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I. Algemeen 
Belangrijke informatie voor de bediening van MANO XXL! 
Lees deze instructies voordat u het apparaat gebruikt! 
 
Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
Dit leessysteem geschikt voor gebruik in alle omgevingen, zoals een 
woonkamer, die rechtstreeks op een openbaar voedingsnet geschikt 
voor residentiële doeleinden zijn aangesloten. 
Dit optische hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de gespecificeerde 
elektromagnetische omgeving. De klant of exploitant moet ervoor zor-
gen dat het wordt gebruikt in de beschreven omgeving. 
Het maakt uitsluitend gebruik van HF-energie voor zijn eigen functie. 
Het genereert zeer weinig hoogfrequente storingen en interferentie met 
andere apparaten in de nabijheid is onwaarschijnlijk. Niettemin moet er 
rekening mee worden gehouden dat de gecombineerde werking van 
het apparaat met andere apparaten interferentie met het apparaat of 
andere apparaten kan veroorzaken. Daarom moet erop worden gelet 
dat het apparaat niet naast of op een ander apparaat wordt geplaatst. 
Als de plaatsing van dit toestel in de nabijheid van medische instru-
menten niet kan worden vermeden, dan moet de verantwoordelijke van 
dit instrumentarium geïnformeerd worden dat de prestatie van de toe-
stellen in het oog moet worden gehouden. 
Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en 
hoogfrequente elektromagnetische velden. 
 
Attentie! 
Om interferentie met de apparatuur door RF-interferentie (bijv. Micro-
golven) te vermijden, moet de gebruiker een afstand van minimaal één 
meter tot draagbare en mobiele RFtelecommunicatieapparatuur in acht 
houden. Het toestel mag niet in de patiëntomgeving worden gebruikt. 
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Instructies 
De gebruiksaanwijzing is een belangrijk document en moet als zodanig 
op een veilige plaats worden bewaard. 
 

Product beschrijving 
MANO XXL is een optisch-elektronisch visueel hulpmiddel voor het 
vergroten van tekst- en afbeeldingensjablonen voor permanent privé-
gebruik. 
● Het 10-inch breedbeeld LCD-scherm (ongeveer 25,4 cm diago-

naal) biedt een zeer scherp en contrastrijk beeld. 
● Ong. 2 tot 32x, traploze vergroting dankzij de modernste camera-

technologie 
● Ergonomisch ontwerp met uitvouwbare voet, compact en ge-

makkelijk te gebruiken. 
● Het lage gewicht van 680g zorgt voor een comfortabele gebruik 

thuis of onderweg. 
 
Medisch hulpmiddel 
MANO XXL is een klasse I medisch hulpmiddel en voldoet aan richtlijn 
93/42 EEC. Wanneer u het apparaat buiten de EU-lidstaten gebruikt, 
moeten de respectieve landspecifieke richtlijnen in acht worden geno-
men. 
 
Voor wie bestemd? 
Dit leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het vergroten van 
tekst- en beeldsjablonen. Zeer slechtziende personen compenseren er 
hun visuele beperking mee. Uitsluitend voor gebruik in privé-
omgevingen. 
 
Verdere ontwikkeling en levensduur van de producten 
De richtlijn medische hulpmiddelen vereist dat de fabrikant van een 
medisch hulpmiddel een periode specificeert die de zogenaamde veili-
ge operatie beschrijft. We voldoen aan een wettelijke vereiste en geven 
om formele redenen, een periode van drie jaar vanaf de datum van 
aankoop, op. 
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Tip: 
Deze genoemde periode van 3j staat los van het feitelijk mogelijk ge-
bruik of de maximale gebruikstijd van het leessysteem door de gebrui-
ker. Integendeel. Drie jaar is de periode waarbinnen de verdere ont-
wikkeling van systemen volgens onze huidige ervaring zo ver is gevor-
derd dat oudere systemen als technisch verouderd kunnen worden 
beschouwd en mogelijk een nieuwe aanbesteding kan worden geadvi-
seerd. 
 
