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státech amerických a dalších zemích.
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Bezpečnost a údržba 
Pro uchování lupy RUBY v dobrém stavu a pro její bezpečné používání dodržujte prosím 
následující pokyny: 

� Před používáním lupy RUBY si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. 

� Nepokoušejte se RUBY opravit nebo otevřít či sejmout kryty. Tento výrobek neobsahuje 
žádné součásti, jež by mohl opravit sám uživatel. 

� Nevystavujte RUBY vysoké vlhkosti a udržujte přístroj mimo dosah deště a jiných tekutin. 
Neponořujte RUBY do vody. 

� Používejte RUBY pouze v prostředí s teplotou v rozmezí 10 až 35°C. 

� Neskladujte RUBY v prostředí s extrémní teplotou jako například v zaparkovaném autě. 

� Nepoužívejte hrubou sílu při zapojování konektoru do zdířek na přístroji. Všechny 
odpovídající konektory by měly do zdířek snadno zapadnout. 

� Pro dobíjení NiMH baterií používejte výhradně síťový adaptér, jenž byl přiložen k RUBY. 
Použitím jiných adaptérů můžete přístroj poškodit. 

� Baterie odevzdejte po skončení jejich životnosti na příslušná sběrná místa, případně zašlete 
dodavateli k ekologické likvidaci. 

� Nepoužívejte v přístroji současně dobíjecí a alkalické baterie, ani nekombinujte staré baterie 
s novými. Nedodržení této výstrahy může vest k selhání nebo vytékání baterií.  



3 

VAROVÁNÍ:  
Při použití baterií nesprávného typu hrozí exploze. 

� Než začnete čistit displej nebo kameru lupy RUBY, vypněte zařízení, vypojte jej z přívodu 
elektrického proudu, poté aplikujte male množství neabrazivního čistícího prostředku na 
měkký hadřík, který nepouští vlas (ne papírové utěrky), a jemně otřete.  

VAROVÁNÍ:  
Nevystavujte displej nadměrnému tlaku. Nestříkejte čistícím prostředkem ve spreji 
přímo na displej. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující následující přísady: 
aceton, ethylalkohol, ethyl-acetát, amoniak nebo chlormethan. 

� Před čištěním ostatních částí lupy RUBY se ujistěte, že je vypnutá z přívodu elektrického 
proudu. Pro čištění použijte lehce navlhčený měkký čistý hadřík s vodou nebo jemným 
čistícím prostředkem. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, brusné látky ani aerosolové 
spreje.  
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Rychlý pr ůvodce 

Poznámka: 
Před prvním použitím lupy RUBY musíte přístroj nabít. Baterie 
se nabíjí rychleji, je-li lupa vypnuta. Pro úplné nabití před 
prvním použitím počítejte nejméně se dvěma hodinami. Bližší 
informace o nabíjení najdete na straně 12. 

Na následujících třech stranách jsou popsány ovládací prvky lupy 
RUBY a světelné signály ukazatele stavu baterií.  

Pokyny pro zapnutí a vypnutí lupy RUBY najdete na straně 17. 

Pokyny pro zvýšení stupně zvětšení najdete na straně 19. 
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Indikátor baterie 

Stav ukazatele  Význam 

Zelená – svítí Baterie jsou nabité – síťový adaptér je připojen 

Zelená – bliká Baterie se dobíjí – síťový adaptér je připojen 

Červená – bliká Nízký stav baterií – připojte síťový adaptér 

Červená – svítí Chyba – vypojte síťový adaptér, vyčkejte 
několik vteřin a zapojte jej znovu  

Nesvítí Běžný provoz – baterie jsou nabité, síťový 
adaptér není připojen, nebo je lupa vypnuta 
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Přehled 
Blahopřejeme vám k zakoupení lupy RUBY! Tato přenosná kamerová 
lupa vám umožňuje 2× až 14× zvětšit tištěný text či předměty. Lupa 
RUBY má širokoúhlý LCD displej (poměr stran 16:9) o velikosti 
úhlopříčky 11 cm (4,3"), nabízí pět různých videorežimů a napájena je 
snadno vyměnitelnými dobíjecími bateriemi.  

