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Overzicht 
RUBY™ 7 HD is een lichtgewicht, draagbare beedlschermloep die van 2 tot 24 keer vergroot. De 5-
megapixel autofocuscamera geeft een scherp HD-beeld weer op een 7-inch LCD kleurenscherm. 
RUBY 7 HD ondersteunt 5 verschillende standaardkleurenmodi en 16 eenvoudig te activeren extra 
contrasterende kleurencombinaties. 
Andere kenmerken omvatten: 

• PivotCam™ - een gemakkelijk te roteren 5-megapixel autofocuscamera met een ruime waaier 
beeldmodi: lezen, hobby, afstand, spiegel en zoeken. 

• Joystick om op een eenvoudige manier horizontaal en verticaal over een opgeslagen beeld te 
verschuiven 

• Afstandscamera om objecten tot op ca. 5 meter te bekijken 
• Grote, gemakkelijk te gebruiken knoppen 
• HDMI-poort voor aansluiting op HDTV of HD-monitor 
• Opslag tot 105 beelden, eenvoudig naar pc over te zetten via de micro-usb-aansluiting. 
• Meerdere LED-lichten 
• Leeslijn en beeldmasker voor een betere oriëntatie op het vergrote beeld of de vergrote tekst. 
Wat zit er in de doos? 
• Ruby 7 HD met PivotCam 
• Stroomadapter 
• Micro-usb-snoer om bestanden over te zetten 
• HDMI-HDMI-snoer voor HDTV-aansluiting 
• Microvezel lensdoekje 
• Gebruiksaanwijzing 
• Draagtas 
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Aan de slag 
Hier onder vindt u de stappen om snel voor het eerst met de RUBY 7 HD aan de slag te gaan. 

• Laadt het toestel volledig op 

• Start het toestel door op de groen-gele Powerknop te drukken of het leesstatief te openen. 
• Neem een van volgende stappen: 
• Houdt het toestel zoals een tablet vast om objecten van nabij en veraf te bekijken. Dit is handig 

wanneer u objecten zoals labels of details op conserveblikken, pillendoosjes enz… wil vergroten 
en lezen. U kan deze houding ook gebruiken om uzelf te bekijken. 

• Open de leesstandaard om het toestel op een vlak document zoals een krant of tijdschrift, 
rekening of brief,… te zetten. 

 

Opmerking: Wanneer je het leesstatief sluit, schakelt het toestel zichzelf automatisch uit. Druk 

opnieuw op de groen-gele Powerknop om het toestel aan te zetten. 

• Pas de vergroting aan met de gele Plus- of Min- knoppen (+ of -) 
• Selecteer een kleurenmodus (o f ) voor het contrast dat het best bij uw zicht past. 

• Bevries het beeld  op het LCD-scherm en neem uw tijd om de details van het beeld te 
bekijken. 

• Schuif horizontaal of verticaal  om meer van het beeld te zien 

• Bewaar het beeld of keer terug naar het live beeld . 
 
Eens u vertrouwd bent met het gebruik van RUBY 7 HD, probeer dan een van de volgende 
geavanceerde functies. 

• Schakel de LED-lichten aan of uit om witte vlekken en reflectie aan te passen bij het bekijken 
van foto’s en blinkend papier 

• Gebruik de leeslijn en leesmaskers voor een betere oriëntatie tijdens het lezen 
• Bewaar, bekijk en verwijder opgeslagen beelden in het toestel 
• Bewaar beelden op de pc 
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Beschrijving van de hardware 

 

1. Stroom (Groen / Geel) 
2. Kleurselectie omhoog (Blauw) 
3. Kleurselectie omlaag (Blauw) 
4. LCD-scherm 
5. PivotCam Camera 
6. Fotoknop (Rood) 
7. Groter (Geel) 
8. Scrollen (Zwart) 
9. Kleiner (Geel) 

 

10. HDMI-connector 
11. USB-connector 
12. Batterij LED 
13. Voedingsconnector 

 

14. LED-lichtjes 
15. PivotCam Camera 
16. Leesstatief 

Beschrijving van de toetsen 
 

Stroom (Groen / Geel). Druk om het toestel aan te zetten. Druk opnieuw om het uit te 
zetten. 