Combinatie met andere medische apparaten 
Als de gebruiker de MANO XXL in combinatie met andere medische 
apparaten wenst te gebruiken, is het raadzaam contact op te nemen 
met Reinecker Vision GmbH of een van zijn verkooppartners. 
 
Voorzorgsmaatregelen bij het haperen van het product 
Als de MANO XXL hapert, schakel dan het apparaat uit en haal de 
stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet in deze toestand. 
Breng uw verdeler, Sensotec, op de hoogte van het probleem. 
 
Hergebruik / installatie en onderhoud 
De apparaten mogen alleen technisch worden gereviseerd en voorbe-
reid door Reinecker Vision GmbH of een geautoriseerd bedrijf. Herge-
bruik mag alleen worden uitgevoerd na veiligheidsinspectie, reiniging 
en desinfectie. 
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Reiniging van het apparaat 
● Koppel het apparaat los van de voeding voordat u het gaat reini-

gen. 
● Gebruik de meegeleverde microvezeldoek of een pluisvrije, licht 

vochtige doek om te reinigen. 
● Zorg dat er tijdens het reinigen geen vloeistoffen in het apparaat 

kunnen binnendringen. 
 
Speciale instructies voor transport en opslag 
Om veiligheidsredenen mag dit apparaat alleen in de originele verpak-
king worden vervoerd. Opslag mag alleen plaatsvinden in gesloten en 
droge ruimtes in de originele verpakking. 
De volgende opslag- en transportvoorwaarden moeten in acht worden 
genomen: 

● Luchtdruk: 700 tot 1000 hPa 
● Temperatuurbereik: + 5° C tot + 40° C 
● Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 80% 

 
Milieuvriendelijke recyclage in overeenstemming met EU-
richtlijn 2002/96 / EG 
Het apparaat bevat elektronische componenten. Om milieurisi-
co's of gevaren als gevolg van onjuiste verwijdering te voorko-
men, moet de verwijdering van het product, inclusief de accessoi-
res, voldoen aan de toepasselijke richtlijnen. 
 
Netvoeding 
Alleen de originele voedingseenheid van Reinecker Vision GmbH 
mag voor de netvoeding worden gebruikt.. 
Waarschuwing: 
Het gebruik van andere toestellen kan leiden tot verhoogde afgifte 
van elektromagnetisme en tot schade aan het product. 
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Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen 
De volgende opmerkingen dienen voor uw persoonlijke en operationele 
veiligheid: 
 

1. Steek de netspanningsadapter of het netsnoer niet in een defect 
stopcontact, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroor-
zaken. 

2. Steek de netspanningsadapter of het netsnoer niet in een stopcon-
tact met natte handen. 

3. Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter om de batte-
rij op te laden. Andere opladers kunnen het apparaat beschadigen. 

4. Als het apparaat is bedoeld voor batterijgebruik, mogen alleen ori-
ginele onderdelen worden gebruikt. 

5. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, dat beeldinterferentie 
zou kunnen veroorzaken. 

6. Gebruik het apparaat alleen in het temperatuurbereik van + 10 ° C 
tot + 35 ° C (50 ° en 95 ° F). 

7. Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen. Ge-
bruik het apparaat alleen in een droge omgeving. 

8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de omgeving van medi-
sche apparaten (ziekenhuisomgeving). 

9. Druk niet op het scherm en plaats geen zware voorwerpen op het 
apparaat, omdat dit het apparaat kan beschadigen. 

10. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te demonteren. Dat 
zou de garantie annuleren. Neem zo nodig contact op met de leve-
rancier van het apparaat. 

11. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt en trek de stek-
ker uit het stopcontact. Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of 
een pluisvrije, licht bevochtigde doek om te reinigen. Gebruik geen 
alcoholische of agressieve schoonmaakmiddelen. 
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II. Instructies voor de leesloep MANO XXL 
 

Levering 
De volgende inhoud is opgenomen in de verpakking: 
• Full HD-leesloep MANO XXL 
• Voeding met aansluitkabel 
• HDMI-kabel (1,5 m) 
• Bescherming case 
• Reinigingsdoek 
• Gebruiksaanwijzing 
 

Inbedrijfstelling 
Voor u de MANO XXL voor de eerste maal gebruikt, moet u de batterij 
volledig opladen. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk „De 
batterij opladen“ 
 
Beschrijving van de bedieningselementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LCD-display  5. Joystick 
2. camera aan de voorkant 6. Zoom+/inzoomen 
3. Kleurselectieknop  7. Knop ware kleuren 
4. Zoom - / uitzoomen  
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8. Lezen camera 9. LED-lichteenheid 10. Lezen schrijfstandaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. aan-/uit-knop    15. Bevries-knop 
12. oplaadingang    16. Camerawissel  
13. HDMI-aansluiting    17. USB-aansluiting 
14. liniaal/masker    18. Autofocus-knop 
      + zoekfunctie 
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Laad de batterij op 
• Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de voedingsadapter. 
• Steek de stekker van het netsnoer in de oplaadingang van 

het apparaat. 
• Het laden begint zodra u de voedingsadapter in een stopcon-

tact steekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanningsindicator 
• Wanneer het apparaat tijdens het opladen volledig is uitgescha-

keld, licht de stroomindicator groen op en gaat automatisch uit 
wanneer deze volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt onge-
veer 5 uur en biedt een gebruikstijd van maximaal ongeveer 3 uur 
(afhankelijk van de bedieningsmodus). 

• Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de stroomindicator op 
het apparaat groen op tijdens het opladen. 

• Wanneer het apparaat is ingeschakeld maar niet op netspanning is 
aangesloten en de batterij is hoog, licht de stroomindicator groen 
op. Als de batterij bijna leeg is, licht de indicator rood op. Wanneer 
de display rood begint te knipperen, moet de batterij onmiddellijk 
worden opgeladen. 

• U kunt het batterijniveau controleren door op de aan / uit-knop te 
drukken. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Aan / Uit-knop".  
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Lees-schrijf statief 
• Met de geïntegreerde opvouwbare schrijfstandaard, instelbaar in 

een ergonomische kijkhoek, kan de MANO XXL gebruiker langer 
lezen in een comfortabele positie. Bovendien is er voldoende ruimte 
onder de camera om met een pen te schrijven. Open het statief zo-
als getoond in de volgende illustratie. 

• De achterste camera is zo ontworpen dat deze automatisch uitlijnt 
met de positie van het statief, zodat zowel het zicht dichtbij als veraf 
door het apparaat wordt ondersteund. Vouw het statief dicht bij ge-
bruik van de afstandweergave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werking van het apparaat 
 

Aan / Uit-knop  
• Houd de aan / uit-knop      ongeveer 5 seconden ingedrukt om het 

apparaat aan of uit te zetten. 
• Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de aan / uit-knop    

om de huidige status van de batterij, de bevriesmodus, de scherp-
stelstatus en de pieptoon te controleren. 

• Als u op andere knoppen drukt in combinatie met de aan / uit-knop, 
worden combi-functies geactiveerd. Verdere informatie is te vinden 
in de volgende hoofdstukken.  
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Biepjes 
• Aan / Uit bieptoon 
• Knop bieptoon 
• Rand bieptoon 
• Bieptoon lage batterijspanning 

 
Bieptoon-control 
• Houd de aan / uit-knop      ingedrukt terwijl u op de knop voor de 

ware kleur       drukt om het geluidssignaal in of uit te schakelen. 
 

Camera wissel voorkant of lees camera 
• Schuif de camera-schakelaar                naar links om de camera 

aan de achterzijde te openen voor lezen en op afstand kijken. 
• Schuif de camera-schakelaar                naar rechts om de camera 

aan de voorzijde te openen. 
 

