HURTIG STARTVEJLEDNING for MolecuLight i:X™
1. RENGØRING

a. Sørg for, at i:X er slukket eller
sluk for enheden og for
displayskærmen.

b. Brug en desinfektionsserviet
til at rengøre i:X på forhånd.

c. Brug en anden
desinfektionsserviet til at
rengøre hele enheden,
inklusive alle sprækker.

d. Brug linseservietter til at
rengøre alle glasoverflader.

b. Den ene ende af strømkablet
forbinder til enheden og den
anden til displayskærmen.

c. Begge opladningsender skal
sættes i stikkontakten.

d. Lyddioden blinker, når
enheden oplades.

2. OPLADNING

a. Oplad enhed og
displayskærm
med
MolecuLight-strømkablet.

e. Kontrollér, at alle vinduer er
rene, fri for alt snavs og
fingeraftryk.

e. Batteriikonet vil blive synligt,
når displayskærmen
oplades.

3. TÆNDING

a. Tryk på tænd/sluk-knappen (3
sek.) for at tænde enheden.

b. Kontroller, at systemstatusdioden
lyser grønt (hvis gul eller rød, se
brugsanvisningen).

c. Kontrollér batteristatus på
enheden (grøn indikerer
maksimal opladningskapacitet),

d. Tryk på skærmens tænd/
sluk.knap (3 sek.) for at
tænde displayskærmen.

e. Kontrollér
displayskærmens
batterikapacitet.

4. TAGNING AF ET STANDARDLYSBILLEDE/-VIDEO

Slide to unlock

a. Tryk på startknappen, b. Vælg iX Camera-appen
og vælg skyderen.
på displayskærmen.

c. Stil vippekontakten i opposition.

d. Brug afstandsmålersensorens
lysdiode til at nå passende
afstand (lysdiode lyser grønt).

e. Tryk på skærmen for
at forbedre fokus
efter behov.

f. Tag billede og/eller video;
afstandsmålersensorens
lysdiode skal forblive grøn.

5. TAGNING AF ET FLUORESCENCELYSBILLEDE/-VIDEO

a. Brug
b. Sluk for rumlysene.
startknappen til at få
adgang til skærmen,
vælg skyderen
hvis nødvendigt.

c. Brug afstandsmålersensorens lysdiode til at nå
passende afstand (lysdiode
lyser grønt).

d. Bekræft, at den
omgivende lyssensors
lysdiode er grøn, inden
du skifter vippekontakten
til FL-Mode.

6. SLUKNING

a. Sluk enheden ved at trykke
på tænd/sluk-knappen i 3
sekunder.

b. Sluk displayskærmen ved at
trykke på skærmens tænd/
sluk-knap i 3 sekunder.

e. Skift til FL-tilstand;
den omgivende lyssensors lysdiode slukkes, når FL-tilstand
aktiveres.

f. Tryk på skærmen
f o r a t f o r b e d re
fokus
hvis det kræves.

g. Tag billede og/eller
video;
afstandsmålersensorens
lysdiode skal forblive
grøn.
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