Έργο: LibAccessATHINA: Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών

Μεγεθυντής οθόνης Κλειστού Κυκλώµατος
Τηλεόρασης (CCTV) Tieman Twinkle Bright
Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης
Γενικά
Τα βασικά στοιχεία που εντοπίζονται στο µεγεθυντής CCTV είναι:
Κουµπί Λειτουργίας (On/ Off): Το κουµπί αυτό βρίσκεται στη βάση του
βραχίονα.
Επιφάνεια Μεγέθυνσης: Αποτελεί τον χώρο πάνω στον οποίο µπορείτε να
τοποθετήσετε τα προς µεγέθυνση αντικείµενα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
µετακίνησης/ στερέωσης της επιφάνειας σε µια συγκεκριµένη θέση.
Κάµερα: Η κάµερα έχει τοποθετηθεί στην άκρη του βραχίονα και πάνω από
την επιφάνεια εργασίας. Μετακινήστε την επιφάνεια εργασίας έτσι ώστε το
αντικείµενο που επιθυµείτε να µεγεθύνετε να βρίσκεται κάτω από τη κάµερα.
Πίνακας Ελέγχου: Ο Πίνακας Ελέγχου βρίσκεται στο µπροστινό µέρος της
επιφάνειας µεγέθυνσης για να διευκολύνει τον χρήστη στην αλλαγή
χαρακτηριστικών µεγέθυνσης.

Εικόνα 1: Πίνακας Ελέγχου
Χειριστήριο Πρόσθετων Ρυθµίσεων: Το Χειριστήριο Πρόσθετων Ρυθµίσεων
αποτελεί ένα αυτόνοµο κουτί που συνδέεται µε τη κύρια συσκευή µέσω
καλωδίου, µε δυνατότητα µετακίνησης σε σηµείο που εξυπηρετεί καλύτερα
τον χρήστη πάνω στη συσκευή (δεξιά ή αριστερά).
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Εικόνα 2: Χειριστήριο Πρόσθετων Ρυθµίσεων
∆ιακόπτης ποδιού: Εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στις λειτουργίες του
πλήκτρου Options από το Χειριστήριο Πρόσθετων Ρυθµίσεων.
Λειτουργίες του Πίνακα Ελέγχου
Από τον πίνακα ελέγχου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις εξής λειτουργίες:
Brightness and contrast (Φωτεινότητα και Αντίθεση): Ο χρήστης
µπορεί να ρυθµίζει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά µέσω δύο
πλήκτρων που βρίσκονται αριστερά στον Πίνακα Ελέγχου. Το
πάνω πλήκτρο αυξάνει την αντίθεση σε περίπτωση που έχει
επιλεχθεί σαν τρόπος λειτουργίας το Picture Mode και την
φωτεινότητα όταν έχει επιλεχθεί το Reading Mode. Το από κάτω πλήκτρο
µειώνει την φωτεινότητα και την αντίθεση.




Mode (Τρόπος λειτουργίας): Μέσα από το τετράγωνο πλήκτρο ο
χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα από τους τρεις τρόπους λειτουργίας:
 Picture Mode (Καλύτερη εµφάνιση των φωτογραφιών και
εικόνων)
Reading Mode (Σε περίπτωση κειµένου προσφέρει υψηλή αντίθεση
και εµφανίζει το κείµενο µε µαύρους χαρακτήρες πάνω σε λευκό φόντο)
Reverse Reading Mode (Εµφάνιση κειµένου µε λευκούς χαρακτήρες
σε µαύρο φόντο)

Focus (Εστίαση): Το πλήκτρο αυτόµατης εστίασης βρίσκεται
στο κέντρο του Πίνακα Ελέγχου. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο
έχετε καλύτερα αποτελέσµατα στην εµφάνιση της µεγεθυσµένης εικόνας/
κειµένου. Η διαδικασία αυτόµατης εστίασης διαρκεί περίπου τρία
δευτερόλεπτα.
Pointer (∆είκτης): Πιέζοντας το πλήκτρο µε σχήµα βέλους
ενεργοποιείτε µια κόκκινη τελεία στην επιφάνεια µεγέθυνσης η
οποία σας βοηθά να εντοπίζετε το σηµείο που µεγεθύνεται στην
οθόνη. Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο για δεύτερη
φορά. (Η κόκκινη τελεία εµφανίζεται µόνο στην επιφάνεια µεγέθυνσης και όχι
στην οθόνη.)
Zoom (Μεγέθυνση): Η λειτουργία αυτή ρυθµίζετε µέσω δύο
πλήκτρων που βρίσκονται δεξιά στον Πίνακα Ελέγχου. Το πάνω
πλήκτρο αυξάνει τον βαθµό µεγέθυνσης ενώ το κάτω τον µειώνει.

