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I. Algemeen
Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de Mezzo!
Lees deze aanwijzing voor het gebruik van het apparaat!

Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische
verdraagzaamheid (EMV)

De opto-elektronische leeshulp is voor gebruik in alle woonruimten geschikt, mits de
stroom van het openbare net wordt afgenomen. De gebruiker dient zich er vooraf van
te overtuigen, dat dit apparaat daadwerkelijk in de beschreven omgeving wordt
gebruikt. De opto-elektronische leeshulp gebruikt hoogfrequente energie uitsluitend
voor het eigen functioneren. Daardoor is de hoogfrequente storing zeer gering en is
de kans dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden
gestoord zeer onwaarschijnlijk. Desondanks kan het mogelijk zijn, dat gebruik van
het apparaat tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten
leidt. Daarom mag het apparaat niet direct naast of op een ander apparaat worden
geplaatst. Indien de plaatsing van het leessysteem in directe nabijheid van medische
, analoge meetapparatuur niet te vermijden is, moet de gebruiker van deze
meetapparatuur erop gewezen worden, dat de werking van deze apparatuur in deze
opstelling grondig getest dient te worden.
Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en hoog
frequente elektromagnetische velden. Om storingen van het apparaat door
HF-energie (bijv. magnetron) te vermijden, dient de gebruiker een minimale
afstand van een meter tot draagbare en mobiele hoogfrequente
telecommunicatie-apparatuur aan te houden.

Bewaren van de gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het
beeldschermleessysteem en moet daarom zorgvuldig worden bewaard.

Productbeschrijving
Mezzo is een opto-elektronisch leessysteem voor zowel thuisgebruik als
professioneel gebruik voor het vergroten van teksten en afbeeldingen Deze worden
door de camera opgenomen en op een aangesloten beeldscherm weergegeven.
● De beeldschermloep Mezzo overtuigt door gestoken scherpe beelden
met een hoog oplossend vermogen, maar ook door zijn sterke
gebruiksvriendelijkheid.
● De FullHD camera's vergroten Teksten met de beste beeldkwaliteit, met minimale
beeldruis en minimale reflexie van glanzende oppervlakten.
● De High Definition TFT monitor is in verschillende afmetingen te verkrijgen. Hij is
in meerder richtingen stappenloos te verstellen en laat zich door de
veerontlasting eenvoudig instellen.
●
●
●
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●● De compakte Bouw en het klapmechanisme zorgen ervoor dat u de Mezzo 		
moeiteloos kunt transporteren en hiervoor eenvoudig kunt inklappen en opzetten.
●● Het beeldschermleessysteem is zowel met als zonder accu verkrijgbaar.
●● In combinatie met de optionele leestafel wordt het leescomfort verhoogd.

Medisch Hulpmiddel
De Mezzo is een medisch hulpmiddel Klasse I en voldoet aan de richtlijn 93/42
EWG, bijlage IX, Regel 12. Bij gebruik van het hulpmiddel buiten de EU-lidstaten
gelden de richtlijnen voor dat land.

Doelstelling
Het opto-elektronisch beeldschermleessysteem is een Medisch hulpmiddel om
teksten en beelden te vergroten. Zeer slechtziende mensen compenseren hiermee
hun beperkte visus.

Levensduur
7 Jaar vanaf datum van aanschaf. De richtlijn voor medische hulpmiddelen schrijft
voor, dat de fabrikant van een medisch hulpmiddel een termijn moet vastleggen,
die de zogenaamde zekere toepassing garandeert. Wij voldoen met deze opgave
aan een wettelijke eis. Opmerking: De genoemde termijn heeft geen betrekking op
de werkelijk mogelijke gebruiksduur van het apparaat bij een gebruiker. Het betreft
hier een termijn waarna de doorontwikkeling van apparatuur naar huidige
maatstaven zover is gevorderd dat apparatuur als technisch verouderd kan worden
bestempeld en vervanging aan te raden is.

