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TOPAZ® Cartão de Referência do Painel de Controle XL HD

Rotor / botão /
alternador

Funcionalidade

Rotor de Brilho /
Botão localizar
(Amarelo)

Gire para alimentar ou diminuir o brilho da tela.

Rotor de Ampliação /
Botão Congelar
Quadros (Preto)

Gire para alimentar ou diminuir a ampliação.

Botão Rotor de
Seleção de Cores /
Visualização de
Câmera e
Computador (Azul)

Gire para escolher um modo de cores que se ajuste melhor ao
que sua visão necessita.

Pressione e segure o centro para fazer um zoom usando o
recurso localizar. Solte para retornar o zoom ao normal.

Pressione o centro para alternar entre congelar quadros
ativado/desativado.

Pressione o centro para alternar entre a câmera do TOPAZ XL
HD e um computador conectado.
Pressione o centro para alternar entre linha de leitura
horizontal ativado/desativado se não estiver conectado a um
computador.

Alternador de Modo
de Suspensão de
Energia (Verde)

Pressione a direita para colocar o TOPAZ XL HD no modo de
suspensão. Pressione a esquerda para ligar o TOPAZ XL HD a
partir do modo de suspensão.
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Rotor / botão /
alternador

Funcionalidade

Botão Bloquear Foco
/ Botão Localizador
de Posição
(Vermelho)

Pressione para ativar bloquear foco. Pressione uma segunda
vez para ativar o localizador de posição. Pressione-o uma
terceira vez para desativar ambos o localizador de posição e o
modo Trava de Foco.
Pressione e segure simultaneamente com o centro do rotor
amarelo de brilho para ligar/desligar as luzes de leitura.

Interruptor de Linhas
de Leitura e
Máscaras de Leitura
(Roxo)

O interruptor está localizado debaixo da capa plástica (não
aparente) abaixo do painel de controle.
Pressione a direita para circular entre linhas horizontais, linhas
verticais, máscaras verticais, máscaras horizontais e nenhuma.
Pressione a esquerda para circular entre máscaras horizontais,
máscaras verticais, linhas verticais, linhas horizontais, e
nenhum.

Roda de ajuste
esquerda (Roxa)

A roda está localizada debaixo da capa plástica (não aparente)
abaixo do painel de controle.
Vire a esquerda ou direita para mover tanto as linhas de leitura
ou as máscaras de leitura para cima ou para baixo ou esquerda
e direita na tela.

Roda de ajuste
direita (Roxa)

A roda está localizada debaixo da capa plástica (não aparente)
abaixo do painel de controle.
Para linhas ou máscaras horizontais, gire a roda para mover a
linha ou máscara superior para cima ou para baixo. Isto
aumenta ou diminui a distância entre as linhas ou máscaras
horizontais.
Para linhas ou máscaras verticais, gire a roda para mover a
linha ou máscara direita para esquerda ou direita. Isto
aumenta ou diminui a distância entre as linhas ou máscaras
verticais.
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