RUBY je snadno ovladatelná, a to i pro osoby, jež nejsou zvyklé 
pracovat s kompenzačními pomůckami. Lupu zapnete žluto-zeleným 
tlačítkem Zapnout , přidržíte ji nad předmětem, nebo ji na něj položíte, 
a upravíte dle své potřeby stupeň zvětšení žlutým tlačítkem Zvětšení  
a na displeji si prohlédnete zvětšený obraz.  

Obsah balení 

Před prvním použití lupy RUBY vyjměte z krabice všechny součásti a 
zkontrolujte je. Balení lupy RUBY obsahuje následující položky: 
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� Přenosná kamerová lupa RUBY  

� Síťový adaptér a kabel 

� Čtyři nikl-metal hydridové (NiMH) dobíjecí baterie formátu AAA 

� Cestovní pouzdro, popruh přes rameno a řemínek na zápěstí 

� Hadřík na čištění čočky 

� Tato uživatelská příručka 
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Vkládání a dobíjení baterií  

Poznámka: Před prvním použitím lupy RUBY musíte do přístroje 
vložit a nechat nabít čtyři přiložené dobíjecí baterie. 

K lupě RUBY jsou přiloženy čtyři NiMH dobíjecí baterie formátu AAA. 
Pro napájení lupy můžete použít také čtyři alkalické AAA baterie.  

Poznámka:  Nepoužívejte v přístroji současně dobíjecí a alkalické 
baterie, ani nekombinujte staré baterie s novými. Nedodržení 
této výstrahy může vest k selhání nebo vytékání baterií. 

VAROVÁNÍ:   
Při použití baterií nesprávného typu hrozí exploze. 

Vložení baterií 

Pro vložení baterií do lupy RUBY postupujte takto: 
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1. Držte RUBY v jedné ruce a druhou rukou vyklopte rukojeť až do 
krajní polohy. 

 

Vyklopení rukojeti lupy RUBY 

2. Otočte lupu LCD displejem od vás a vysuňte kryt baterií ve směru 
šipky, která je na plastovém krytu vylisovaná. 

14 

 

Vysunutí krytu baterií 

3. Vložte baterie podle následujícího obrázku. 

 

Vložení baterií 
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Poznámka:  Nepoužívejte v přístroji současně dobíjecí a alkalické 
baterie, ani nekombinujte staré baterie s novými. Nedodržení 
této výstrahy může vest k selhání nebo vytékání baterií. 

4. Po vložení baterií zasuňte zpět kryt a zaklapněte rukojeť.  

Dobíjení baterií 

Pro dobíjení NiMH nabíjecích baterií postupujte takto: 

1. Zapojte malý konec síťového adaptéru do zdířky napájení. Zdířka 
napájení je umístěna na levé horní hraně přístroje vedle ukazatele 
stavu baterie, jak je uvedeno v ilustraci na následující straně.  

2. Zapojte opačný konec síťového adaptéru do standardní zásuvky.  

Ukazatel stavu baterie, dioda umístěná vedle zdířky napájení, 
indikuje nabíjení baterie zeleným blikáním. Bližší informace 
najdete v oddílu Indikátor baterie na straně 9. 
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Umístění zdířky napájení lupy RUBY 

3. Když jsou baterie nabité, ukazatel stavu baterie přestane blikat. 
Odpojte RUBY od adaptéru. Ukazatel stavu baterie zhasne. 
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Nyní můžete vaši lupu RUBY používat po dobu nejméně dvou hodin 
nepřetržitého provozu. Až se baterie začne blížit k vybití, ukazatel stavu 
baterie začne červeně blikat a bude potřeba baterie znovu dobít. 

 

Zapnutí a vypnutí lupy RUBY  

1. Ujistěte se, že je lupa RUBY nabitá (viz předchozí kapitola).  

2. Stiskněte a podržte žluto-zelené tlačítko Zapnout  na levé straně 
přístroje. 

3. Po několika vteřinách se na displeji objeví obraz z kamery. 
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Používání lupy RUBY  
Po dobití baterií jste připraveni ke čtení pomocí lupy RUBY. Díky 
výkonným zvětšovacím funkcím přístroje můžete číst či prohlížet 
dopisy, jídelní lístky, mapy, fotografie, etikety, autobusové a vlakové 
jízdní řády, přehled televizních pořadů, recepty a mnoho dalšího. 