Veiligheidsvoorschrift
Het apparaat mag alleen in een gesloten en droge ruimte worden gebruikt. In een
medische omgeving mag het apparaat niet met andere apparaten, die voor de
instandhouding van het leven dienen, op hetzelfde net worden aangesloten. Het
apparaat mag niet in de omgeving van patiënten worden toegepast.
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in explosie gevaarlijke ruimtes.
Het apparaat mag alleen aan een modern, goedgekeurd stroomnet worden
aangesloten.

Gebruik van de Mezzo in combinatie met andere medische
apparaten
Indien u dit apparaat samen met medische apparatuur die voor instandhouding van
het leven wilt gebruiken, is het raadzaam dit eerst te overleggen met de firma
Reinecker Vision GmbH of de lokale vertegenwoordiger van de fabrikant.
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Voorzorgsmaatregelen bij verandering in de werking van
het apparaat
Indien er zich technische veranderingen bij het apparaat voordoen, dient men het
apparaat uit te schakelen en de netstekker uit het stopcontact te verwijderen . Het
apparaat mag in deze toestand niet weer in gebruik worden genomen .
Neemt u a .u .b . direct contact op met de servicedienst van Lexima Reinecker
Vision .

Herinzet, installatie, onderhoud
De apparaten mogen alleen door Reinecker Vision GmbH of een geautoriseerd
bedrijf nagekeken en afleveringsklaar worden gemaakt. Herinzet mag alleen na
reiniging. desinfectie en een veiligheidscontrole plaatsvinden.

Reiniging van het apparaat
●● Voor het reinigen dient u de stekker uit het stopcontact te nemen.
●● Apparaat met een milde reiniger en een microfaser doekje reinigen.
●● Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat komen.

Aanwijzing aangaande opslag en transport
Het apparaat mag om veiligheidsredenen alleen in de originele verpakking worden
getransporteerd. Opslag mag elleen plaatsvinden in een gesloten, droge ruimte,
in de originele verpakking. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
● Luchtdruk 700 tot 1000 hPa
●● Temperatuur tussen +5°C bis +50°C
●● Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80%
●

Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96/EG
Het apparaat bevat elektronische onderdelen. Om risico's of
bedreigingen van het milieu door niet vakbekwame afvoer te voorkomen,
moet de afvoer van het apparaat, met inbegrip van de toebehoren, aan
de geldende richtlijnen voldoen

Netaansluiting
Voor de stroomaansluiting mogen alleen den originele netvoeding en netkabel van
Reinecker Vision GmbH worden gebruikt.
Waarschuwing: Gebruik van andere toebehoren kan leiden tot een hogere
emissie leiden, en kan schade aan het apparaat veroorzaken.
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Veiligheidsvoorschrift ter voorkoming van schade
De volgende richtlijnen dienen de veiligheid van u en uw apparatuur:
1. Steekt u de netvoeding niet in een defect stopcontact, dit kan een elektrische
schok of brand veroorzaken,
2. Steekt u de netvoeding of netkabel niet in het stopcontact met natte handen.
3. Gebruikt u alleen de meegeleverde netvoeding of netkabel. Andere toebehoren
kunnen schade aan de apparatuur veroorzaken.
4. Indien het apparaat is voorzien van een accu, mag deze alleen door een
originele accu vervangen worden
5. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Dit kan de beelkwaliteit
negatief beïnvloeden.
6. Gebruikt u het apparaat alleen bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.
7. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat komen. Gebruikt u het apparaat
alleen in een droge omgeving.
8. Het apparaat mag niet in de nabijheid van medische apparatuur gebruikt
worden.
9. Niet op het beeldscherm drukken of er over krassen. Niet op het apparaat
leunen of zware voorwerpen op het apparaat leggen. Dit kan het apparaat
beschadigen.
10. Probeer niet het apparaat zelf te repareren of uit elkaar te halen . Hierdoor
vervalt iedere aanspraak op garantie . Neem indien nodig, contact op met de
leverancier.
11. Schakel het apparaat altijd uit voor u het reingt, en trek de stekker uit het
stopcontact.Gebruik voor reiniging alleen een zachte vochtige doek,
eventueel met wat milde huishoudelikr reiniger. Gebruik geen reiniger op
alcoholbasis of anderszins agressieve reiniger.
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II. Gebruik van de mezzo beeldschermloep
Leveringspakket
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

mezzo beeldschermloep
Netvoeding 12V DC/5000mA
Netkabel
Gebruiksaanwijzing
Service Informatie

