsduk  eller  en  mjuk  fuktig  trasa
för  att  rengöra  utsidan.  Använd  inte  rengöringsmedel  eller  slipande  material,  eftersom  de
kommer  att  skada  din  videoförstoringsglas.
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Zooma  utLäge

Luna  8

Strömindikator

Strömknappen

3

Zooma  in
Hem

HDMI  ut

3.2  Allmän  beskrivning
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Strömingång
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Släpp  knapp

Luna  8

4

USB-C

Led-lampor
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3.3  Ladda  batteriet

Batteriet  MÅSTE  vara  fulladdat  innan  FÖRSTA  användning  med  den  medföljande  nätadaptern.  
Strömindikatorn  lyser  RÖTT  medan  enheten  laddas.

När  batteriet  är  fulladdat  lyser  strömindikatorn  grönt.
Det  tar  mindre  än  3  timmar  att  ladda  batteriet  helt.

Du  kan  använda  Luna  8  under  cirka  4,5  timmars  kontinuerlig  användning.  När  batteriet  är  lågt  

visas  ikonen  för  lågt  batteri            i  det  nedre  vänstra  hörnet.  

4. Grundläggande  användning

4.1  Hur  man  öppnar/stänger  fotstödet  på  Luna  8

Tryck  på  frigöringsknappen  på  det  nedre  bakstycket  för  att  öppna  fotstödet.
Tryck  på  båda  sidor  av  fotstödet  för  att  stänga.
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4.2  Ström  på/av

Tryck  på  strömknappen  i  cirka  3  sekunder  för  att  slå  på  Luna  8.  Du  kan  stänga  av  enheten  på  

samma  sätt.

Enheten  stängs  av  automatiskt  efter  5  minuters  inaktivitet.  Du  kan  avaktivera  denna  

energisparfunktion  i  Systeminställningar.  Se  avsnittet  "Strömsparande  på/av"  på  sidan  15.

4.3  Nära/avståndsvy

Öppna  eller  stäng  fotstödet  för  att  växla  mellan  när-  och  distansvisningsläge.

4.4  Zoomkontroll

Tryck  på  knappen  Zooma  in  för  att  öka  förstoringen  och  tryck  på  knappen  Zooma  ut

för  att  minska  förstoringen.

4.5  Välj  färgläge

Färglägena  inkluderar  fullfärg  och  5  färgkombinationer  med  hög  kontrast:  vit/svart,  gul/svart,  
vit/blå,  grön/svart  och  gul/blå.
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Du  kan  välja  ditt  favoritfärgläge  i  menyn  Inställningar.  Se  avsnittet  "Färgläge"  på  
sidan  12.

Tryck  på  Läge-knappen  i  1  sekund  i  färgläge  med  hög  kontrast  för  att  snabbt  växla  
till  fullfärgsläge.

4.6  Panoreringsläge  och  sparafunktion

Som  standard  är  kameran  autofokus.  Tryck  på  Frys-knappen  för  att  frysa  en  
realtidsbild.

Panoreringsläge

Panoreringsläge  är  tillgängligt  på  frusna  bilder.

För  att  aktivera,  tryck  först  på  Frys-knappen  för  att  ta  bilden  och  tryck  sedan  på  
zoom-in-knappen  för  att  förstora  bilden.  Tryck  sedan  på  och  håll  ned  hemknappen  
tillsammans  med  någon  av  knapparna  Frys/Läge/Zooma  ut/Zooma  in  för  att  flytta  
bilden  uppåt/nedåt/vänster/höger  respektive.  Tryck  och  släpp  Frys/Läge/Zooma  ut/
Zooma  in-knapparna  för  att  flytta  bilden  lite  i  taget.  Tryck  och  håll  nere  Frys/Läge/
Zooma  ut/Zooma  in-knapparna  för  att  panorera  kontinuerligt.
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Spara  bild

Tryck  på  Frys-knappen  och  Zooma  in-knappen  samtidigt  för  att  spara  den  frusna  bilden.  En  bock/

markeringsikon  kommer  att  visas  på  skärmen  som  indikerar  att  bilden  har  sparats.

I  realtidsvyn,  tryck  kort  på  hemknappen  för  att  aktivera  huvudmenyn

Tryck  bara  på  knapparna  Läge/Zooma  in/Zooma  ut  för  att  ändra  färg  eller  förstoringsnivå  för  en  

frusen  bild.

Öppna/avsluta  huvudmenyn

Tryck  på  hemknappen  eller  frysknappen  för  att  gå  tillbaka.

5.1  Huvudmeny

(Se  bilden  på  nästa  sida).

5.  Avancerad  drift
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Läslinje  och  

masker

9

Kontrastens  intensitet

Färgläge

Systeminställningar 

Skärmens  ljusstyrka 

Ljud  på/av

Led-lampor

Machine Translated by Google

Galleri



AnvändarguideLuna  8

10

Hur  man  väljer  ett  alternativ  i  menyn

För  att  välja  alternativen  i  menyn,  flytta  Zooma  in/ut-knappen  för  att  bläddra  genom  
ikonerna.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta,  Frys-knappen  för  att  gå  tillbaka  eller  
Hem-knappen  för  att  avsluta.

