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Aviso WEEE
A diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), que
entrou em vigor como lei europeia em 13 de fevereiro de 2003, resultou em uma
grande mudança no tratamento de equipamentos elétricos em fim de vida.
O objetivo da presente diretiva é, como primeira prioridade, a prevenção dos REEE
e, além disso, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização
desses resíduos, de modo a reduzir a sua eliminação.
O logotipo WEEE (mostrado à esquerda) no produto ou na caixa indica que
este produto não deve ser descartado ou descartado com o lixo doméstico.
Você é responsável por descartar todos os seus equipamentos eletrônicos ou
elétricos, transferindo-os para o ponto de coleta especificado para a reciclagem de
tais resíduos perigosos. A coleta isolada e a recuperação adequada de seus
equipamentos eletrônicos e elétricos no momento do descarte ajudarão a
conservar os recursos naturais. Além disso, a reciclagem adequada dos
equipamentos de resíduos eletrônicos e elétricos garantirá a segurança da saúde
humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte,
recuperação e pontos de coleta de equipamentos eletrônicos e elétricos, entre em
contato com o centro da cidade local, o serviço de descarte de lixo doméstico, a
loja onde você adquiriu o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Introdução
Parabéns por escolher o Compact 6 HD ou Compact 6 HD com Fala!
O exclusivo ampliador de vídeo eletrônico de 6 polegadas com tela sensível ao
toque e tamanho de bolso da Optelec permite que você visualize e amplie texto e
imagens impressos em qualidade HD de alta resolução e coloridas ou de alto
contraste. Com seu monitor de 6 polegadas, duas câmeras, interface de tela de
toque personalizável e acessórios exclusivos, você pode personalizar seu Compact 6
HD e adequá-lo às suas necessidades pessoais.
Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre o uso deste produto, entre em contato
com seu distribuidor ou com a sede da Optelec, usando as informações de contato
na última página deste manual. Seu feedback é importante. Esperamos que você
goste do seu Compact 6 HD!

Sobre este manual
A Optelec está constantemente melhorando nossos produtos e suas
funcionalidades. Portanto, é possível que este manual não seja a versão mais
recente. Faça o download do manual mais atualizado em www.tecassistiva.com.br
na seção Suporte.
Este manual irá familiarizá-lo com os recursos e operação básica do Compact 6 HD
e Compact 6 HD com Fala. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o
seu dispositivo. Salvo indicação contrária, todas as referências ao Compact 6 HD
também se aplicam ao Compact 6 HD com fala. A funcionalidade especificamente
aplicável para o Compact 6 HD com Fala está marcada com o logotipo de fala.

Logotipo de fala

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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O que está na caixa?
A embalagem do Compact 6 HD contém o seguinte:

• O ampliador de vídeo Compact 6 HD ou Compact 6 HD com Fala e o
suporte de leitura;

• Uma bolsa de proteção;
• Uma pulseira;
• Uma fonte de alimentação USB com cabo USB-C;
• Adaptador de tomada padrão Brasileiro;
• Um conversor de plugue de áudio USB para 3,5 mm;
• Um pano de limpeza de tela;
Se algum desses itens estiver faltando no seu pacote, entre em contato com a
Tecassistiva.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Começando
O Compact 6 HD é colocado corretamente à sua frente quando a tela está voltada
para cima, e o botão branco de foto, e o botão laranja liga / desliga estão nos
cantos superior da tela.

1

2

3

1. Botão liga / desliga.
2. Botão de foto.
3. USB conector.

Usando o Compact 6 HD com o suporte de leitura
O Compact 6 HD é entregue com um suporte de leitura. Quando colocado no
suporte de leitura, o Compact 6 HD pode ser usado com o suporte de leitura
fechado ou aberto.
Na posição aberta, a tela será ajustada em um ângulo ergonômico para leitura e a
câmera da lupa será ativada. A posição aberta permite que você leia textos mais
longos.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Na posição fechada, a câmera de visão geral está sendo usada. Segure a unidade
na sua mão e aponte a câmera (localizada na parte de trás da unidade) para o
objeto ou texto que você deseja ver ou ler. A posição fechada é ideal para
digitalização ou visualização rápida de documentos ou objetos.

Para inserir o Compact 6 HD no suporte de leitura, siga estas etapas:
1. Insira o Compact 6 HD na parte inferior do suporte de leitura.
2. Pressione para travar o Compact 6 HD no suporte de leitura.
3. O Compact 6 HD está agora travado no suporte de leitura.