+  - 
Vergroting (Geel). Druk en hou ingedrukt om continu in te zoomen met live beeld. 

Bij het bekijken van opgeslagen beelden, druk e laat los om in sprongen te vergroten 
of te verkleinen 

   Kleurselectie (Blauw). Druk om door de lijst met 5 standaard kleurencombinaties en 
16 extra combinaties te bladeren. Voor een complete lijst: zie Kleurencombinaties. 

 
Fotoknop (Rood). Druk om het huidige beeld te bevriezen. Druk opnieuw om 
bevroren beeld te verlaten en terug te keren naar het live beeld 

 
Scrollen. Scroll verticaal of horizontaal over een vergroot bevrozen of opgeslagen 
beeld. 

 

Het toestel opladen / Batterij LED status 
Opmerking: Gebruik enkel de meegeleverde stroomadapter om uw toestel op te laden. 
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1. Plug het ene eind van de stroomadapter in het toestel en het andere in het 
stopcontact 

2. De batterij-LED-indicator knippert groen om aan te gevan dat de batterij wordt 
opgeladen. 

 
3. De LED stopt met knipperen en brandt constant groen wanneer de batterij is geladen. 

Maak de adapter los uit de unit. De batterij-LED-indicator gaat uit. 
4. U kunt het toestel nu ongeveer 4 uur continu gebruiken. Wanneer de batterij zwak is, 

knippert de batterij-LED-indicator rood. Sluit de stroomadapter aan en laad de batterij 
op. 

Beschrijving van de batterij-LED-indicator 
Groen – constant: Batterij opgeladen – stroomadapter aangesloten 
Groen – knipperend: Batterij aan het opladen  – stroomadapter aangesloten 
Rood – knipperend: Batterij zwak 
Rood – constant: Fout – koppel adapter los, wacht een paar seconden, sluit adapter opnieuw aan 
Geen LED: Batterijspanning ok – stroomadapter niet aangesloten ; ofwel: het toestel staat uit 
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Cameraposities 
Het toestel kan in vijf verschillende posities gebruikt worden: lezen, afstand, hobby, spiegelbeeld en 
zoeken. 

Leespositie 
Het toestel heeft een geïntegreerd leesstatief. Wanneer u 
dit opent: 

• schakelt het toestel zichzelf automatisch in 
• roteert de camera en wijst naar beneden in de 

leespositie 
• kan u het toestel direct op een document zetten en 

gedrukte tekst of beelden bekijken op papier.  

• Opmerking: wanneer u het leesstatief sluit, schakelt het toestel zichzelf automatisch uit en draait 

de camera terug in zijn oorspronkelijke positie. Druk op de groen/gele Powerknop om het 
toestel terug aan te zetten. 

Hobbypositie 
In de hobbypositie is de camera in een hoek schuin naar 
onder georiënteerd, waardoor u objecten op een 
comfortabele afstand voor de camera kunt houden. 

 

Afstandspositie 
In de afstandspositie staat de camera parallel uitgelijnd met 
het leesstatief. Het leesstatief biedt hierdoor een handenvrij, 
stabiel platform om objecten buiten bereik te bekijken. 

 

Spiegelpositie 
In de afstandspositie staat de camera naar u gericht. U kunt 
zichzelf bekijken op het scherm of op de aangesloten HDTV 
of monitor. 
U kunt de spiegelpositie gebruiken met de leesstand open 
zodat het toestel rust op een vlak oppervlak, of u kunt het 
toestel in de hand houden met het leesstatief gesloten. 
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Zoekpositie 
Met het leesstatief gesloten: 

• Roteert de camera automatisch naar de zoekpositie
• Kan je de camera richten naar objecten nabij of buiten 

bereik
• Druk op de vergrotingsknoppen om in of uit te zoomen
• Druk op de fotoknop om het beeld op scherm 

bevriezen. Je kan dit beeld met de vergrotingsknoppen 
vergroten en vervolgens over het vergrote beeld 
scrollen met de joystick.