Toenemen  
• Druk op de knop Inzoomen       om de vergroting stap voor stap te 

verhogen. Houd deze knop      ingedrukt om de vergroting continu 
te verhogen. 

• Druk op de knop Uitzoomen       om de vergroting te verkleinen. 
Houd deze knop       ingedrukt om de vergroting continu te vermin-
deren. 
 
Vergrotingsbereik bij een positie op de tafel: 2x - 32x 

 
Kleurenmodus 
Een kleurenmodus is een vooraf gedefinieerde kleurencombinatie. De 
full-colour-modus is handig voor het weergeven van afbeeldingen of 
kaarten. 
De kleurselectieknop combineert verschillende voor- en achtergrond-
kleuren om het lezen te vergemakkelijken. 

• Druk op de kleurselectieknop       om door de lijst met geavanceerde 
kleurencombinaties te bladeren. 

• Druk op de ware kleurtoets        om terug te keren naar de full co-
lour-modus 
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• Druk in de geavanceerde kleurmodus 3 seconden op de knop voor 
de kleurmodus      . Een rood hartpictogram       verschijnt en twee 
pieptonen geven aan dat de huidige kleurkeuze is toegevoegd aan 
de lijst met voorkeurs kleurencombinaties. 

• Druk kort op de kleurselectieknop      om te schakelen tussen Wit 
op zwart, Zwart op wit, Voorkeurkleur op voorkeursachtergrond, 
Voorkeurachtergrond op gewenste voorgrondkleur. 

• Als u de kleurselectieknop      gedurende 3 seconden ingedrukt 
houdt, geeft het pictogram      op het volledige scherm een piep-
toon om aan te geven dat u bent overgeschakeld naar de inge-
bouwde geavanceerde kleurselectielijst. 

 
Geïntegreerde kleurkeuzelijst (18 Varianten) 
 

Wit op zwart   Zwar top Wit 
Geel op zwart    Zwart op geel 
Wit op blauw    Blauw op wit 
Geel op blauw   Blauw op geel 
Groen op zwart   Zwart op groen 
Violet op zwart   Zwart op violet 
Blauw op zwart   Zwart op blauw 
Wit op groen    Groen op wit 
Wit op rood    Rood op zwart 
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Helderheid 
De helderheid van het scherm kan worden aangepast in de kleuren-
modus en in de geavanceerde contrastmodus. 
 
•  Houd de aan / uit-knop       ingedrukt terwijl u op de zoomknop  

drukt om de helderheid te verhogen. De in de fabriek ingestelde 
waarde is groen gemarkeerd. 

• Houd de aan / uit-knop      ingedrukt en druk op de zoomknop       
om de helderheid te verlagen. 

 
Verlichting 
• Houd de aan / uit-knop       ingedrukt terwijl u op de knop voor stil-

staand beeld        drukt om de LED-verlichting handmatig in of uit te 
schakelen. 

 
Autofocus 
• Druk op de focusknop             om de autofocus uit te schakelen (au-

tofocus UIT), er verschijnt een rood kader op de rand van het 
scherm. Dit is vooral handig als u onder de camera op de tafel 
schrijft. 

• Druk nogmaals op de focusknop       om autofocus opnieuw in te 
schakelen (autofocus AAN), het rode kader verdwijnt uit het scherm. 

 
Bevriesmodus 
• Het "bevriezen" van een afbeelding op het LCD-scherm kan nuttig 

zijn om te lezen. In de modus voor stilstaande beelden is zowel de 
vergroting als de kleurverandering van de display mogelijk. 

•  Druk op de knop voor stilstaande        beelden om de huidige af-
beelding te "bevriezen". 

•  Druk nogmaals op de knop voor stilstaand       beeld om het beeld 
of de monitor te "ontgrendelen". 

• Om de foto te vergroten, kunt u de joystick       gebruiken om vrij 
door de afbeelding te navigeren. 
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Sla afbeelding op 
• Houd de knop voor stilstaande      beelden 3 seconden ingedrukt om 

de huidige afbeelding op te slaan. De MANO XXL heeft een geheu-
gen van 2 GB, zodat u minstens 1000 afbeeldingen foto's kunt op-
slaan. 