Passo 1

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Passo 3
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Para remover o Compact 6 HD do suporte de leitura, siga estas etapas:
1. Abra o suporte de leitura.
2. Coloque 2 dedos nos recuos na parte de trás.
3. Pressione suavemente para remover o Compact 6 HD do suporte.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Para abrir o suporte de leitura, siga estas etapas:
1. Coloque o Compact 6 HD na sua frente para que a tela fique voltada para
cima e o botão branco da foto e o botão laranja liga / desliga estejam na
parte superior da tela.
2. Abra os pés do suporte e o Compact 6 HD será ligado.
Para fechar o suporte de leitura, siga estas etapas:
1. Coloque o Compact 6 HD na sua frente para que a tela fique voltada para
cima e o botão branco da foto e o botão laranja liga / desliga estejam na
parte superior da tela.
2. Pressione suavemente o Compact 6 HD para baixo para fechar o suporte
de leitura.
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Limpando a lente da câmera
Para uma imagem de qualidade ideal, recomenda-se que a lente da câmera e a
janela de luz do objeto sejam mantidas limpas. Uma lente de câmera suja resultará
em uma imagem confusa e pode causar um foco incorreto no foco automático.
Para limpar a lentes da câmera, use o pano de limpeza fornecido ou outro pano
macio de limpeza de lentes.
Nota: Não use água ou agentes de limpeza para limpar a lente da câmera.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Botões
O Compact 6 HD possui os seguintes botões:
Botão liga / desliga
Um breve toque no botão laranja, localizado no canto
superior esquerdo, colocará o Compact 6 HD no modo de
suspensão ou retomará a unidade. Um toque de 3 segundos
nesse botão desliga ou liga a unidade novamente.
Botão de foto
O botão de foto localizado no canto superior direito da
unidade permite tirar uma foto temporária de um texto ou
imagem distante, permitindo aproximar a imagem. Se você
possui um Compact 6 HD com fala, o Compact 6 HD extrai o
texto da foto e o lê em voz alta.
Conector USB
O conector USB branco está localizado no lado direito no
canto inferior do Compact 6 HD. O cabo USB fornecido
conecta-se a esta porta USB e fonte de alimentação. Use
apenas a fonte de alimentação que acompanha o Compact 6
HD para alimentar e carregar a unidade. Use o cabo
conversor USB para áudio de 3,5 mm para conectar altofalantes ou um fone de ouvido.
Câmeras
As câmeras do Compact 6 HD estão localizadas na parte
traseira da unidade.

Ligar e desligar
Para ligar o Compact 6 HD pela primeira vez, é necessário carregar a unidade. Uma
vez carregado, pressione o botão liga / desliga laranja localizado no canto superior
esquerdo da tela por três segundos. Para desligar o Compact 6 HD, pressione o
botão laranja por três segundos novamente. Ao ligar o Compact 6 HD, levará
aproximadamente 25 segundos para que uma imagem seja exibida na tela.
Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Suspender e retomar
Quando o Compact 6 HD é ligado, um breve toque no botão laranja de energia
coloca a unidade no modo de suspensão. Um toque breve no botão liga / desliga
laranja retomará a operação do Compact 6 HD no modo em que estava quando foi
colocado no modo de suspensão. Ao sair do modo de suspensão, o Compact 6 HD
leva aproximadamente 1 segundo antes que uma imagem seja exibida na tela.
Quando o Compact 6 HD está no modo de suspensão, a unidade também pode
retomar abrindo o suporte de leitura do Compact 6 HD. Fechar o suporte de leitura
o colocará novamente no modo de suspensão.

A lente de aumento e as câmeras de visão geral
O Compact 6 HD é equipado com duas câmeras, uma câmera de ampliação e uma
câmera de visão geral.

Quando o suporte estiver sendo aberto, o Compact 6 HD será ligado e selecionará
automaticamente a câmera do ampliador. Quando você liga o Compact 6 HD com
o suporte fechado, a câmera de visão geral será ativada. A câmera de ampliação é
otimizada para leitura de texto no suporte de leitura, enquanto a câmera de visão
geral é otimizada para observar objetos a uma curta distância. Para alternar entre as
câmeras, toque na tela e toque no ícone da câmera na parte superior da tela.