Produktoverzicht van alle mezzo modellen
●●
●●
●●
●●

mezzo Focus, Monitor 16 inch, op netvoeding
mezzo Vario, Monitor 16 inch, op netvoeding
mezzo Focus, Monitor 16 inch, op accu- en netvoeding
mezzo Vario, Monitor 16 inch, op accu- en netvoeding

MEZFO162
MEZVA162
MEZFOB62
MEZVAB62

●●
●●
●●
●●

mezzo Focus, Monitor 19 inch, op netvoeding
mezzo Vario, Monitor 19 inch, op netvoeding
mezzo Focus, Monitor 19 inch, op accu- en netvoeding
mezzo Vario, Monitor 19 inch, op accu- en netvoeding

MEZFO192
MEZVA192
MEZFOB92
MEZVAB92

●● mezzo Focus, Monitor 19 inch op netvoeding,
incl. mezzo leestafel 
 ezzo Vario, Monitor 19 inch op netvoeding,
●● m
incl. mezzo leestafel 
●● mezzo Focus, Monitor 22 inch op netvoeding, incl.

mezzo leestafel
●● mezzo Vario, Monitor 22 inch op netvoeding, incl.

mezzo leestafel

MEZFO192 + ZBXTFIXM
MEZVA192 + ZBXTFIXM
MEZFO222 + ZBXTFIXM
MEZVA222 + ZBXTFIXM

Verkrijgbare opties
●●
●●
●●
●●
●●

mezzo leestafel, geremd

Mobiele leestafel, ongeremd
Draagtas 26 16 (Voor mezzo 16 inch)
Draagtas 19 (plaats voor mezzo 16" of 19", leestafel)
- Technologie (Natürliches-Evolutionäres-Licht-Erlebnis)
optioneel voor de Focus camera

ZBXTFIX0
ZBMEZZXT
ZBMEZZTA
MEZVARTA
ZBMEFONE

mezzo-camera's
De beeldschermloep is in combinatie met de volgende camera-types leverbaar:
Vario-camera: FullHD camera met optische Zoom en comfort-autofokus ●
●
Vergroting
ca. 1 tot 100 maal (afhankelijk van de monitorgrootte)
- Technologie: Geeft beelden van hoge kwaliteit met minimale beeldruis
●●
-T
 echnologie: Reduceert reflexie van sterk glanzende oppervlakken en
●●
de schaduw van de hand bij het schrijven.
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Focus-camera: FullHD camera met digital zoom en comfort-autofokus ●
Vergroting
●
ca. 1,6 tot 50 maal (afhankelijk van de monitorgrootte)

- Technologie:
Geeft beelden van hoge kwaliteit met minimale beeldruis
●●

Plaatsen van het systeem
Neem het apparaat voorzichtig uit de verpakking en zet hem op een stabiele
ondergrond met voldoende bewegingsruimte.
Hiervoor zijn bij Lexima Reinecker Vision speciale, hoogteverstelbare
onderstellen leverbaar.
Maak het systeem volgens de volgende stappen gebruiksklaar:

(ont-)koppelingsknop

●● Ingeklapte mezzo in Transportstand.
Netaansluiting

knoppen achter
de leestafel

●

● Camera-arm optillen tot hij inklikt.
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●
● Monitor
naar voren en naar boven draaien.

Knoppen op de monitor
Camera

Verlichting

Tip: De zwenkarm is af fabriek op het gewicht van de geplaatste monitor (16"/19"/
22") afgeregeld.

Netaansluiting
De meegeleverde netvoeding aan het net aansluiten en de DC stekker in de 12 V DC
aansluiting achter de camera-arm steken.
Pas op:
Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding en geen andere voeding of kabel. Het
apparaat is nu klaar voor gebruik.