Opmerking: Wanneer het maximale aantal foto's dat kan worden op-
geslagen is bereikt (na 1000 afbeeldingen verschijnt het pictogram 
"Geheugen bezet"), moet u eerst enkele afbeeldingen wissen in de 
afspeelmodus voordat u een nieuw beeld kan opslaan. 
 
Opnameweergave 
•  Om de fotoweergavemodus in te schakelen, houdt u de ware kleu-

renknop       gedurende 3 seconden ingedrukt. 
• Gebruik de joystick       om de gewenste afbeelding in de miniatuur-

galerij te selecteren. Druk op de ware kleurtoets       om de afbeel-
ding weer te geven. U kunt de afbeelding bekijken en navigeren met 
dezelfde functies als beschreven in het hoofdstuk "Foto's". Druk op 
de knop Afbeelding stilbeeld        om terug te keren naar de minia-
tuurgalerij. 

• Druk in de miniaturengalerij op de knop Zoeken       om de doelaf-
beelding te selecteren die moet worden verwijderd. Druk nogmaals 
op de zoektoets       om te bevestigen of druk op een willekeurige 
andere toets om te annuleren.  

• Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen, houdt u de knop Zoeken       
in de miniatuur gallerij gedurende 5 seconden ingedrukt. Druk nog-
maals op de knop Zoeken       om te bevestigen of druk op een an-
dere knop om de bewerking te annuleren. 

• Houd de ware kleurtoets       ongeveer 3 seconden ingedrukt om de 
afspeelmodus te verlaten. 

 
Liniaal en masker 
Druk op de knop Zoeken       om te schakelen tussen de liniaal en de 
maskerklep. 
• Liniaal 

Beweeg de joystick        omhoog / omlaag om de positie van de lini-
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aal te wijzigen. Beweeg de joystick       naar rechts / links om de 
breedte van de liniaal te vergroten / verkleinen. 
 

• Kolom liniaal 
Beweeg de joystick        naar links / rechts om de positie van de lini-
aal te wijzigen. Beweeg de joystick        omhoog / omlaag om de 
breedte van de kolomliniaal te vergroten / verkleinen. 

 
• Horizontale maskerdekking / lijndekking 

Beweeg de joystick        omhoog / omlaag om de positie van de lijn-
dekking te wijzigen. Beweeg de joystick        naar rechts / links om 
de afstand tussen de maskerkap te vergroten verhogen / verlagen. 

 
• Verticale maskerafdekking / kolomafdekking 

Beweeg de Joystick       links/rechts, om de positie van de kolomaf-
dekking te veranderen. Beweeg de Joystick       naar 
boven/beneden, om de afstand tussen de maskerafdekking te ver-
hogen of vermideren.  

 
Normaal, geen liniaal en geen maskeromslag 
• Druk op de aan / uit-toets      om de liniaal of maskermodus snel te 

verlaten. 
Tip: Houd er rekening mee dat het verplaatsen van de joystick in 
deze modus niet beschikbaar is. 

 
Zoeken 
• Houd de zoekknop       gedurende 1 seconde ingedrukt totdat een 

"zoekbox" verschijnt. 
• Verplaats de inhoud in de "zoekbox" totdat u bij het gebied komt dat 

u wilt bekijken. Laat vervolgens de knop Zoeken       los en de af-
beelding verschijnt weer in de oorspronkelijke vergroting en het ver-
nieuwde uiterlijk. 

Volgende functie is zeker handig voor u: 
U kijkt bijvoorbeeld naar het gedeelte van een kaart met een bepaalde 
vergroting. Dan wil je een ander deel zien zonder je geselecteerde ver-
groting te veranderen.  
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Navigatie in de live afbeelding 
• In het geval van een vergroot beeld, kunt u de joystick       gebrui-

ken. Navigeer in de live afbeelding om meer in de afbeelding te zien 
zonder het apparaat te verplaatsen. 