Χρήση της Επιφάνειας Μεγέθυνσης
Τοποθετήστε το υλικό σας στη µέση της Επιφάνειας Μεγέθυνσης και τα χέρια
σας δεξιά και αριστερά στις κατώτατες γωνίες της επιφάνειας έτσι ώστε να
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µπορείτε να µετακινήστε την επιφάνεια µε τα χέρια σας. Κάτω από το
µπροστινό µέρος της επιφάνειας βρίσκεται ο µοχλός ελέγχου κίνησης. Ο
µοχλός αυτός µπορεί να είναι σε τρεις θέσεις ορίζοντας αντίστοιχα την κίνηση
της επιφάνειας:


∆εξιά: Ακινητοποίηση της Επιφάνειας Μεγέθυνσης



Αριστερά: Μετακίνηση της Επιφάνειας Μεγέθυνσης µόνο αριστερά και
δεξιά.



Στη µέση: Ελεύθερη µετακίνηση της Επιφάνειας Μεγέθυνσης προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Χρήση του Χειριστηρίου Πρόσθετων Ρυθµίσεων
Το Χειριστήριο Πρόσθετων Ρυθµίσεων περιλαµβάνει 5 κουµπιά πάνω στα
οποία αναγράφονται και οι αντίστοιχες λειτουργίες που επιτελούν. Οι
λειτουργίες αυτές περιγράφονται παρακάτω:
Line: Εναλλαγή ανάµεσα στις εξής επιλογές για την διευκόλυνση ανάγνωσης
του µεγεθυσµένου περιεχοµένου:
Προσθήκη 2 κάθετων γραµµών/ οδηγών στο αντίστοιχο παράθυρο της
οθόνης
Προσθήκη 2 παράλληλων γραµµών/ οδηγών στο αντίστοιχο παράθυρο της
οθόνης
Για να εξαφανιστούν τελείως οι γραµµές/ οδηγοί πιέστε πάλι το κουµπί.
Window: Εναλλαγή ανάµεσα σε κάθετη και οριζόντια εµφάνισης παραθύρου
στη οθόνη. Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή πιέστε πάλι το κουµπί.
Options: Εναλλαγή µεταξύ των τριών τρόπων συνεργασίας της συσκευής µε
την οθόνη του Η/Υ σας, δηλαδή:
Εµφάνιση της οθόνης σας χωρίς κανένα παράθυρο από τον Μεγεθυντή.
Εµφάνιση παραθύρου του µεγεθυντή όπως έχει προκαθοριστεί από τον
χρήστη µπροστά από τα περιεχόµενα της οθόνης (split screen).
Εµφάνιση µόνο του παραθύρου του µεγεθυντή όπως αυτό έχει καθοριστεί
από τον χρήστη.
Position: Τοποθέτηση των γραµµών/ οδηγών ή του παραθύρου οπουδήποτε
στην οθόνη µέσω του περιστρεφόµενου κουµπιού. Συγκεκριµένα οι οριζόντιες
γραµµές/ οδηγοί και τα οριζόντια παράθυρα µετακινούνται πάνω-κάτω και οι
παράλληλες γραµµές/ οδηγοί και παράθυρα µόνο αριστερά-δεξιά.
Width: Καθορισµός πλάτους σε γραµµές/ οδηγούς και παράθυρα µέσω ενός
περιστρεφόµενου κουµπιού.
Color select: Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται σε περίπτωση που οι τρόποι
λειτουργίας σας είναι Reading Mode ή Reverse Reading Mode. Τότε
πιέζοντας το δεξί µέρος του κουµπιού επιλέγεται ανάµεσα σε 8 συνδυασµούς
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χρωµάτων περιεχοµένου και φόντου. Για να γυρίσετε στον προηγούµενο
συνδυασµό πιέστε το αριστερό µέρος του κουµπιού.
Πιέζοντας συγχρόνως και τα δύο µέρη εµφανίζεται ο συνδυασµός λευκού και
µαύρου.

Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ.
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