Deze laatste functie is ideaal voor het bekijken van 
kledinglabels, wasinstructies, prijsetiketten, rekeningen, 
naamkaartjes enz… 

Algemeen Gebruik 
Vergroting veranderen 
Live beeld 
In het live beeld kan u een traploze vergroting gebruiken 
Hier onder vindt u de stappen om snel voor het eerst met de RUBY 7 HD aan de slag te gaan. 

• Druk en houd de gele Plus-knop + ingedrukt om in te zoomen

• Druk en houd de gele Min-knop - ingedrukt om uit te zoomen

Bevroren of opgeslagen beelden 
In een bevroren of opgeslagen beeld kan u de vergroting in 2 stappen vergroten 

• Druk op de gele Plus-knop + om in te zoomen

• Druk op de gele Min-knop - om uit te zoomen

Een beeld bevriezen 
• Druk op de rode fotoknop  om het beeld op het LCD-scherm te bevriezen en neem uw tijd 

om de details van het beeld te bekijken. 

• Druk op de gele Plus-knop + om in te zoomen en op de gele Min-knop - om uit te zoomen

• Druk op de rode fotoknop om het bevroren beeld te verlaten en terug te keren naar het live
beeld.

Een bevroren beeld opslaan 
• Druk op de rode fotoknop  om het beeld te bevriezen. 



RUBY 7 HD – draagbare beeldschermloep - handleiding 

 
p. 10 

 

• Druk en houd de rode fotoknop  3 seconden ingedrukt om het beeld te bevriezen. Het 

aankruisvak  Beeld Opslaan verschijnt wanneer het beeld is opgeslagen. 

• Druk en houd de rode fotoknop  6 seconden ingedrukt om terug te keren naar het live 
beeld. Voor meer informatie, ga naar Een beeld opslaan en verwijderen. 

Over een bevroren/bewaard beeld scrollen 
Met de scrollfunctie kunt u bevroren/bewaarde beelden in detail bekijken, en horizontaal of verticaal 
scrollen om meer van het beeld te zien. 

• Bevries een beeld of open een opgeslagen beeld. 

• Druk op de gele Plus-knop + om in te zoomen 

• Gebruik de scrollknop  als volgt: 
• Druk en houd omhoog of omlaag ingedrukt om verticaal over het scherm te scrollen 
• Druk en houd rechts of links ingedrukt om horizontaal over het scherm te scrollen 
• Dubbelklik omhoog of omlaag om naar de boven- of onderrand van het scherm te springen 
• Dubbelklik links of rechts om naar de linker- of rechterrand van het scherm te springen 

• Druk op de rode fotoknop  om terug te keren naar het live beeld. 

• Bewaar het beeld of keer terug naar het live beeld . 

Andere kleurencombinatie kiezen 
Uw toestel heeft 5 standaard kleurencombinaties: natuurlijke kleuren; geel op zwart, geel op blauw, 
wit op zwart (hoog-contrast negatief); zwart op wit (hoog-contrast positief); en 16 extra 
kleurencombinaties. 
Voor een complete lijst, zie Kleurencombinaties 

Ga als volgt te werk om een andere kleurencombinatie te kiezen: 

• Druk telkens op de blauwe omhoog- of omlaagknop ( of ) om de huidige kleurencombinatie 
op het scherm te veranderen). 

Schakelen tussen de laatst gebruike kleurencombinatie 
en natuurlijke kleuren 
Met de RUBY 7 HD kan u vlug en gemakkelijk schakelen tussen de laatst gebruikte 
kleurencombinatie, de natuurlijke kleuren en terug: 

• Houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk op de blauwe omlaagknop . Het 
scherm schakelt van de ene kleurcombinatie naar de andere. 

• Gebruik dezelfde toetsencombinatie om naar de vorige instelling terug te keren. 

LED-lichten uitschakelen  
(om weerkaatsing en witte vlekken te vermijden) 

• Houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk op de rode fotoknop . Het LED-licht 
wordt uitgeschakeld. 