I 0 II

Netvoeding

ON
OFF

Netkabel
Stopcontact
12

Instellen van de monitor
De helderheid en het contrast van het beeld zijn afhankelijk van de hoek
waaronder men naar de monitor kijkt.
De flexible monitorarm maakt het u mogelijk, de monitor in hoogte en neiging
aan uw zitpositie aan te passen.
Door de monitor in hoogte te verstellen, te draaien en te kantelen kunt u hem in
elke gewenste positie instellen.

90 graden
draaibaar

●● Monitor is naar boven en
onder in te stellen.

●● Voor het lezen van kolommen
kunt u de monitor 90 graden
tegen de klok in draaien.
Het beeld draait automatisch mee.
(22 inch monitoren en alle
mezzo Focus modellen zijn niet
draaibaar. Bij de Mezzo Focus
	 16 inch is de monitor alleen
voor verpakking draaibaar. Het
beeld wordt niet aangepast.

●● Monitor is verticaal kantelbaar.
13

Bediening van de mezzo leestafel
Indien u uw mezzo beeldschermloep met een geremde leestafel (ZBXTFIX0 of
ZBXTFIXM) heeft besteld, kunt u deze met de hendel, die zich midden voor de
leestafel bevindt, traploos instellen. U doet dit door de hendel langzaam van links
naar rechts te bewegen.
Links is de leestafel vrij van links naar rechts en van boven naar onder te
bewegen . Schuift u de hendel naar het midden , dan zal de beweging van
boven naar onder geremd worden. schuift u de hendel verder naar rechts, dan
zal ook de beweging van links naar rechts geremd worden. Helemaal rechts zal
de tafel vast staan.

1

2

3

1. Links: Vrij beweegbaar links-rechts en onder-boven
2. In het midden: onder-boven geremd
3. Rechts: Leestafel staat helemaal vast
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Beschrijving van de bedieningsknoppen

I 0 II

Knoppen achter de leestafel indien alleen netvoeding

ON
OFF

Netschakelaar: aan/uit
ON
OFF

Met de linker knop schakelt u het apoparaat aan c.q. uit. Bij
aanschakelen licht de groene LED achter de knop op
Bij uitschakelen worden de laatst gebruikte instellingen automatich
opgeslagen. Bij aanzetten worden de laatst gebruikte instellingen weer
aktief.
PAS OP!:
Indien de leestafel na inschakelen niet verlicht is, moet worden
gecontroleerd of de verlichting niet is uitgeschakeld (zie volgende
hoofdstuk).

Verlichting 50% / uit / 100%
Met de kantelschakelaar links kan de lichtsterkte worden gekozen.
● I = LED-Verlichting 50% (naar u toe gekanteld)
●● 0 = LED-Verlichting Uit (middenstand)
●● II = LED-Verlichting 100% (van u af gekanteld)
●

Algemene opmerking over de verlichting
Het kan zinvol zijn tijdens het gebruik van de beeldschermloep de verlichting
aan te passen als het omgevingslicht verandert (b.v. invallend zonlicht).
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Knoppen achter de leestafel bij accu- en netvoeding

Netschakelaar: aan/uit
Door kort drukken op de rechter, gele knop schakelt u het apparaat aan
c.q. uit.
Ingeschakeld brandt de groene LED achter de aan/uit knop.
Bij uitschakelen worden de laatst gebruikte instellingen automatich
opgeslagen. Bij aanzetten worden de laatst gebruikte instellingen weer aktief.
PAS OP!: Indien de leestafel na inschakelen niet verlicht is, moet worden
gecontroleerd of de verlichting niet is uitgeschakeld (zie volgende
hoofdstuk).

Verlichting: 100% / 50% / uit
Door kort drukken op de linker , zwarte knop kunt u de verlichting inschakelen .
Ingeschakeld kunt u door kort drukken kiezen voor 50% lichtsterkte of 100.%.
Door langer op de zwarte knop te drukken kunt u de verlichting
uitschakelen.
Door kort te drukken kunt u hem daarna weer inschakelen.
Tip:
Bij opnieuw inschakelen van de mezzo blijft de laatst gebruikte
belichtingsstand actief.

