
Topaz Ultra 17
Beeldschermloep met 17,3” scherm



Overzicht van de bedieningselementen

1. LCD-scherm
2. Stroom aan/uit
3. Beeldoptimalisatie (helderheid en contrast)
4. Fotoknop
5. Zoomwiel (groter / kleiner)
6. Contrastkleuren
7. Natuurlijke kleuren
8. Superfunctietoets
9. Camera
10. Close-up lens (open deze lens om op grotere afstand te kijken)
11. Stroomtoevoer (sluit de adapter aan om de batterij op te laden)
12. HDMI-output
13. Draaiwiel camerapositie
14. LED-lichten



Openklappen

Dichtklappen



Cameraposities

1. Lezen / bureau
(lezen, bekijken, handwerk)

2.Afstandsmodus
(lens openklappen)

3. Spiegelmodus
(bekijk jezelf)

Bedieningspaneel

1.Power On/Off Button

• Houd 2 seconden ingedrukt

2. Beeldoptimalisatie (helderheid en contrast)

• In natuurlijke kleuren: draai om helderheid aan te passen

• In contrastkleuren: draai om contrast aan te passen. 

• Druk knop in om terug te keren naar standaardinstelling.

• Autofocus aan/uit: houd 2 seconden ingedrukt

3. Fotoknop

• Druk kort om beeld op het scherm te “bevriezen”

 > Je kan op het vastgelegde beeld in- of uitzoomen, de kleuren en de helderheid   
     aanpassen



 > Als het vastgelegde beeld vergroot is, kan je het beeld schuiven met de 
    superfunctietoets (7)

 > Druk opnieuw op de fotoknop om terug te keren naar het live-beeld

• 3 seconden ingeduwd houden: batterijstatus

4. Zoomwiel
• Draai naar rechts om te vergroten
• Draai naar links om te verkleinen
• Vergroting: 1.4x tot 25x, 2.3x tot 35x (standaard), of 3.5x tot 70x.
 > Andere vergrotingssettings via menu: zoomwiel ingedrukt houden om menu te      
    openen

5. Knop contrastkleuren

• Standaard 8 kleuren – uitbreidbaar via menu (35 combinaties)

6. Knop natuurlijke kleuren

• Knop indrukken om foto’s en afbeeldingen in hun originele kleur te bekijken.

• Ingedrukt houden om volledig uit te zoomen: zoekfunctie (oriëntatiefunctie) + loslaten 
om terug in te zoomen

7. Superfunctietoets

• Schuiven over het vergrote vastgelegde beeld
 > Druk opnieuw aan het eind van een regel om naar het begin van de volgende 
    paragraaf te gaan

• Leeslijn en beeldmasker
 > Ingedrukt houden om te activeren
 > Links of Rechts: horizontale lijn, verticale lijn, horizontaal masker, verticaal masker
 > Op of neer:  dikte van leeslijn of afstand tussen beeldmaskers
 > Draaien: positie van leeslijn of beeldmasker

• HDMI OUT Mode (extern beeldscherm)

• Wanneer de HDMI out-kabel is aangesloten wordt het LCD-scherm van de Topaz Ultra 
zwart en verschijnt het beeld op een externe monitor. Druk op de superfunctietoets om 
van beeldscherm te wisselen



Nota’s





Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega’s voor je 
klaar.

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60 

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Contact

Service & Support 
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be 

Sensotec Antwerpen
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen-Stabroek
T+32 3 828 80 15