• Gebruik dezelfde toetsencombinatie om het LED-licht terug in te schakelen. 
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Leeslijn en Leesmasker gebruiken 
De leeslijn is een horizontale lijn die wordt weergegeven op het scherm. Het leesmasker dekt een 
deel van het scherm af en toont een horizontale strook op het scherm. Gebruik deze functies als hulp 
bij het oriënteren op het het scherm. 

Leeslijn / Beeldmasker weergeven  

              

• Houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk tegelijk op de gele Plus- en Min-knoppen 

+ - om de leeslijn weer te geven. 

• Houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk op de gele Plus-knop +  of Min-knop - 
om de leeslijn omhoog of omlaag te bewegen. 

• Houd opnieuw de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk tegelijk op de gele Plus- en Min-

knoppen + - om de leeslijn te verwijderen en het beeldmasker weer te geven. 

• Houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk op de gele Plus-knop +  of Min-knop - 
om de hoogte van het masker aan te passen. 

• Houd opnieuw de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk tegelijk op de gele Plus- en Min-

knoppen + - om het beeldmasker te verwijderen. 
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Kleurencombinaties 
Standaard kleurencombinaties 
Er kunnen 5 standaard kleurencombinaties (*) en 16 extra kleurencombinaties geactiveerd worden. 

* Natuurlijke kleuren
(kan niet uitgeschakeld worden)

* geel op zwart *geel op blauw

*Wit op zwart
(hoog-contrast negatief)

*zwart op wit
(hoog-contrast positief)

Grijswaarden 

Zwart op geel Groen op zwart Zwart op groen 

Wit op blauw Zwart op blauw Blauw op zwart 

Blauw op geel Rood op zwart Zwart op rood 

Oranje op zwart Zwart op oranje Violet op zwart 

Zwart op violet Rood op wit Zwart op licht-blauw 

Kleurencombinaties toevoegen en verwijderen 

RUBY 7 HD heeft 5 standaard kleurencombinaties. U kan daarnaast ook 16 andere 
kleurencombinaties kiezen. Eens een kleur is geactiveerd, kan je deze snel selecteren met de 

blauwe pijltoetsen( of ).

Om de andere kleurencombinaties toe te voegen of te verwijderen gaat u als volgt te werk: 

• Druk en houd de groen/gele Powerknop ingedrukt en druk op de blauwe pijl omhoog 
om de kleurenselectiemodus te activeren. 

Een aangevinkt aankruisvak  geeft aan dat de huidige kleurencombinatie actief is. 

• Om de huidige kleurencombinatie uit te schakelen, drukt u op de blauwe pijl omlaag  terwijl

u de groen/gele Powerknop ingedrukt houdt. Het aankruisvak wordt uitgevinkt.

Opmerking: als u een kleurenmodus uitvinkt, is het niet langer beschikbaar wanneer u bij normaal 

gebruik de kleurencombinaties doorloopt met de blauwe pijltoetsen ( of ).

• Om naar de volgende kleurencombinatie te gaan, drukt u op de blauwe pijl omhoog  terwijl u

de groen/gele Powerknop  ingedrukt houdt.

• Is het aankruisvak geselecteerd ( ), dan is de kleurencombinatie ingeschakeld.

• Is het kruisvak niet geselecteerd ( ), dan is de kleurencombinatie uitgeschakeld.
• Om een kleurencombinatie in- of uit te schakelen, drukt u op de blauwe pijl omlaag  terwijl u

de groen/gele Powerknop  ingedrukt houdt.
• Herhaal stappen 3 en 4 om andere kleurencombinaties toe te voegen of te verwijderen.
• Wanneer u klaar bent met het bewerken van de kleurencombinaties, laat u alle toetsen los. Alle

wijzigingen worden opgeslagen en het toestel keert terug naar zijn normale gebruiksmodus.

Standaard kleurencombinaties herstellen 
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Hebt u kleurencombinaties op het scherm toegevoegd of verwijderd, kunt u nog altijd de standaard 
kleurencombinaties herstellen. 