Bloquear Foco
O foco automático da câmera de visão geral pode ser bloqueado para escrever ou
visualizar objetos a uma distância fixa. Para bloquear o foco, toque na tela por 2
segundos. Para desbloquear o foco, toque no botão de bloqueio de foco na parte
superior da tela ao lado do ícone de troca da câmera.
Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Usando o botão de foto
O botão de foto permite que você tire uma foto temporária de um texto ou uma
imagem.
1. Segure ou coloque o Compact 6 HD sobre o texto ou imagem que você
deseja capturar.
2. Pressione o botão de foto localizado no lado superior direito da unidade
para tirar a foto.
3. Ao aproximar o Compact 6 HD dos seus olhos, você poderá ver o objeto
ou o texto de perto.
4. Pressione o botão de foto novamente para retornar ao modo de vídeo ao
vivo. Agora é possível tirar uma nova foto.
Para salvar ou excluir instantâneos, consulte o capítulo 7.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Usando o Compact 6 HD com Fala para
conversão de texto em fala e OCR
Se você possui um Compact 6 HD com Fala, tirar uma foto ativa a
funcionalidade de fala. O Compact 6 HD com Fala extrai o texto da
imagem e lê o texto em voz alta.

Ativando a fala
Para tirar uma foto e ativar a fala:

• Posicione o texto ou parte do texto na visualização da câmera e pressione o
botão de foto. Para obter um resultado ideal, verifique se há luz suficiente
no ambiente, evite sombras e limite o texto apenas à parte do documento
que você deseja ler. Se o texto exibido for muito pequeno, o
reconhecimento perderá precisão e poderá falhar.

• Uma barra de progresso será exibida. O Compact 6 HD com Fala começará a
ler após o término do processo de reconhecimento.

• Use o botão Reproduzir/Pausar para iniciar ou parar a leitura
• Toque e segure (toque longo) no texto para começar a ler a palavra ou
seção para a qual você aponta.

• Toque no botão "Contraste" para exibir o texto em cores de alto contraste.
O texto será formatado em uma coluna para caber na largura da tela. Na
visualização de alto contraste, as imagens não serão mostradas. Pressione o
botão "Contraste" para alternar entre as várias opções de alto contraste e o
modo de cores. No modo de cores, as imagens serão mostradas, bem como
o layout original do texto.

• Se nenhum texto for encontrado, uma mensagem "Nenhum texto
encontrado" aparecerá ao pressionar o botão "Reproduzir".

• Para alterar o idioma e a voz, consulte o capítulo 5.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Ajustando o volume e a velocidade de leitura
Para ajustar o volume ou a velocidade de leitura, ative a barra de botões com um
único toque. Toque no botão Áudio para exibir os controles deslizantes “Volume” e
“Velocidade”. Os controles deslizantes “Volume” e “Velocidade” estão presentes
apenas na visualização de foto.

Ajustando o idioma e a voz
Para ajustar o idioma ou a voz no Modo Fácil, pressione e segure o botão “Áudio”
para ir para o menu Voz. Para ajustar o idioma ou voz no Modo Avançado,
pressione o botão “Menu” e depois pressione o menu “Voz”. Consulte o Capítulo 7,
Voz, para obter mais informações sobre como navegar no menu “Voz”.

Modo de tabela
O modo de leitura regular lê colunas, ideal para jornais e revistas. Mas,
ocasionalmente, você pode querer ler um menu, recibo, tabela ou outro texto que
tenha um layout semelhante a uma tabela.
Ao pressionar e segurar o botão Foto, o Compact 6 HD com fala vai ler todo o texto
capturado por linha da esquerda para a direita primeiro e, em seguida, passar para
a próxima linha. Ao sair do modo, foto e tirar outra foto, você retornará
automaticamente ao modo de leitura normal.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Carregando a bateria
O Compact 6 HD é fornecido com uma fonte de alimentação e plugue de energia
específico para o Brasil. Conecte o plugue de energia correspondente e conecte-o à
fonte de alimentação.
Para carregar o Compact 6 HD, conecte o cabo USB fornecido à fonte de
alimentação e o conector USB branco localizado no lado direito da unidade.
Conecte a outra extremidade da fonte de alimentação a uma tomada.

Bateria cheia

Bateria carregando

Bateria quase vazia

O carregamento do Compact 6 HD leva aproximadamente 2 horas. Um Compact 6
HD totalmente carregado pode operar por um tempo médio de 3 horas,
dependendo das configurações de energia. Por motivos de segurança, use apenas a
fonte de alimentação e o cabo USB fornecidos com o Compact 6 HD para carregar
a bateria da unidade.