Accu-laadindicator
Opmerking : Indien de accu bijna leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit.
Sluit u de netvoeding aan om de accu opnieuw te laden. Tijdens het laden licht de
gele LED links van de drukknoppen op.
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Knoppen op de monitor

Kleurkeuze
oproepen/sluiten menu

Zoom +/Autofocus aan/uit
Overzichtsstand

Helderheid/contrast
Leesliniaal/afdekking

Linker bedienknop:
Kleurkeuze
Met de linker bedienknop kunt u de volgende kleuren kiezen door van links naar
rechts te draaien:
Positie
Positie
Positie
Positie
Positie
Positie

1: Full Color
2: Zwarte letters, witte achtergrond
3: Witte letters, zwarte achtergrond
4: Groene letters, zwarte achtergrond
5: Gele letters, zwarte achtergrond
6: Gele letters, blauwe achtergrond

De gekozen stand wordt enige tijd onder in het beeld weergegeven (indien
geactiveerd).
Opmerking: De genoemde kleurcombinaties zijn de instellingen zoals het apparaat
af-fabriek geleverd wordt. Via het menu kunt u combinaties uitschakelen of zelf
creëren. Indiein u mogelijkheden laat vervallen, wordt het instelbereik gelijkmatig
over de standen verdeeld.
Openen/sluiten menu (mezzo Vario)
Houdt u de linker bedienknop ongeveer 2 seconden ingedrukt, tot het menu op het
beeldscherm verschijnt. Om het menu te verlaten draait u de middelste bedienknop
naar de keuze "Exit" en bevestigt u deze keuze door de middelste bedienknop kort
in te drukken.
Openen/sluiten menu (mezzo Focus)
Houdt u de linker bedienknop ongeveer 4 seconden ingedrukt, tot het menu op het
beeldscherm verschijnt . Door de linker menuknop kort in te drukken , verlaat u het
menu weer.

17

Middelste bedienknop:
Instellen van de vergroting (Zoom +/-)
Met de middelste bedienknop kunt u de vergroting traploos van het minimum naar
het maximum draaien (van links naar rechts draaiend).
Het vergrotingsbereik loopt van ca. 1 tot 100 maal, afhankerlijk
van het type camera en de afstand van het onderwerp tot de 		
lens
De laatst gebruikte vergroting is na opnieuw inschakelen weer actief.
Tijdens het veranderen van de vergroting wordt de vergroting onder
in het beeld weergegeven (kan via het menu worden uitgeschakeld).
Opmerking: De camera stelt zich tijdens veranderingen automatisch scherp. Bij
een maximale vergroting kan de camera een voorwerp met een hoogte van tot
ongeveer 15 cm scherp weergeven.
Autofocus Aan/uit
Door de middelste knop kort in te drukken wordt de autofocus in- c.q. uitgeschakeld. .
De camera stelt automatisch scherp, indien het voorwerp niet te dicht bij de camera
komt.
Overzichtsstand
Indien u in een hoge vergroting werkt en wilt weten waar u binnen een tekst bent,
kunt u via deze stand zien waar uw vergrote beeld zich in het overzicht bevindt.
Houdt u bij een sterke vergroting de middelste bedienknop ca 2 Sec. ingedrukt tot de
overzichtsstand actief wordt en het beeld kleiner wordt. Het kruis in het midden van
het beeld geeft aan waar uw vergrootte beeld zich bevindt.
Indien u de knop loslaat zoomt het beeld weer in tot de gewenste vergroting.

Rechter bedienknop:
Automatische kleurverzadiging
De kleurverzadiging wordt automatisch geregeld, zodat u altijd een
natuurgetrouw beeld heeft. Het regelbereik van de kleurverzadiging is via het
menu instelbaar.
Helderheid/contrast
De rechter bedienknop regelt de helderheid en het contrast tegelijkertijd:
Helemaal links: Gering contrast, geringe helderheid.
Helemaal rechts: Maximaal contrast, maximale Helderheid.
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Leesliniaal/afdekking
mezzo Vario: Door indrukken van de rechter bedienknop wordt de leesliniaal en		 de
afdekking geactiveerd.
Van volledig links tot het midden is de afdekking van boven en
van onder actief.
Van het midden tot volledig rechts is de leesliniaal actief, deze kan
over het gehele beeld horizontaal worden ingesteld.
Door opnieuw indrukken van de rechter bedienknop wordt
deze functie weer uitgeschakeld.
Leesliniaal/afdekking
mezzo Focus: Door indrukken van de rechter bedienknop wordt de horizontale
leesliniaal en afdekking geactiveerd..
		