• Druk en houd de groen/gele Powerknop  en de blauwe pijl omhoog  samen gedurende 
15 seconden ingedrukt. 

Beelden beheren 
Opslagmodus 
U kunt tot 105 beelden (ca. 115MB) opslaan. Wanneer u voor het eerst een beeld bewaart, wordt het 
opgeslagen met de huidige vergroting en kleurinstellingen. Wanneer u het opgeslagen beeld bekijkt, 
kunt u het vergrotingsniveau veranderen. 

Een beeld opslaan en verwijderen 
Nadat u een beeld hebt bevroren, kunt u het als volgt opslaan: 

• Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor 3 seconden om de opslagmodus te 
activeren. 

• Het aankruisvak “Beeld opslaan”  wordt automatisch geselecteerd en gedurende 3 
seconden weergegeven. Dit duidt aan dat het beeld zal worden opgeslagen na het verlaten van 
de opslagmodus en het terugkeren naar het live beeld. 

 
Om een beeld in opslagmodus te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 

• Druk en houd beide gele knoppen (+ en -) ingedrukt om het aankruisvakje af te vinken . 
Wanneer u de opslagmodus verlaat, is het beeld verwijderd. 

• Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor 3 seconden om de opslagmodus te 
verlaten en terug te keren naar het live beeld. 

Opgeslagen beelden bekijken 
Met de blauwe pijltoetsen( of ) kunt u op een eenvoudige manier door de opgeslagen 
beelden bladeren. 

• Druk op de blauwe pijl omhoog  om vooruit te bladeren. 

• Druk op de blauwe pijl omlaag  om achteruit te bladeren. 

Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor ongeveer 3 seconden om terug te keren naar 
het live beeld. 

Een beeld bewaren wanneer het geheugen vol is 
U kan tot 105 beelden bewaren. Wanneer het geheugen vol is verschijnt het “Geheugen vol”-icoon 

 op het scherm. U dient eerst een of meer afbeeldingen uit het geheugen te verwijderen 
vooraleer u er nieuwe kunt opslaan. 

Druk op de blauwe pijl omhoog  of omlaag  om naar het te verwijderen beeld te gaan. 
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Druk op beide gele toetsen (+ en -) om het aankruisvak af te vinken . 

Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor ongeveer 3 seconden om de opslagmodus te 
verlaten. Het nieuwe beeld wordt opgeslagen en alle uitgevinkte beelden worden verwijderd. 

Opmerkinqg: om opslagruimte vrij te maken kan u ook beelden naar de pc verplaatsen. Zie 
Verplaatsen van beelden. 

Iconen Opslagmodus 
 Opslaan: Druk tegelijk op beide gele toetsen (+ en -) om het aankruisvak te 

selecteren. Het beeld wordt opgeslagen wanneer u de opslagmodus verlaat. 

 Verwijderen: Druk tegelijk op beide gele toetsen (+ en -) om het aankruisvak uit te 
vinken. Het beeld wordt verwijderd wanneer u  de  opslagmodus verlaat. 

 
Geheugen vol: Geeft aan dat het geheugen vol is. Verwijder een of meerdere beelden 

 vooraleer u een nieuw beeld probeert op te slaan. 

Verplaatsen van beelden 
Beelden kunnen van de RUBY 7 HD naar de pc worden overgezet via de meegeleverde usb-kabel, 
en teruggezet van de pc naar het toestel. 

• Sluit uw toestel met de meegeleverde kabel aan op de pc. 

 
Opgelet: het toestel wordt niet opgeladen en er worden geen beelden weergegeven op scherm 
wanneer het toestel is aangesloten op de usb-poort. 

• Eens aangesloten: 

• Verschijnt het usb-symbool  en batterijsymbool  kort op het lcd-scherm. 

• Het batterijsymbool geeft de huidige batterijstatus weer. 

• RUBY 7 HD verschijnt als een extern volume in Windows Verkenner of Zoeker (Mac). 

• Ga als volgt te werk om de beelden over te zetten: 

Van RUBY 7 HD naar pc 
• Open op RUBY 7 HD de DCIM map en selecteer en verplaats de beelden een voor een naar een 

map op uw computer. 
• Afbeeldingen worden benoemd en genummerd in de volgorde waarin ze worden bewaard (bv. 