Galleri

När  du  har  valt  Galleri-ikonen             trycker  du  på  Läge-knappen  för  att  gå  in  i  galleriet. 
Tryck  på  Zooma  in/ut-knapparna  för  att  bläddra  genom  bilderna,  tryck  sedan  på  Läge-
knappen  för  att  bekräfta  och  visa  den  valda  bilden.  Du  kan  ändra  färgläget  eller  visa  
detaljer  om  bilden  med  panoreringsfunktionen.  Se  kapitel  4.6  på  sidan  7,  avsnittet  "Visa  
frusen  bild".

Tryck  på  Frys-knappen  och  Zooma  ut-knappen  samtidigt  för  att  radera  bilden.  Tryck  på  
Frys-knappen  för  att  gå  tillbaka.

LED-lampor  på/av

Välj  det  här  alternativet  för  att  tända  och  släcka  LED-lampor.  Tryck  på  Läge-knappen  
för  att  bekräfta  och  gå  till  inställningssidan.  Tryck  sedan  på  knappen  Zooma  in/ut  för  
att  välja  de  fyra  alternativen.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta.
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Som  standard  är  båda  LED-lamporna  tända  i  Närbildsläge  och  avstängda  i  
Avståndsvisningsläge.

Ljud  på/av

Välj  det  här  alternativet  för  att  ställa  in  systemljudet.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  
bekräfta  och  gå  till  inställningssidan.  Tryck  sedan  på  knapparna  Zooma  in/ut  för  att  
välja  "ljud  på"  eller  "ljud  av",  och  tryck  på  lägesknappen  för  att  bekräfta.

Ljudet  är  på  som  standard.

Skärmens  ljusstyrka

Välj  det  här  alternativet  för  att  justera  skärmens  ljusstyrka.  Tryck  på  Läge-knappen  för  
att  bekräfta  och  gå  till  inställningssidan.  Tryck  sedan  på  knapparna  Zooma  in/ut  för  att  
ändra  skärmens  ljusstyrka.  Tryck  sedan  på  Läge  för  att  bekräfta.  Tryck  på  Frys-
knappen  eller  Hem-knappen  för  att  avsluta.
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Kontrastens  intensitet

Textens  skarphet  i  färgläge  med  hög  kontrast  kan  påverkas  av  ljusförhållandena  runt  omkring  
dig  och  av  själva  läsmaterialet.  Det  är  möjligt  att  justera  kontrasten  uppåt  eller  nedåt.

Välj  först  ikonen  för  kontrastintensitet  för  att  justera  kontrastens  intensitet,  tryck  sedan  på  Läge-
knappen  för  att  bekräfta  och  gå  till  inställningssidan.  Tryck  på  knapparna  för  att  zooma  in/ut  för  
att  ändra  intensiteten.  Tryck  sedan  på  Läge-knappen att  bekräfta.  Tryck  på  Frys-knappen  eller  
Hem-knappen  för  att  avsluta.

OBS:  I  realtidsvy  kan  du  också  trycka  på  lägesknappen  och  zooma  in/ut knappen  samtidigt  för  
att  öka/minska  intensitetsnivån.

Färgläge

Välj  det  här  alternativet  och  tryck  på  Läge-knappen  för  att  komma  till  inställningssidan.

Du  kan  dölja  färgerna  med  hög  kontrast  som  du  inte  gillar.

Tryck  på  knappen  Zooma  in/ut  för  att  flytta  mellan  färgerna.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  

välja  eller  avmarkera  ett  specifikt  färgläge.  Ett  snedstreck  på  en  ikon betyder att det valda 
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 färgläget  är  dolt.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta. Tryck  på  Frys-knappen  eller  

Hem-knappen  för  att  avsluta.

Läslinje  eller  masker

Välj  det  här  alternativet  för  att  ställa  in  läsraden  eller  maskerna.  Tryck  på  lägesknappen  för  att  gå  

till  inställningssidan  och  tryck  på  knappen  Zooma  in/ut  för  att  bläddra  genom  fem  inställningar.  

Tryck  på  hemknappen  och  knappen  Zooma  in/Zooma  ut samtidigt  för  att  justera  linjepositionen  eller  

bredden  på  läsmasker.

OBS:  Du  kan  också  trycka  på  knapparna  Zooma  in  och  Zooma  ut  för  att  aktivera  läsrad  och  masker.

Systeminställningar

Välj  det  här  alternativet  och  tryck  på  lägesknappen  för  att  gå  till  sidan  "Systeminställningar".

Se  kapitel  5.2  för  mer  information.
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14

Firmware  uppgradering

Fabriksåterställ

5.2  Systeminställningar

Systeminställningar  kan  nås  via  Huvudmeny  ->  Systeminställningar.  Det  
rekommenderas att  du  konsulterar  din  leverantör  för  systeminställningar.
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När  du  har  öppnat  sidan  Systeminställningar  trycker  du  på  knapparna  Zooma  in  eller  Zooma  
ut för  att  välja  ikonen,  tryck  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta  och  gå  till  nästa  nivå.