Aviso de bateria
O Compact 6 HD mostrará brevemente um ícone de aviso de bateria vazia para
indicar que a bateria precisa ser carregada. Quando isso ocorrer, certifique-se de
carregar sua unidade. Quando a bateria estiver vazia, a unidade será desligada
automaticamente.
Se o Compact 6 HD não ligar, verifique se ele está carregado.

Suspender
O Compact 6 HD pode entrar automaticamente no modo de suspensão se nenhum
botão for pressionado ou nenhum movimento for detectado. Pressionar o botão
laranja liga / desliga o ligará novamente. O tempo de espera pode ser alterado ou
desativado no menu Compact 6 HD. Por favor, consulte o próximo capítulo sobre
como alterar essas configurações.
Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Modo fácil e avançado
Ao usar a unidade pela primeira vez, ela será inicializada no modo Fácil. Para
alternar entre os modos Fácil e Avançado, pressione e segure o botão Modo e
toque em Fácil ou Avançado.
No modo Fácil, você tem acesso aos principais recursos:

• Ajustando a ampliação;
• Selecionando um modo de visualização;
• Tirando uma foto;
• Se você possui um Compact 6 HD com fala,
• O texto da foto será lido em voz alta;
• O idioma, voz, velocidade de leitura e volume podem ser ajustados.
• Alternando entre a lupa e a câmera de visão geral.
No modo Avançado, você tem as mesmas funções do modo Fácil, além de alguns
recursos adicionais:

• Hora e data;
• Acesso ao menu com opções para:
• Salvar e abrir fotos;
• Mudar o idioma e voz de leitura;
• Alterando modos de cor;
• Habilitando a Linha de Leitura;
• Áudio Bluetooth e Miracast;
• Outras configurações avançadas.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Modo fácil

Modo avançado

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Recursos no modo fácil
Ajustando a ampliação
Para alterar a ampliação, basta tocar na tela. A barra de botões será exibida na parte
inferior da tela ou no lado direito da tela, dependendo da posição da barra de
botões escolhida. A posição da barra de botões pode ser selecionada no menu.
Consulte o capítulo 7 para obter mais informações sobre como alterar a posição da
barra de botões. Na barra de botões, toque no botão + para aumentar ou no botão
- para diminuir a ampliação. Como alternativa, use o gesto de dois dedos para
alterar a ampliação. Toque na tela para ocultar a barra de botões. A barra de botões
será ocultada automaticamente quando a tela não for tocada por 10 segundos.

Selecionando um modo de visualização
Tocar no botão Contraste no meio da barra de botões permite selecionar um dos
seguintes modos de visualização:

• Modo de foto: visualização de textos e fotos em cores
• Modo negativo: leitura em alto contraste, branco sobre preto
• Modo positivo: leitura em alto contraste, preto no branco
• Combinação de cores de alto contraste 1
• Combinação de cores de alto contraste 2

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Recursos no modo Avançado
Hora e data
Para abrir o relógio, toque na tela e toque no ícone “Relógio” na borda direita da
tela. Ou deslize do lado direito da tela.

Use a “Barra posterior” para sair da tela de hora e data.
Para definir a hora e a data, toque na hora ou data. Para alterar um valor, toque no
campo que você deseja alterar e toque no símbolo para cima ou para baixo para
alterar o valor. Toque em “Barra posterior” para sair da tela de definição de hora e
data.

Menu
Abrindo e fechando o menu
Para abrir o menu, toque na tela e toque no ícone “Menu” no lado esquerdo da tela.
Ou deslize do lado esquerdo da tela. Isso abrirá o menu principal. Para fechar o
menu, toque em “Barra posterior”.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Linha Ligado / Desligado

Voz
Salvar
Brilho
barra
deslizante

Status da
bateria
Abrir
Configurações

Os itens exatos no menu irão variar, dependendo se você possui um Compact 6 HD
ou 6 HD com fala. Para ativar um botão, toque no botão uma vez. Ativar um botão
abrirá uma nova tela de menu ou lista. Para voltar ao menu principal, toque em
“Barra posterior”. Para ajustar o controle deslizante, toque e segure o botão
deslizante enquanto o move para a direita ou esquerda.
O menu principal contém as seguintes opções:

• Voz (somente Compact 6 HD com fala).
• Linha Ligado / Desligado.
• Status da bateria.
• Salvar.
• Abrir.
• Controle deslizante de brilho.
• Configurações.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com
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Voz (somente Compact 6 HD com fala)
Para selecionar uma voz, idioma e idioma do menu, ou para adicionar ou
remover uma voz ou idioma, abra o menu e toque no botão “Voz”.