IMG_001.bmp, IMG_0002.bmp) zoals op de afbeelding hier onder weergegeven.  
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Van pc terug naar RUBY 7 HD 
Opgelet: enkel afbeeldingen die door de RUBY 7 HD werden gemaakt kunnen terug op het toestel 
worden gezet. 

• Selecteer de afbeelding op uw pc (Verkenner) of op uw Mac (Zoeker) en verplaats deze naar de 
DCIM-map van uw RUBY 7 HD. 

• Wanneer de bestanden zijn overgezet, let er dan op dat u uw appraat veilig uit de pc verwijdert 
volgens de geijkte instructies / procedures van uw besturingssysteem. 

• Druk op de groen/gele Powerknop om opnieuw op te starten. 

Diavoorstelling weergeven 
U kan een doorlopende diavoorsteling van de opgeslagen beelden weergeven. Elke afbeelding wordt 
ca. 5seconden getoond. De afspeelvolgorde is volgens bestandsnaam, bv. IMG_001.bmp, 
IMG_001.bmp enz… 
Om de afspeelvolgorde te veranderen dient u dus eerst de afbeeldingen naar pc over te zetten, daar 
de bestandsnamen te veranderen en vervolgens terug te kopiëren naar uw toestel. 

Opmerking: tijdens de diavoorstelling schakelt het toestel zichzelf niet automatisch uit na 30 minuten. 

Ga als volgt te werk om de diavoorstelling te starten: 

• Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor ongeveer 6 seconden om de diamodus 
te openen. 

• Druk en houd de groen/gele Powerknop  ingedrukt en druk op de blauwe pijl omhoog . 
• Het eerste opgeslagen beeld (volgens bestandsnaam) wordt ca. 5 seconden getoond op het 

scherm, daarna het tweede, derde beeld enz. 

• Druk en houd de de rode fotoknop  ingedrukt voor ongeveer 3 seconden om de diamodus 
te verlaten en terug te keren naar het live beel. 

Toestel aansluiten op HDTV of monitor 
Om afbeeldingen op een groter scherm te bekijken, kan u uw toestel ook aansluiten op een HDTV of 
een monitor. 
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HDTV-aansluiting – HDMI Naar HDMI 
Gebruik de meegeleverde HDMI-naar-HDMI-kabel om uw toestel op een HDTV aan te sluiten. Kies 
de juiste beeldbron in het menu van uw HDTV. 

• Plug de HDMI-connector van de kabel in de HDMI-poort
in de zijkant van uw toestel.

• Plug de andere HDMI-connector in de HDMI-poort van
de HDTV

• Zet de stroom aan van uw HDTV.
• Verander de inputbron van uw HDTV om uw RUBY 7 HD

te selecteren. Raadpleeg de handleiding van uw HDTV
voor meer informatie.

Monitor aansluiten – HDMI naar DVI 
Voor het aansluiten van een monitor met DVI-aansluiting dient u zelf voor een HDMI-naar-DVI-kabel 
te zorgen. 

• Plug de HDMI-connector van de kabel in de HDMI-poort
in de zijkant van uw toestel.

• Plug de andere DVI-connector van de kabel in de DVI-
poort van de monitor

• Zet de stroom aan van uw monitor.

Foutoplossing 
Het toestel krijgt geen stroom 
• Druk op de groen/gele Powerknop. Start het toestel niet, laad dan de batterij op

Het scherm blijft zwart 
• Wanneer het toestel op een plat oppervlak ligt (bureau of document) blijft het scherm zwart. Til 

het toestel van het oppervlak of open het leesstatief.
• Schakel het toestel uit en vervolgens terug in.
• Controleer dat het object dat u wenst te vergroten correct gepositioneerd is onder het 

cameravenster.
• Druk op de gele vergrotingsknoppen om de verschillende vergrotingsstappen te doorlopen.
• Druk op de blauwe kleurencombinatietoetsen om de verschillende kleurencombinaties te 

doorlopen.
• Wanneer het leesstatief gesloten is, schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.
• Wanneer het toestel via usb aan een pc is verbonden, is het scherm zwart.
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De batterij-LED-indicator knippert rood 
• Laad de batterij op 
 
De batterij-LED-indicator is constant rood terwijl de stroomadapter is 
aangesloten op het toestel 
• Het toestel is aan het opladen. 
 