•  Druk tegelijkertijd op de zoom in      en uit-knoppen       om de af-
beelding terug te brengen naar het midden (een rode stip 
verschijnt). 

• Er zijn twee manieren om snel naar het begin- / eindpunt te 
springen, 
 

1) Houd de aan / uit-knop       ingedrukt en verplaats de joystick       . 
 

2) Beweeg de joystick        snel twee keer in dezelfde richting. 
 

Als u bijvoorbeeld klaar bent met het lezen van een regel en wilt begin-
nen met een nieuwe regel, houd dan de aan / uit-knop       ingedrukt en 
beweeg de joystick       naar links of verplaats de joystick       tweemaal 
snel tweemaal naar links. Het begin- of eindpunt wordt automatisch 
opgeslagen en bijgewerkt bij het lezen volgens het maximale naviga-
tiebereik. 
 

• De navigatiesnelheid kan in drie niveaus worden ingesteld: lang-
zaam, gemiddeld (fabrieksinstelling) en snel. Beweeg de joystick       
naar één kant en druk op de vergrotingsknop om de leessnelheid te 
verhogen / verlagen. 

 
Herinneringen 
Het apparaat slaat automatisch de laatste instellingen op die zijn ge-
maakt, zoals Wijzigingen in de kleurmodus, vergroting, pieptoon bij 
normaal uitschakelen en weer inschakelen bij de volgende keer dat het 
apparaat wordt ingeschakeld. 
 
Frequentie aanpassen (60Hz naar 50Hz) 
Houd de aan / uit-knop        en de kleurselectieknop        ongeveer 3 
seconden ingedrukt om de frequentie te wijzigen van 60 Hz naar 50 Hz 
of omgekeerd. Wijzig alleen indien nodig als u een ongemakkelijke 
flikkering op het display ziet. 
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HDMI-uitgang 
Verbind het apparaat met uw externe weergaveapparaat met een 
HDMI-kabel voor een beter en groter scherm (zie afbeelding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiebesparende modus 
Als u het apparaat langer dan 3 minuten niet hebt gebruikt, wordt het 
apparaat automatisch uitgeschakeld. 
•  Houd de aan / uit-knop       ingedrukt en druk op de kleurselectie-

knop       om de automatische energiebesparingsfunctie handmatig 
in of uit te schakelen (fabrieksinstelling: AAN). 
(Let op het maansymbool.) 

 
Herstel fabrieksinstellingen 
Houd de bevries knop       tegelijkertijd met de zoekknop       5 secon-
den ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstel-
lingen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na het resetten. 
 

Hardware reset 
Als het apparaat niet meer reageert of niet op de normale manier wordt 
uitgeschakeld met de aan-uitknop      , drukt u tegelijkertijd op de aan-
uitknop       , de toets        en de ware kleurtoetsen        om de  
hardware-reset uit te voeren. 
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Foutdiagnose 
 
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld 
• Sluit de voedingsadapter aan. 
• Laad de batterij op. 
• Voer een hardwarereset uit. 

 
Zwart scherm / wit scherm 
• Als het apparaat op een vlak, uniform oppervlak wordt geplaatst, 

kan de monitor een zwart of wit beeld weergeven. Til het apparaat 
op zodat het niet langer op het oppervlak ligt. 

• Pas de vergroting aan. 
• Pas de kleurmodus aan. 
• Start het apparaat opnieuw. 
• Voer een hardwarereset uit. 
 
De afbeelding verandert niet 
• Als het apparaat zich in de stilstaand of afspeelmodus bevindt, ve-

randert het beeld niet. 
• Druk op de AAN / UIT-knop om de huidige status te controleren. 
• Start het apparaat opnieuw. 
• Voer een hardwarereset uit. 
 
Er zijn vlekken of vlekken op het scherm 
• Pas de helderheid aan. 
• Reinig de display en de camera. 
 