Čtení s lupou RUBY  

Pro čtení dokumentů s lupou RUBY postupte takto: 

1. Zapněte lupu RUBY stiskem žluto-zeleného tlačítka Zapnout . 

2. Pokud čtete knihu, dopis nebo jiný tištěný materiál, položte jej na 
hladký povrch, například jídelní nebo pracovní stůl.  
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3. Lupu RUBY můžete držet za rukojeť, stejně jako byste drželi 
tradiční lupu, nebo můžete rukojeť zcela složit pod přístroj a položit 
RUBY přímo na text nebo předmět, který chcete číst nebo 
prohlížet. Cokoliv, co umístíte pod lupu, bude zvětšeno a zobrazí 
se na displeji.  

4. Upravte stupeň zvětšení žlutým tlačítkem Zvětšení , umístěným 
napravo od displeje, a zvolte si video režim pomocí modrého 

tlačítka Video režim , umístěného nalevo od displeje.  

5. Přejíždějte nebo klouzejte lupou postupně vpravo pro čtení do 
konce řádku. Klouzejte lupou směrem dolů a zpět vlevo pro 
přechod na následující řádek textu. Pokračujte ve čtení s lupou 
RUBY až vám bude její používání pohodlné. 

Zvětšení obrazu 

RUBY nabízí dvě úrovně digitálního zvětšení obrazu a v závislosti na 
umístění přístroje umožňuje zvětšení od 2× do 14×.  

20 
1. Pro zvýšení stupně zvětšení displeje, stiskněte žluté tlačítko 

Zvětšení  . 

2. Pro přechod k následujícímu stupni zvětšení, stiskněte znovu žluté 
tlačítko Zvětšení .  

3. Třetím stiskem tlačítka se RUBY vrátí k výchozí úrovni zvětšení.  

Pro více informací o použití RUBY na různých úrovních zvětšení, 
nahlédněte do následujících oddílů. 
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Úroveň zvětšení se složenou rukojetí 

Když je lupa RUBY v této pozici a je položena na dokumentu, výchozí 
zvětšení je 5×.  

 

Lupa RUBY se složenou rukojetí 

� Stiskněte jednou žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se 
zvýší na 7,5×. 

� Stiskněte opět žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se zvýší 
na 10×. Stiskněte tlačítko znovu a úroveň zvětšení se vrátí zpět na 
5×. 
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Úroveň zvětšení p ři držení lupy za rukoje ť 

Když je lupa RUBY v této pozici držena nad dokumentem ve 
vzdálenosti zhruba na šíři prstů (cca 7 cm), výchozí zvětšení je 2×.  

 

Úroveň zvětšení, když je RUBY držena cca 7 cm nad předmětem 

� Stiskněte jednou žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se 
zvýší na 3×. 

� Stiskněte opět žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se zvýší 
na 4×. Stiskněte tlačítko znovu a úroveň zvětšení se vrátí zpět na 2×. 
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Úroveň zvětšení p ři zcela vyklopené rukojeti 

Když je lupa RUBY v této pozici držena těsně nad dokumentem, je 
výchozí zvětšení 7×. 

 

Úroveň zvětšení při těsném přidržení nad předmětem 

� Stiskněte jednou žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se 
zvýší na 10,5×. 

� Stiskněte opět žluté tlačítko Zvětšení  a úroveň zvětšení se zvýší 
na 14×. Stiskněte tlačítko znovu a úroveň zvětšení se vrátí zpět na 
7×. 
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Výběr video režimu 

Video režim je předdefinovaná barevná kombinace (např. žlutý text na 
modrém pozadí), kterou si můžete zvolit při prohlížení předmětů pomocí 
lupy RUBY. K dispozici je pět různých video režimů: Normální 
(plnobarevný), Černá na bílé (vysoce kontrastní pozitivní obraz), Bílá na 
černé (vysoce kontrastní negativní obraz), Žlutá na modré a Žlutá na 
černé.  