Er is een batterijfout opgetreden 
• Ontkoppel de stroomadapter uit het toestel en sluit vervolgens opnieuw aan. 
• Als het probleem aanhoudt, ontkoppel dan de stroomadapter en neem contact op met de 

supportafdeling van Sensotec nv (support@sensotec.be of tel 050 40 47 47). 
 
De batterij-LED-indicator knippert niet groen, ook al is de stroomadapter 
aangesloten op het lichtnet 
• Zorg ervoor dat het smalle uiteinde van de stroomadapter stevig in de voedingspoort van het 

toestel zit. 
• Controleer of het stopcontact stroom krijgt en goed werkt. Is het een stopcontact met een 

schakelaar, controleer dan of de schakelaar aan staat. 
 
De batterij laadt niet op 
• Gebruik de meegeleverde stroomadapter om het toestel op te laden 
• Zorg ervoor dat het smalle uiteinde van de stroomadapter stevig in de voedingspoort van het 

toestel zit. 
• Zorg ervoor dat het smalle uiteinde van de stroomadapter stevig in de voedingspoort van het 

toestel zit. 
 
Er zitten vlekken en smeren op het scherm 
• Maak het LCD-scherm schoon met het meegeleverde microvezeldoekje. 
 
De tekst is te klein om te lezen 
• Gebruik de de gele Plus- of Min-knoppen om het beeld te vergroten of te verkleinen.  
 
De randen van het beeld zijn vervormd op het scherm 
• In leespositie: let erop dat de camera recht naar beneden is gericht naar het object onder de 

camera. 
• Zorg ervoor dat het leesstatief is uitgelijnd tegen het object dat u aan het lezen bent. 
 
De camera stelt niet automatisch scherp nadat u de camerapositie hebt 
veranderd. 
• Houd uw hand ca. 3 seconden voor de camera en neem dan uw hand weg. 
 

mailto:support@sensotec.be
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LED-lichtjes zorgen voor een witte vlek op een reflecterend oppervlak 
• Druk en houd de groen/gele Powerknop ingedrukt en druk op de rode Fotoknop om de LED-

lichten uit te schakelen. 
 
De stroom valt uit na 30 minuten 
• Dit is een normale functie om de batterijduur te verlengen. De stroom valt uit wanneer er 

gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt. 
 
De stroom valt uit wanneer ik het leesstatief sluit 
• Dit is een normale functie om de batterijduur te verlengen. Druk op de geel/groene powerknop 

om het toestel terug aan te zetten. 
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Technische Specificaties 
• LCD breedbeeld: 7 inch (178 mm), kantelt ca. 40 graden met ingebouwd leesstatief open. 
• Afmetingen behuizing: 210,8mm (h) x 147,3mm (b) x 25,4mm (d) 
• Gewicht: 510g 
• Kleurencombinaties: 5 standaard kleurencombinaties: natuurlijke kleuren, geel op zwart, geel op 

blauw, wit op zwart (hoog contrast), zwart op wit (hoog contrast) en 16 extra kleurencombinaties. 
• Vergrotingsbereik: 2x tot 24x zoom 
• Maximumcapaciteit beeldopslag: 105 bitmap afbeeldingen. Ca. 115 MB opslagruimte. 
• Camera: 5 MP DD auto-focus cameramodule, roteert in 5 cameraposities: lezen, hobby, afstand, 

spiegelmodus en zoeken 
• Beeldresolutie: 800 x 480 pixels 
• Kleur: 24 bit 
• Batterij: Li-ion batterij, ca. 4u continu gebruik, ca. 3 uur oplaadtijd (Opgelet: gebruik enkel de 

meegeleverde stroomadapter om op te laden). 