Selecionando uma voz, idioma e idioma do menu
Este item de menu permite selecionar a voz e o idioma de leitura. Para selecionar
outra voz de leitura, toque no ícone de voz no canto superior esquerdo do menu
principal para abrir a lista com vozes pré-selecionadas. Cada voz representa um
idioma. Toque em uma voz para selecionar a voz. Se o ajuste da voz de leitura
resultar em uma mudança de idioma, os menus mudarão automaticamente para
esse idioma.

Adicionando ou removendo uma voz ou idioma
Para adicionar ou remover uma voz ou idioma, toque no ícone de voz no canto
superior esquerdo do menu principal. Na lista de vozes pré-selecionadas, toque no
botão "Adicionar / Remover". Para adicionar ou remover uma voz de leitura,
selecione o idioma da lista tocando no idioma. Isso exibirá uma lista com as vozes
disponíveis para o idioma selecionado. Para ativar uma voz de leitura, selecione-a
na lista tocando nela. Uma marca de seleção na frente do nome da voz indicará se
está ativada. Quando a voz está ativada, ela estará disponível no botão "Voz" no
menu principal. Ao desmarcar uma voz, a voz será removida das vozes de leitura
disponíveis. Os idiomas nos quais uma voz de leitura está selecionada aparecerão
no topo da lista e serão marcados com uma marca de seleção.

Ajustando o idioma e a voz no Modo Fácil
No modo Fácil, você não pode acessar o Menu. Para ajustar o idioma ou voz no
Modo Fácil, pressione e segure o botão “Áudio” para ir diretamente para o menu
Voz e siga as etapas descritas acima.

Linha Ligado / Desligado
O Compact 6 HD pode exibir uma linha de leitura para ajudá-lo a posicionar o
Compact 6 HD diretamente no documento. Para ativar a linha de leitura, toque no
botão "Linha". Toque neste botão novamente para ocultar a linha de leitura. A
posição da linha de leitura pode ser definida no menu de configurações.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com

Página 23 de 36

Status da bateria
O status da bateria é mostrado no canto superior direito da tela. Se você tocar no
ícone da bateria, uma nova tela será aberta mostrando um ícone ampliado e o
status da bateria, o botão “Acerca” e a “Seta para trás” para retornar ao menu
principal. O símbolo de raio indica que a bateria está carregando.

Acerca
Toque no botão “Acerca” na tela da bateria para ver a versão do aplicativo.

Salvar
Para salvar um instantâneo, abra o menu e toque no botão "Guardar".

• Faça uma foto usando o botão de foto;
• Abra o menu;
• Pressione o botão Guardar para salvar a foto;
• O menu será fechado e a foto será mostrada.
Se não houver uma foto para salvar, ou se a foto já tiver sido salva, o botão
"Guardar" ficará oculto.

Abrir
Para abrir uma foto, abra o menu e toque no botão "Abrir". Uma lista de miniaturas
de fotos salvas será exibida, mostrando em primeiro a foto salva recentemente. Se
houver mais fotos do que cabem na tela, deslize para cima e para baixo para rolar
pela lista de fotos. Toque na miniatura da foto para abri-la.

Abra para visualizar as fotos salvas
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Eliminar
Para Eliminar uma foto, abra o menu e toque no botão "Abrir". Na tela aberta,
toque no botão "Eliminar ". Uma lista de miniaturas de fotos salvas será exibida,
mostrando em primeiro a foto salva recentemente. Cada foto tem uma caixa de
seleção no canto superior direito. Para selecionar uma foto, marque a caixa de
seleção. Toque no botão "Eliminar" para eliminar as fotos selecionadas. Para
eliminar todas as fotos, toque no botão "Eliminar" sem selecionar uma foto. Você
será solicitado a confirmar a exclusão de todas as fotos. Para excluir todos as fotos,
selecione "Sim". Para cancelar a exclusão de todas as fotos, selecione "Não". Ambas
as opções retornarão à lista de fotos. Toque na “Barra posterior” para retornar à tela
“Abrir”. Toque na “Barra posterior” novamente para retornar ao menu principal.

Ajustando o brilho
Use o controle deslizante com o ícone de sol para aumentar ou diminuir o brilho da
tela.