1. Stiskněte modré tlačítko Video režim  pro změnu aktuálního 
video režimu. 

2. Stiskněte tlačítko opakovaně, až najdete barevnou kombinaci, 
která vám nejlépe vyhovuje.  



25 

Fixace obrazu 

Fixace obrazu na LCD displeji může být užitečná například pro čtení 
etiket na zboží v obchodě. Stačí podržet lupu RUBY v blízkosti 
předmětu, zachytit obraz a následně si lupu můžete pohodlně přiblížit 
pro čtení, přesně tak, jak potřebujete.  

Pro fixaci aktuálního obrazu na LCD displeji proveďte následující: 

1. Zaměřte lupu na objekt, který si chcete prohlédnout. 

2. Stiskněte červené tlačítko Fixace obrazu   na přední straně 
přístroje. 

3. Prohlédněte si zvětšený text na displeji. 

4. Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí režimu fixace obrazu. 
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Ukládání obrázk ů 

Do paměti lupy RUBY lze uložit až 15 různých zafixovaných obrazů, 
které můžete kdykoliv později vyvolat a znovu si prohlédnout. Obrázky 
jsou ukládány v aktuálně nastaveném barevném režimu, při pozdějším 
prohlížení můžete měnit pouze velikost zvětšení, nikoliv barevný režim. 

Chcete-li zafixovaný obraz, který máte právě na displeji, uložit do 
paměti, podržte červené tlačítko Fixace obrazu   po dobu šesti 
vteřin, čímž bude obrázek uložen a RUBY přejde do režimu uložených 
obrázků.  

Pokud chcete pouze vstoupit do režimu uložených obrázků (bez uložení 
nového obrázku), podržte červené tlačítko Fixace obrazu   po dobu 
šesti vteřin bez předchozí fixace obrazu. 

V režimu uložených obrázků se na displeji můžete setkat 
s následujícími symboly: 
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 Uloženo : Takto označený obrázek bude uchován v paměti. 
Chcete-li daný obrázek z paměti vymazat, stiskněte modré 
tlačítko Video režim   a symbol se změní. 

 Neukládat : Takto označené obrázky budou při ukončení 
režimu obrázků z paměti vymazány. Chcete-li daný obrázek 
uchovat, stiskněte modré tlačítko Video režim   . 

 Další obrázek : Stiskněte červené tlačítko Fixace obrazu   
pro přechod na další uložený obrázek. 

 Plná pam ěť: Takto označený obrázek nebude uložen, neboť 
paměť již je plně obsazena. Chcete-li daný obrázek uchovat, 
jeden či více jiných obrázků označte  (viz výše) pro uvolnění 
místa v paměti.  

Práci v režimu uložených obrázků ukončíte opět přidržením červeného 
tlačítko Fixace obrazu   po dobu tří vteřin. 
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Vypnutí osv ětlení 

Chcete-li zabránit přesvětlení při prohlížení předloh s lesklým 
povrchem, můžete dočasně vypnout vestavěné osvětlení následujícím 
postupem: 

� Stiskněte a držte žluto-zelené tlačítko Zapnout  a přitom krátce 
stiskněte červené tlačítko Fixace obrazu  . 

Stejným postupem můžete osvětlení opět zapnout. 

Poznámka: Po zapnutí lupy RUBY je osvětlení vždy zapnuto. 
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Popis p řístroje 
Textový popis následuje za obrázky na straně 31. 

RUBY – horní a přední pohled 
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RUBY – pohled na zadní stranu 
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1 – Tlačítko Zapnout (žluto-zelené) 

Stiskněte žluto-zelené tlačítko Zapnout  pro zapnutí přístroje, dalším 
stiskem téhož tlačítka přístroj opět vypnete.  

2 – Tlačítko Video režim  (modré) 

Zvolte si kontrastní barvy, které pro čtení textu nejlépe vyhovují vašim 
zrakovým potřebám.  