Neem contact op met uw lokale dealer als het probleem niet is opge-
lost. 
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Technische details 
 
• Display:  10-inch LCD-scherm, HD-scherm 
• Camera:  autofocus, Full HD 
• Grootte:  < = 245x200x22 mm 
• Gewicht:  < = 680 g 
• Kleeurmodus: ware kleur, met meer kleuren door de gebruiker

   gedefinieerde modus; 18 geïntegreerde  
   geavanceerde kleurmodi 

• Vergroting: 2x – 32x 
• Batterij:  ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij 
• Oplaadtijd:  ongeveer 5-6 uur 
• Gebruikstijd: maximaal 4-5 uur (afhankelijk van de ingestelde 

   modus) 
• Voedingsadapter: Ingang: 110-240V; Uitgang: 5V/3A 
  



24 
 

Materiaaldefect en garantiebepalingen 

1. De aansprakelijkheid voor materiaaldefecten is 24 maanden (aan-
sprakelijkheid is alleen geldig binnen de EU) en begint met de over-
dracht. Het tijdstip van aflevering is door middel van handtekening 
op de afleveringsbon of door de gegevens die zijn ingevoerd in de 
gebruiksinstructies bevestigd. 

2. De onderdelen die tijdens een reparatie of verhandeling worden 
vervangen, worden het eigendom van Reinecker Vision GmbH. 

3. De aansprakelijkheid voor garantie en materiaalfouten omvat geen 
schade veroorzaakt door onjuiste behandeling of door het negeren 
van de gebruiksaanwijzing. 

4. Bij interventies door personen die niet zijn geautoriseerd door Rei-
necker Vision GmbH vervalt de garantieclaim en de garantieclaim 
indien de schade oorzakelijk verband houdt met de interventie. 

5. De garantie omvat ook lampen die dienen om het leesmateriaal en 
andere slijtagedelen zoals batterijen te verlichten. 

6. In geval van reparatie of reparatie moet het apparaat in de originele 
doos naar de fabrikant in Alsbach-Hähnlein worden gestuurd. Porto, 
verpakking en verzekering zijn niet gedekt.  
 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. 
 
Uw lokale dealer: 

  
Sensotec nv 
Vlamingveld 8  
B-8490 Jabbeke 
 
Tel support: 050 40 47 47 
E-mail: support@sensotec.be 
 

Version 1.0, Stand 09/18, Art.-Nr. 000 10 378 
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Notes: 
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Reinecker Vision GmbH 
Zentrale 

Vertrieb, Kundenberatung:  
Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein 

Kundendienst:  
Erlenweg 3 
64665 Alsbach-Hähnlein 

Tel.: 06257 9311-0  
Fax: 06257 9311-8008 

E-Mail: info@reineckervision.de  
www.reineckervision.de 
 
 
 
 
Reinecker Vision GmbH 
International Contact 

sales department, customer relations: 
Sandwiesenstraße 19 
DE-64665 Alsbach-Hähnlein 

customer service: 
Erlenweg 3 
DE-64665 Alsbach-Hähnlein 

Tel.: +49 6257 9311-0  
Fax: +49 6257 9311-8230 

E-Mail: international@reineckervision.de  
www.reineckervision.com 
 
 
 
Version 1.0, Stand 09/18, Art.-Nr. 000 10 378 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  

Bitte wenden Sie sich 
bei Fragen oder einem 
Servicefall direkt an  
unser Hauptwerk in 
Alsbach-Hähnlein oder 
an eine unserer  
Niederlassungen. 
 
Bei im Ausland erwor-  
benen Produkten  
kontaktieren Sie im  
Servicefall bitte Ihren 
dort ansässigen 
Händler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In case service is  
necessary, please  
contact your authorized 
distributor. 
 
 

http://www.reineckervision.de/
http://www.reineckervision.com/


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

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

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

visionary technology

Service & Support
T +32 50 40 47 47

M support@sensotec.be

nhoudelijke 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 s.a.
www.sensotec.be
info@sensotec.be
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