Compact 6 HD Wear
Introductie
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De opvouwbare Wear accessoire verandert
de Compact 6 HD elektronische handloep in
een handsfree, draagbare oplossing.
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Hoofdband voorzijde
Hoofdsteun bovenzijde
Hoofdband achterzijde
Hoofdsteun achterzijde
Hoofdband zijkant
Voorpaneel

7. Houder
8. Ontkoppel knop
9. Zijkanten
10. Gezichtssteun met
verzacht oppervlak

De Wear ontvouwen

Houd de gezichtssteun
in de ene hand en het
voorpaneel in de
andere hand. Ontvouw
de Wear zodanig dat
de zijkanten parallel
zijn.

Breng de achterkant
van beide zijkanten in
positie door ze naar
buiten te drukken tot
ze in het slot klikken.
De zijkanten staan
goed vast wanneer het
geheel stevig en
stabiel voelt.

De Compact 6 HD in de Wear
plaatsen

Wanneer de Compact
Schuif de Compact 6
6 HD symmetrisch in
HD in de houder, zodat de houder zit en de
het Compact scherm
bovenzijde van de
richting het voorpaneel Compact 6 HD
gericht is en de
evenwijdig loopt met
camera naar buiten
de bovenzijde van het
wijst.
voorpaneel bevindt het
zich in de juiste positie.
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De Wear opbouwen

Ontkoppel de beide
zijkantsloten door
tegelijkertijd de
driehoekige knoppen
in de richting van de
pijl te drukken en duw
de beide zijkanten
evenwijdig naar
binnen.

Schuif de
gezichtssteun richting
het voor paneel om de
Wear in te klappen.
Vouw de bovenste
hoofdsteun eerst op en
daarna de achterste
hoofdsteun.

De onderzijde van de Wear
afdekken

Om het licht dat van
onder komt te blokkeren
kan u de meegeleverde
afdekplaatjes gebruiken.
Deze afdekplaatjes zijn
gemaakt van zelfklevend
materiaal dat zich
eenvoudig hecht onder
de zijkanten.

Draai de Wear op
z’n kop en plaats
de afdekplaatjes
tegen de zijkanten.
Controleer of ze de
onderkant goed
bedekken en goed
vast zitten.

Plaatsing op het hoofd

Zorg dat de hoofdbanden voldoende
speling hebben voordat
ze op het hoofd
geplaatst worden.
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Pas de hoofband aan
de achterzijde aan
zodat deze
comfortabel voelt.

Pas de hoofdbanden
aan de zijkant aan tot
deze comfortabel
voelen.

Pas tot slot de
hoofdband aan de
voorzijde aan tot het
geheel stevig, stabiel en
gebalanceerd aanvoelt.

De Compact 6 HD Wear gebruiken met een bril
De Compact 6 HD Wear kan in combinatie met een bril gebruikt
worden. Als het frame van de bril dun is, kan de Wear gewoon
over de bril gedragen worden.
Is het frame van de bril dikker, steek dan de poten van de bril
door de bovenste openingen van de gezichtssteun terwijl u de
bril op z’n kop vast houdt. Als de poten van de bril volledig door
de gaten zijn gestoken draai dan de bril naar de normale
draagpositie. Plaats nu de Wear met bril op het hoofd. De poten
van de bril steken tijdens het dragen aan de zijkanten uit de
Wear en rusten niet zoals gebruikelijk op de oren maar de bril
kan zo wel comfortabel gedragen worden.

Perifeer zicht
Met het perifere zicht kan u zien wat er rondom u gebeurt. Om
perifeer te kunnen kijken met de Compact 6 HD Wear, opent u
beide zijkanten van de gezichtssteun. Zet de zijkanten vast door
ze tegen de zelfklevende streep op het masker van de
gezichtssteun te vouwen. Nu zijn de zijkanten geopend en kunt
u zien wat er rondom u gebeurt terwijl u de Compact 6 HD
Wear gebruikt.

Waarschuwingen
Waarschuwingen m.b.t. veiligheid: om letsel of schade te voorkomen,
dient u rekening te houden met het volgende voordat u de Wear gebruikt:
• Voer geen mobiliteitsactiviteiten zoals, lopen, rennen,
autorijden etc. uit terwijl u de Compact 6 HD Wear gebruikt!
• Laat de Wear niet achter in direct zonlicht. De lenzen kunnen
brand veroorzaken.
• Kijk niet direct in de zon terwijl u de Compact 6 HD Wear
gebruikt.
• Gebruik de Compact 6 HD Wear niet wanneer u visueel
ongemak ervaart.
• Gebruik de Compact 6 HD Wear niet als u last hebt van
duizeligheid of snel flauw valt.
• Let op dat uw diepte waarneming niet is veranderd na het
gebruik van de Compact 6 HD Wear. Als dit wel het geval is,
wacht dan totdat uw diepte waarneming weer normaal is
voordat u zich bezig houdt met activiteiten die veel van uw
visuele bewustzijn vragen (zoals autorijden, machines
bedienen, etc.).
• Stel schermhelderheid in om het gebruikscomfort te
verhogen.
Belangrijk: Tijdens het kijken naar objecten maakt men normaliter lichte
hoofdbewegingen om een volledig beeld te krijgen. Het Compact 6 HD
Wear scherm blijft echter statisch en als gevolg daarvan moeten de ogen
dus bewegen om het volledig beeld waar te nemen. Deze
oogbewegingen maken een grotere uitslag dan normaal bereikt wordt en
leiden daarom tot een grotere belasting of work-out voor de
oogspieren.
Zoals met andere work-outs kan de gebruiker ongemak ervaren, maar dit
verdwijnt wanneer de spieren getraind zijn. Houdt er rekening mee dat
als u spierpijn in uw ogen ervaart na ongeveer 30 minuten sinds het
eerste gebruik, dit vergelijkbaar is met het trainen van andere spieren in
uw lijf. Uiteindelijk maakt het de oogspieren fitter en kan het de ogen
zelfs ten goede komen!

Specificaties
• 6X extra vergroting
• Twee prismatische, asferische
lenzen
• Gezichtsveld horizontaal 90°
en verticaal 55°
• Opvouwbaar ontwerp – voor
makkelijk dragen en opbergen
• Toegang tot aanraak scherm
om de Compact 6 HD te
bedienen
• Afmeting wanneer
opgevouwen 200x100x50mm
• Gewicht 230 gram (zonder
Compact 6 HD)

Lens bescherming &
onderhoud
Er zijn lensbeschermers
geplaatst op de Wear. Verwijder
deze zodra u de Wear gaat
gebruiken.

Houd de lenzen schoon en
bescherm ze tegen krassen.
Worden de lenzen vuil of
beslaan ze, verwijder dan eerst
voorzichtig alles dat krassen
kan veroorzaken en reinig de
lenzen met het meegeleverde
reinigingsdoekje. Zeep en water
kan gebruikt worden maar
gebruik geen alcohol, aceton of
ander chemische middelen!