Configurações
Toque no botão "Configurações" para entrar no menu configurações. O botão
"Configurações" é o botão com o ícone de engrenagem no canto inferior direito.
O menu configurações contém os seguintes botões:

• Cor.
• Visualizar (somente Compact 6
HD com fala).

• Miracast.
• Bluetooth (apenas Compact 6 HD
com fala).

• Linha.
• Botões.
• Tema.
• Colunas (apenas Compact 6 HD com fala).
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• Luz.
• Som.
• Suspender.
• Idioma (somente Compact 6 HD).
• Restaurar.

Cor
No menu de configurações, toque no
botão "Cor" para selecionar as cores
preferidas de alto contraste. O Compact
6 HD suporta quatro modos de alto
contraste. Para cada um desses quatro
modos, as cores de primeiro e segundo
plano podem ser selecionadas. Três dos
modos de alto contraste podem ser
desativados.
O primeiro modo de alto contraste no canto superior esquerdo é necessário.
Para alterar as cores do primeiro plano e do plano de fundo, toque na seta para
cima ou para baixo ao lado do modo que deseja alterar. Você percorrerá cada um
dos modos disponíveis e poderá parar no que preferir. Selecione o símbolo “X” para
desativar o modo de alto contraste. Toque em “Barra posterior” para retornar ao
menu de configurações.

Visualizar (somente Compact 6 HD com fala)
No menu de configurações, toque no
botão “Visualizar” para configurar
como deseja exibir o texto capturado
ao usar o Texto-para-fala.
Para configurar como todo o texto capturado é
mostrado, pressione o botão “Modo” para
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percorrer os diferentes modos de visualização: Original, Linha e Coluna.
Para configurar como a palavra lida em voz alta é exibida, pressione o botão
“Destacar” para percorrer os diferentes modos de destaque: Retângulo e
Sublinhado.
Ao usar o “Texto-para-fala”, toque no botão “Modo” na barra de botões para
visualizar o texto capturado no modo de visualização que você acabou de
selecionar e percorrer as cores de alto contraste configuradas.

Miracast: conexão sem fio a um monitor ou TV
Miracast é um padrão para uma conexão sem fio a um monitor. Pode ser descrito
como HDMI via Wi-Fi ", substituindo o cabo do Compact 6 HD para o monitor ou a
TV. Para poder usar a função Miracast do Compact 6 HD, seu monitor ou TV precisa
oferecer suporte ao Miracast. Consulte o manual do monitor ou a TV e a
documentação para verificar se o seu dispositivo suporta o recurso Miracast.

Para conectar seu Compact 6 HD a um monitor ou TV via Miracast, toque no botão
“Miracast” e ligue o Miracast. Uma lista com os dispositivos disponíveis será exibida.
Clique em um dispositivo para conectar. Pode levar até um minuto para estabelecer
a conexão. Toque no dispositivo novamente para desconectar. Quando uma
conexão Miracast é estabelecida, o áudio e o vídeo são transmitidos para a TV ou
monitor. Para garantir uma boa conexão, o Compact 6 HD precisa estar a um metro
ou três pés do monitor ou da TV. Dependendo da conexão, um pequeno atraso no
vídeo e/ou áudio pode ser percebido.
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Bluetooth (apenas Compact 6 HD com fala)
Para conectar um alto-falante ou fone de ouvido Bluetooth, toque no
botão “Bluetooth” e ative o Bluetooth.

Uma lista com dispositivos emparelhados está sendo exibida.
Se nenhum alto-falante ou fone de ouvido estiver emparelhado, toque no botão
"Pesquisar" para procurar os dispositivos disponíveis. Antes de iniciar a pesquisa
por Bluetooth, verifique se o alto-falante ou o fone de ouvido está ligado e definido
como detectável. Consulte o manual do alto-falante ou do fone de ouvido sobre
como mudar o dispositivo para o modo detectável por Bluetooth. Para emparelhar
o alto-falante ou o fone de ouvido, toque no nome do dispositivo e, se necessário,
digite o código PIN. Consulte o manual do alto-falante ou fone de ouvido para
obter o código PIN do dispositivo.
Quando o dispositivo estiver emparelhado, para conectar o alto-falante ou o fone
de ouvido, toque no dispositivo. Você será solicitado a conectar ou esquecer o
dispositivo. Toque no botão "Conectar" para fazer a conexão.