Van volledig links tot het midden is de leesliniaal actief, deze kan
over het gehele beeld horizontaal worden ingesteld.
Van het midden tot volledig rechts is de afdekking van boven en
onder actief..
Door opnieuw indrukken van de rechter bedienknop wordt
de verticale leesliniaal/afdekking actief.
Door nogmaals op de rechter bedienknop te drukken wordt de
		
functie leesliniaal/afdekking weer uitgeschakeld.

Ingebruikname van de mezzo

Op netvoeding
Om te beginnen met werken moet u controleren of de bijgevoegde voeding op het
net is aangesloten en of de kabel vanaf de de voeding is aangesloten op de
stroomaansluiting achter de arm.

Inschakelen
Drukt u op de aan/uit schakelaar om het apparaat aan te zetten.
Als het apparaat aangezet en de leestafel verlicht is, kunt u het te bekijken
voorwerp of de tekst op de leestafel leggen.
Hierna kunt u het beeld, zoals boven beschreven, naar wens instellen met
betrekking tot vergroting, helderheid en contrast.

Lezen beëindigen en uitschakelen van het apparaat
Drukt u op de aan/uit schakelaar om het apparaat uit te zetten

Automatisch opslaan van de apparaatinstellingen
Alle als laatste gebruikte instellingen worden bij opnieuw aanzetten weer actief.
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Vervangen van de verlichting
Het apparaat is voorzien van een duurzame LED verlichting. Mocht deze moeten
worden gerepareerd, dan moet dit gebeuren door Lexima Reinecker Vision of een
door hen geautoriseerd bedrijf.

Waarschuwing met betrekking tot de netvoeding
Gebruikt u altijd de bij de mezzo meegeleverde netvoeding!

Gebruik van de accu
(Alleen voor mezzo beeldschermloepen met accu- en netvoeding.)
Pas op: Voorwaarde voor een lange levensduur van de accu is het goed
opvolgen van de onderstaande aanwijzijngen voor gebruik en laden van de accu:
● Pas als de accu volledig opgeladen is, gaat de gele laadindicator uit.
●● Indien het apparaat langere tijd (meer als 1 maand ) niet beruikt wordt , moet
		 de
accu eerst volledig worden opgeladen Ook lsals het apparaat niet is ingeschakeld
● kan de accu zijn lading langzaam verliezen en kan dan in diepontlading komen .
Dat moet worden voorkomen,omdat dat de accu kan beschadigen.

Gebruik op de accu
● De netvoeding is niet aangesloten.
● Houdt u de aan/uit knop ongeveer 1 seconde ingedrukt. Het apparaat is
klaar voor gebruik.
●
● Na het aanzetten verschijnt kort een melding die aangeeft hoe ver de
● accu geladen is.
●● Als deze laad-indicator op het scherm gaat knipperen, moet de accu opgeladen
● worden. Na enkele minuten zal het apparaat automatisch uitschakelen.
● Om hierna weer op de accu te kunnen werken, moet de accu eerst volledig
worden opgeladen.
●

Accu laden
●
●
●●
●
●●
●●
●●
●

De accu-laad indicator knippert of het apparaat heeft zichzelf al uitgeschakeld.
Net voeding aansluiten.
De gele laadindicator (lampje achter op de mezzo) gaat aan, de mezzo wordt
geladen.
Als de accu volledig geladen is, gaat het gele lampje uit.
Het apparaat is weer gereed om op accu te worden gebruikt.
Tijdens het laden van de accu kan het apparaat gewoon gebruikt worden (houdt
u wel rekening met een iets langere laad-tijd voor de accu).