Stiskněte modré tlačítko Video režim  pro přepínání mezi 
jednotlivými možnostmi. K dispozici je ve výchozím nastavení pět video 
režimů: Normální, Černá na bílé, Bílá na černé, Žlutá na modré a Žlutá 
na černé.  
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3 – Tlačítko Zv ětšení (žluté) 

Stiskněte žluté tlačítko Zvětšení , umístěné na pravé straně LCD 
displeje pro přepínání mezi stupni zvětšení. Vysoký stupeň zvětšení 
vám může pomoci vidět malý text nebo podrobnou ilustraci. Nízký 
stupeň zvětšení vám umožní vidět na displeji více.  

4 – Tlačítko Fixace obrazu ( červené) 

Stiskněte červené tlačítko Fixace obrazu  , umístěné na pravé 
straně LCD displeje, pro podržení obrazu, který je právě na displeji. 
Stiskněte tlačítko znovu pro vypnutí režimu Fixace obrazu. Pro bližší 
informace nahlédněte do oddílu Fixace obrazu na straně 24. 

5 – LCD displej 

Přístroj má širokoúhlý LCD displej (poměr stran 16:9) o velikosti 
úhlopříčky 11 cm (4,3").Text nebo jiné položky umístěné před okénko 
kamery se zobrazí na displeji.  
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6 – Zdířka napájení 

Zapojte přiložený síťový adaptér do malé, kulaté zdířky na levé horní 
hraně přístroje. Do této zdířky zapojujte pouze přiložený síťový adaptér. 
Bližší informace o dobíjení baterií najdete na straně 12.  

7 – Indikátor baterie 

Ukazatel stavu baterie je dioda umístěná vedle zdířky pro napájení, na 
levé horní hraně přístroje. Je-li stav baterií nízký, bliká červeně. Když se 
NiMH baterie dobíjí, bliká zeleně. Ukazatel přestane blikat a svítí 
zeleně, jsou-li baterie zcela nabité. Když odpojíte přístroj od síťového 
adaptéru, přestane ukazatel svítit. Pro více informací o funkci indikátoru 
si přečtěte oddíl Indikátor baterie na straně 9. 

8 – Rukoje ť a přihrádka pro baterie 

Sklapovací rukojeť přístroje lze zcela vyklopit, takže je možno RUBY 
držet jako tradiční lupu. V rukojeti jsou také ukryty čtyři dobíjecí AAA 

34 
NiMH baterie (přiloženy k přístroji) nebo čtyři alkalické AAA baterie 
(nejsou součástí dodávky). Nepoužívejte současně kombinaci 
dobíjecích a alkalických baterií. 

9 – Okénko kamery 

Toto okénko chrání čočku kamery zvětšující předměty, jež se pod ní 
nacházejí. 

10 – Světla 

Přístroj je vybaven dvěma malými světly, která pomáhají nasvítit text, 
který právě čtete, nebo předmět, který si prohlížíte. 

11 – Připojení pro řemínek na záp ěstí 

Toto očko vám umožní připojit k vaší lupě RUBY řemínek na zápěstí.  
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Přenášení lupy RUBY 
Lupa RUBY je vybavena řemínkem na zápěstí, s jehož pomocí můžete 
lupu používat bez rizika, že vám vypadne z ruky. Pro připevnění tohoto 
řemínku si prohlédněte ilustraci na následující stránce a proveďte 
následující: 

1. Provlékněte jeden konec řemínku dírkou pro řemínek, která je
umístěna na zadní straně lupy RUBY.

2. Prostrčte jeden konec řemínku očkem na druhém konci řemínku a
řemínek utáhněte.

Při používání lupy RUBY si nyní můžete na ruku navléknout řemínek, 
který vám pomůže předejít poškození lupy způsobené jejím pádem. 
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Připevnění řemínku na zápěstí 
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Čišt ění lupy RUBY 
Než začnete čistit displej nebo kameru lupy RUBY, vypněte zařízení, 
vypojte jej z přívodu elektrického proudu, poté aplikujte malé množství 
neabrazivního čistícího prostředku na měkký hadřík, který nepouští vlas 
(ne papírové utěrky), a jemně otřete. Vhodnými čistícími prostředky 
jsou: voda, isopropylalkohol (ne ethylalkohol = líh!) nebo ocet smíchaný 
s vodou v poměru ne větším než 10% octa 