Para indicar que um dispositivo está conectado, o dispositivo conectado terá uma
marca de seleção e será exibido em azul.
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Para desemparelhar/esquecer um dispositivo, toque no botão "Esquecer". O
dispositivo será removido da lista com dispositivos emparelhados.
Nota: Somente fones de ouvido e alto-falantes Bluetooth versão 4.0 ou superior
são suportados.

Linha
Este item de menu permite alterar a posição da linha de leitura para uma de suas
seis posições; topo horizontal, centro horizontal, fundo horizontal, esquerda vertical,
centro vertical, direita vertical. Por padrão, a linha de leitura é definida
horizontalmente no centro da tela. Ao alterar a posição da linha de leitura, a linha
de leitura será habilitada automaticamente. A linha de leitura pode ser desabilitada
no menu principal.

Botões
Este item de menu permite que você altere a posição da barra de botões para uma
de duas posições: inferior ou lateral. Dependendo da sua preferência, você pode
alterar a posição da barra de botões na parte inferior ou lateral da tela. A
configuração padrão é “Inferior”.

Observe que a posição da barra pode ser diferente, dependendo do acessório em
uso.

Tema
Este item de menu permite selecionar um tema claro ou escuro para os botões e
menus.

Colunas (apenas Compact 6 HD com fala)
Este item de menu permite que você escolha se deseja que o Compact 6
HD com fala leia apenas colunas inteiras ou também colunas incompletas.
Por padrão, Ler colunas completas apenas está selecionado. Observe que
se você selecionar a leitura de colunas incompletas, nem todos os
caracteres e palavras serão totalmente capturados, o que pode resultar
em texto incoerente.
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Luz
Este item de menu permite ativar ou desativar as luzes no modo Lupa e no modo
Visão geral. As luzes da lupa estão localizadas à esquerda e à direita da câmera da
lupa. Por padrão, as luzes de leitura estão ativadas para obter uma qualidade de
imagem ideal.
As luzes de visão geral estão localizadas ao lado da câmera de visão geral. Por
padrão, a luz de visão Panorâmica está desativada.

Som
Este item de menu permite alterar o volume, silenciar o feedback de áudio e
habilitar ou desabilitar o feedback de vibração. Por padrão, som e vibração estão
habilitados.

Suspender
O tempo de espera define o tempo após o qual o Compact 6 HD entra no modo de
suspensão para economizar energia. Pressionar qualquer botão tirará a unidade do
modo de suspensão. Por padrão, o tempo de suspensão é definido para 5 minutos
depois que nenhum botão é pressionado ou nenhum movimento do Compact 6 HD
é detectado.

Idioma (somente Compact 6 HD)
Este item de menu permite que você escolha o idioma da Compact 6 HD. Toque
para selecionar seu idioma de menu preferido.

Restaurar
Toque neste item de menu se desejar restaurar as configurações padrão. Você será
solicitado se tiver certeza de restaurar os padrões. Para restaurar os padrões,
selecione "Sim". Para cancelar a restauração dos padrões, selecione "Não".
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APÊNDICE A: Informação técnica
Ampliação: <0.5 – >21 vezes.
Modos de visualização: Modo de foto colorida;
Alto contraste, branco no preto;
Alto contraste, preto no branco;
Combinação de cores de alto contraste 1;
Combinação de cores de alto contraste 2.
Foco: Foco automático.
Proporção de alto contraste: 700:1.
Tela de alto brilho: 350 cd/m2.
Tela: 5.94” TFT.
Resolução da tela: 1280 x 720.
Dimensões: 183 x 95 x 14 mm / 7,2 x 3,7 x 0,55 pol.
Peso do Compacto 6 HD: 270 gramas / 9,5 onças.
Peso do Suporte de leitura: 110 gramas / 3.0 onças.
Bateria: Média de 3 horas de uso contínuo, média de 2 horas de tempo de
carregamento.
Bateria Li-poly: Recarregável, 3.7V 2600mAH.
Tipo de fonte de alimentação: Intertek, MX15Z-0502500VU.
Classificação da potência de entrada - Adaptador: 100-240V, 50-60Hz, 0.4 A.
Classificação potência de saída – Unidade: DC5V-2.5A.

Tecassistiva - www.tecassistiva.com

Página 31 de 36

Condições de funcionamento
Temperatura: + 10 ° C a 35 ° C / 50 ° F a 95 ° F.
Umidade: < 70%, sem condensação.
Altitudes: até 3000 m (9842 pés).
Pressão: 700 - 1060 hPa.