Service en ondersteuning 
Neem contact op Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke,  
support@sensotec.be of tel 050 40 47 47 tijdens de kantooruren). 
 

 

Veiligheid en onderhoud 
Om uw toestel in goede conditie te houden en veilig te gebruiken dient u volgende richtlijnen te 
volgen: 

• Kijk niet rechtstreeks in de brandende LED-lichten. Deze kunnen uw zicht schade berokkenen. 
• Probeer de behuizing of het toestel niet te openen. Probeer niet zelf de batterij te verwijderen. 

Doet u dit wel, dan vervalt uw garantie. 
• Stel het toestel niet bloot aan vocht, regen of andere vloeistofbronnen. Dompel het toestel niet 

onder. 
• Gebruikstemperatuur tussen -20°C en 50°C. 

mailto:support@sensotec.be
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• Stel het toestel niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen (zoals in een geparkeerde
auto).

• Forceer de oplader niet in de stroompoort van het toestel. Deze moet er vlot in passen zonder
dat u kracht hoeft uit te oefenen.

LCD-scherm schoonmaken 
• Schakel het toestel uit en koppel de adapter los vooraleer u het scherm schoonmaakt.
• Gebruik altijd een microvezeldoek.
• Veeg het microvezeldoek zacht over het scherm. Gebruik nooit kracht.
• Gebruikt u een schoonmaakvloeistof om het scherm schoon te maken, gebruik dan enkel een 

geschikte LCD-schoonmaakvloeistof. U kunt ook gedestilleerd water, isopropyl alchohol of azijn 
gemengd met water (niet meer dan 10% azijn) gebruiken. Kraantjeswater en mineraalwater 
kunnen spikkels nalaten op het scherm. Laat geen vloeistof achter op het scherm. Herhaal deze 
procedure voor moeilijk te verwijderen vlekken.

• Sproei geen schoonmaakoplossingen rechtstreeks op het LCD-scherm
• Gebruik geen schoonmaakmiddel dat aceton, ethylalcohol, ethylzuur, ammoniak of 

methylchloride bevat.
• Gebruik geen papieren tissue (zakdoek, keukenrol, tissue,…) om het LCD-scherm schoon te 

maken

Behuizing van RUBY 7 HD schoonmaken 
• Schakel het toestel uit en koppel de adapter los vooraleer u het toestel schoonmaakt.
• Gebruik een licht vochtig, zacht, schoon doek met water of een milde detergent. Gebruik geen

alcohol, oplosmiddelen, bijtende producten of aerosol sprays.

Waarborg en registratie 
Waarborg op toestel en accessoires: 2 jaar na aankoopdatum. 
Opgelet: dit toestel heeft componenten die niet door de gebruiker kunnen onderhouden worden. Elke 
niet-geautoriseerde poging om deze te onderhouden of te vervangen door het openen van de 
behuizing maakt de garantiebepalingen ongeldig. 
Neem contact op met uw leverancier Sensotec nv of ga naar 
www.FreedomScientific.com/Forms/ProductRegistration om uw toestel te registreren. 

http://www.freedomscientific.com/Forms/ProductRegistration
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Dienst na verkoop - Support 
 

SENSOTEC N.V. 
De dienst na verkoop en de supportdienst, te contacteren in geval 
van problemen of technisch defect, worden verzekerd door Sensotec 
n.v., verdeler van dit toestel.  
 

 
 

 

Hoofdzetel:   
Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België 
Telefoon: +32 (0)50 39 49 49  • Fax: +32 (0)50 39 49 46  
E-mail: info@sensotec.be  • www.sensotec.be  

Support:   
Telefoon: +32 (0)50 40 47 47  
E-mail: support@sensotec.be 

Nevenvestigingen: 

• Antwerpse Steenweg 96, 2940 Hoevenen-Stabroek 
Telefoon: +32 (0)3 828 80 15 

• Rue de la Croix Rouge 39, 5100 Namur 
Telefoon: +32 (0)81 71 34 60 

 

mailto:info@sensotec.be
http://www.sensotec.be/
mailto:support@sensotec.be
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