Uppdateringsfrekvens

För  att  ändra  uppdateringsfrekvensen,  välj  60Hz/50Hz-ikonen  (den  visar  antingen  60Hz  eller  
50Hz)  och  tryck  på  Läge-knappen  för  att  gå  in  i  inställningarna.  Tryck  sedan  på  knappen  
Zooma  in/ut  för  att  välja  mellan  alternativen.  Tryck  sedan  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta  
eller  tryck  på  Frys-knappen  för  att  gå  tillbaka.  Standarduppdateringsfrekvensen  är  60Hz.

Energisparläge  på/av

Som  standard  stängs  Luna  8  av  automatiskt  efter  5  minuters  inaktivitet.
Denna  energisparfunktion  kan  stängas  av.

För  att  stänga  av  energisparfunktionen,  välj  energisparikonen  och  tryck  på  Läge-knappen  för  
att  komma  till  inställningssidan.  Tryck  på  knappen  Zooma  in/ut  för  att  aktivera  eller  inaktivera  
energisparfunktionen.  Tryck  på  Läge-knappen  för  att  bekräfta  eller  Frys-knappen  för  att  gå  
tillbaka.
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Firmware-version

Det  här  alternativet  visar  mjukvaruversionen  av  Luna  8. 

Fabriksåterställ

När  valt  kommer  Luna  8  att  återställas  till  fabriksinställningarna. 

Firmware-uppgradering  via  USB-minne

Endast  för  Zoomax  service/distributör.

6. Anslut  till  dator/TV/monitor
6.1  Överför  filer  med  PC

• Se  till  att  Luna  8  och  din  dator  är  påslagna.  Anslut dator  och  Luna  8  med  den
         medföljande  USB-kabeln.

• För  att  överföra  filer:
Välj  mappen  "Luna  8" (mappsökvägen  är:  Dator  >  Luna  8  >  DCIM).  Välj

     bilden som  ska  överföras.
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För  att  visa  bilder  på  en  större  skärm,  använd  den  medföljande  HDMI-kabeln  för  att  ansluta  

Luna  8  till  en  HDMI-TV  eller  monitor.  För  de  flesta  TV-apparater  kommer  det  att  vara  nödvändigt  

att  byta  ingångskälla  för  att  se  bilden  från  Luna  8.  När  den  är  ansluten  kommer  bilden  från  Luna  
8  att  visas  på  din  TV  eller  monitor.

Problem  1:  Svart  skärm.

-  Ladda  batteriet.

7.  Felsökning

6.2  Anslut  till  TV  eller  bildskärm

Lösningar:

-  Se  till  att  strömmen  är  på.

-  Se  till  att  enheten  placeras  plant  på  det  visade  materialet.

Problem  2:  Bilden  på  skärmen  är  mörk  eller  förvrängd.

Lösningar:

-  Minska  förstoringsnivån  eller  ändra  färgläget.
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Problem  3:  Fläckar  eller  fläckar  på  skärmen.

-  Kontrollera  skärmens  ljusstyrka.

Problem  5:  Alla  andra  problem  som  inte  nämns  i  den  här  guiden.

-  Se  till  att  LED-lamporna  är  tända.

Problem  4:  Enheten  är  ansluten  till  en  TV,  men  ingen  bild  visas  på  TV:n

Om  allt  annat  misslyckas,  kontakta  din  lokala  Zoomax-distributör  eller  Zoomax-support  

för  hjälp.

- Tryck  på  strömbrytaren  i  10  sekunder  för  att  tvinga systemets  avstängning.

Lösningar:

Lösning:  Rengör  kameran  och  skärmen  med  en  mjuk  trasa.

Lösningar:

skärm.

-

- Se till att TV:n är på.

- Se  till  att  ingångskällan  på  TV:n  är  korrekt  inställd.

-  Se  till  att  HDMI-kabeln  är  korrekt  ansluten  till  TV:n.
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8.  Teknisk  specifikation

Kolla  in  hela  vårt  sortiment  av  produkter  (handhållna  förstoringsglas,  skrivbordsförstorare  och  
bärbara  enheter)  genom  att  besöka  www.zoomax.com.

- Förstoring:  2,5X  -  19X

- Färglägen:  fullfärg  och  10  färglägen  med  hög  kontrast

- Skärm:  8-tums  skärm;  skärmupplösning:  1280  x  800

- Kamera:  autofokus;  13  MP

- Vikt:  500  g  (1,1  lbs)

- Mått:  218  x  143  x  11  mm  (8,6  x  5,6  x  0,4  tum)

- Batteritid:  cirka  4,5  timmars  kontinuerlig  användning

- Laddningstid:  mindre  än  3  timmar

- Strömadapter:  Ingång:  100-240V;  Utgång:  5V/3A

9. Andra  produkter  från  ZOOMAX
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