Condições de armazenamento e transporte
Temperatura: + 10 ° C a 40 ° C / 50 ° F a 104 ° F.
Umidade: <95%, sem condensação.
Altitudes: até 12192 m (40000 pés).
Pressão: 186 - 1060 hPa.
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APÊNDICE B: Segurança
Uso pretendido:
O Compact 6 HD foi projetado para ser usado em um ambiente hospitalar para fins
gerais, como revisar registros médicos. O Compact 6 HD não pode ser usado para
procedimentos cirúrgicos em combinação com sistemas de suporte à vida.
Aviso: As decisões críticas de diagnóstico não devem se basear nas imagens
exibidas por este dispositivo.

• Não exponha o Compact 6 HD a calor excessivo ou luz solar direta para
evitar o risco de incêndio.

• Não remova nenhuma parte do Compact 6 HD. Entre em contato com uma
organização de serviços autorizados Optelec em sua área.

• Para evitar riscos de danos elétricos, mantenha o Compact 6 HD longe de
fluidos e produtos químicos.

• Manuseie o Compact 6 HD com cuidado. O manuseio inadequado danificará
os componentes internos.

• Não use o Compact 6 HD perto de dispositivos médicos inadequadamente
blindados.

• Não tente abrir o compartimento da bateria ou tente remover a bateria.
• Entre em contato com seu revendedor para fazer a manutenção deste
equipamento, se necessário. Não desmonte sua unidade, pois isso anulará
a garantia.

• Sempre desconecte e desligue a unidade antes da limpeza. Use um pano
macio e seco para limpar o exterior. Não use produtos de limpeza ou
materiais abrasivos, pois eles danificarão sua unidade.
O uso do Compact 6 HD diferente do descrito neste manual o excluirá das
condições de garantia.
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APÊNDICE C: Condições de garantia
A Optelec garante que o Compact 6 HD, em vigor a partir da data de entrega,
esteja livre de defeitos de material e de fabricação.
A garantia não é transferível e não se aplica a grupos e multiusuários. O Compact 6
HD foi projetado para que o comprador individual seja usado em casa ou em
qualquer lugar. A Optelec se reserva o direito de reparar ou substituir qualquer
Compact 6 HD adquirido por um produto similar ou aprimorado.
Em hipótese alguma, a Optelec ou seus fornecedores serão responsabilizados por
quaisquer danos indiretos ou consequentes. Esta garantia é válida apenas quando
reparada no país da compra original e com selos intactos. Para reclamações ou
serviços adicionais sobre garantia durante ou após o período de garantia, entre em
contato com o seu distribuidor Optelec.
A Optelec não é responsável por quaisquer usos deste dispositivo que não sejam os
descritos neste manual. O uso do Compact 6 HD diferente do descrito neste manual
o excluirá das condições de garantia.
A confiabilidade do aterramento só pode ser alcançada quando a fonte de
alimentação Compact 6 HD estiver conectada a uma tomada com certificação.
Aviso - Não modifique este equipamento sem a autorização do fabricante.
Aviso - Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado
apenas a uma tomada aterrada.
Cuidado: O adaptador fornecido faz parte do produto Compact 6 HD.
Cuidado, consulte DOCUMENTOS ACOMPANHANTES.
Siga as instruções de operação ou consulte as instruções de uso.
Suspensão.
Corrente direta.
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Conformidade RoHS
Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65 / UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 03 de janeiro de 2013, relativa à restrição do uso de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos
(RoHS) e suas emendas.

Aviso da União Europeia
Os produtos com marcação CE estão em conformidade com a Diretiva EMC
(2014/30 / EU), a diretiva MDD (93/42 / EEC) e a diretiva de baixa tensão (2014/35 /
EU) emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.
AVISO: O uso de acessórios, transdutores e cabos, com exceção dos transdutores e
cabos vendidos pelo fabricante do Compact 6 HD como peças de reposição para
componentes, pode resultar em aumento de emissões ou diminuição da imunidade
do Compact 6 HD.
Este dispositivo possui a marca de aprovação CE e FCC.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC):
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para
um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC.
Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência
prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode
irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com
as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No
entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação
específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio
ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento,
recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência usando uma ou mais das
seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao
qual o receptor está conectado.
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• Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio / TV para obter
ajuda.
AVISO: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas
expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular sua
autoridade para operar o equipamento.
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A
operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida; incluindo

interferências que podem causar operação indesejada.
AVISO: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Por
favor, elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos de descarte e
reciclagem aplicáveis em seu país ou região.
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