VAROVÁNÍ:  
Nevystavujte displej nadměrnému tlaku. Nestříkejte čistícím 
prostředkem ve spreji přímo na displej. Nepoužívejte čistící 
prostředky obsahující následující přísady: aceton, ethylalkohol, 
ethyl-acetát, amoniak nebo chlormethan.  
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Servis a podpora 

Poznámka: 
Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, jež by mohl opravit 
sám uživatel. Jakýkoliv neautorizovaný pokus o opravu nebo 
výměnu vnitřních součástí přístroje automaticky zruší záruku 
výrobku. 

Pro technickou pomoc k lupě RUBY se můžete obrátit na firmu GALOP 
sro., výhradního distributora výrobků společnosti Freedom Scientific pro 
Českou Republiku. 

Než se obrátíte na technickou podporu, nahlédněte prosím do 
následující kapitoly Odstraňování problémů, kde najdete návod na 
rychlé vyřešení nejběžnějších problémů.  
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Odstra ňování problém ů 

Problém Řešení 

Obrazovka je prázdná. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý. 

Ujistěte se, že text/předmět, který 
si přejete zvětšit, je správně 
umístěný pod okénkem kamery. 

Snižte úroveň zvětšení. 

Dobijte NiMH baterie. 

Pokud používáte alkalické AAA 
baterie, vyměňte je. (Nemíchejte 
s dobíjecími bateriemi.) 
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Problém Řešení 

Přístroj nelze zapnout. Dobijte NiMH baterie. 

Pokud používáte alkalické AAA 
baterie, vyměňte je. (Nemíchejte 
s dobíjecími bateriemi.) 

Obraz na displeji je tmavý nebo 
zdeformovaný. 

Ujistěte se, že je RUBY umístěn na 
stránce, kterou čtete, naplocho. 

Ukazatel stavu baterie bliká 
červeně. 

Dobijte NiMH dobíjecí baterie 
nebo, pokud používáte alkalické 
baterie, vyměňte baterie. 
(Nemíchejte dva typy baterií.) 
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Problém Řešení 

Ukazatel stavu baterie svítí stále 
červeně, když je síťový adaptér 
připojený k RUBY. 

Došlo k chybě baterie. Odpojte 
síťový adaptér z RUBY a opět jej 
připojte. 

Dobijte NiMH baterie po dobu 
nejméně 2 hodin.  

Pokud používáte alkalické AAA 
baterie, vyměňte je. 

Pokud problém přetrvává, odpojte 
síťový adaptér a zavolejte 
technickou podporu. 
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Problém Řešení 

Ukazatel stavu baterie nebliká 
zeleně, ačkoliv je k přístroji 
připojen síťový adaptér zapojený 
do zásuvky elektrické energie.  

nebo 

Nabíjecí NiMH baterie se nedobíjí. 

Ujistěte se, že je menší konec 
síťového adaptéru je správně 
zapojen do zdířky napájení. 

Ujistěte se, že zásuvka elektrické 
energie je funkční a je v ní proud. 
Je-li přístroj zapojen do zásuvky se 
spínačem, ujistěte se, že je 
zásuvka zapnutá. 

Na displeji jsou šmouhy a skvrny. Vyčistěte displej a okénko kamery 
podle návodu v oddílu Čištění lupy 
RUBY na straně 357.  
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Problém Řešení 

Text je pro čtení příliš drobný. Stiskněte žluté tlačítko Zvětšení 
pro zvýšení úrovně zvětšení.  

Text je pro čtení příliš velký. Stiskněte několikrát žluté tlačítko 
Zvětšení pro p řepnutí zpět na nižší 
úroveň zvětšení.  

Poslední revize: 28.11.2011 
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Výrobce: 

Freedom Scientific  BLV Group, LLC 

Florida, USA 

Distribuce v ČR: 

GALOP, s .r.o., Řehořova 14 , 130 00 Praha 3 

Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747 

E-mail: galop@galop.cz     Internet: www.galop.cz