Gebruikstijd bij volledig geladen accu
● gebruiksduur met 16 inch monitor, ca. 5,0 uur (afhankelijk van verlichting).
●●gebruiksduur met 19 inch monitor, ca. 3,5 uur (afhankelijk van verlichting).
●●De laadtijd voor de accu bedraagt ca. 5,0 uur bij uitgeschakelde mezzo.
●
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Beschrijving van de menufuncties van de mezzo Vario
Menu oproepen
Houdt u de linker bedienknop ca. 2 seconden ingedrukt, tot het
hoofdmenu op het beeldscherm verschijnt.
Hauptmenü
Helligkeit

+50

Kontrast

+50

Farbsättigung

- 30

Lineal / Maske

Aus

Lineal / Maske Einstellungen
AF Modus

Dauernd/Zoom

Reset auf Werkseinstellung
Benutzer Einstellung wiederherst.
Erweiterte Einstellungen...
Beenden

Instellingen in het menu veranderen
binnen het menu naar boven/onder navigeren
Keus bepalen door de middelste bedienknop te draaien
(draai van links naar rechts).
Keuze in menu openen
Open een instelling door op de middelste bedienknop te drukken.
Keuze in menu veranderen
Draai de middelste bedienknop om de waarde van uw keuze te
veranderen.
Keuze in menu bevestigen en opslaan
Druk op de middelste bedienknop om uw keuze op te
slaan.
Hoofdmenu verlaten
Draai de middelste bedienknop naar "Beenden" en druk daarna op
deze knop om het menu te verlaten.
U kunt ook de middelste bedienknop 2 seconden ingedrukt houden
tot het menu uit het beeld verdwijnt..
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Menu opbouw
Hieronder vindt u de opbouw van het menu.
Hauptmenü

 Niveau 1

Erweiterte Einstellungen

 Niveau 2

Spezialeinstellungen

 Niveau 3

Tastenbelegung

 Niveau 4

Funktion

Einstellbereich | verklaring

Menu-instellingen
Hauptmenü
Helligkeit

Regelbaar van -50 tot +50

Kontrast

Regelbaar van -50 tot +50

Farbsättigung

Regelbaar van -50 tot +50

Lineal/Maske

Aus | Leesliniaal en afdekking deactiveren
Lineal | Liniaal oproepen
Maske | afdekking activeren

Hauptmenü
Lineal/Maske Einstellung
Lineal/Maske

Aus | Leesliniaal en afdekking deactiveren
Lineal | Liniaal oproepen
Maske | afdekking activeren

Linealposition

0 bis 100 | Positie leesliniaal instelbaar

Maskenposition

0 bis 100 | Beeldafdekking instelbaar

Linealart

Horizontal | Leesliniaal horizontaal instellen
Vertikal | Leesliniaal vertikaal instellen
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Maskenart

Links/Rechts | Afdeking van links en rechts naar het
midden; Afdekking tot max. 50% mogelijk
Oben/Unten | Beeldafdekking van boven en onder
naar midden, Afdekking tot max. 50% mogelijk
Links/Rechts FS | Afdeking van links en rechts naar
het midden; Afdekking tot max. 90% mogelijk
Oben/Unten FS | Beeldafdekking van boven en onder
naar midden, Afdekking tot max. 50% mogelijk
Full-Screen | Afdekking mogelijk tot 100%

Maskentransparenz

50% | 25% | 0%

Beeldtranparantie

Hauptmenü
Lineal/Maske Einstellung
Farbe Lineal
Rot

Regelbaar van 0 tot 31

Grün

Regelbaar van 0 tot 31

Blau

Regelbaar van 0 tot 31

Zurück
Hauptmenü
AF Modus
Reset auf Werkseinstellung
Benutzer Einst. wiederherstellen
Erweiterte Einstellungen

Halbautomatisch | Halbautom. + Zoom |
Dauernd/Zoom
Bestätigen | keuze bevestigen,om de fabrieksinstellingen terug te halen.
Bestätigen | Keuze bevestigen, om de gebruikersinstellingen terug te halen
(zie Ubersicht)

Beenden
Übersicht:

Erweiterte Einstellungen
Instellen kleurcombinaties
Antireflex funktie

Monitorhelderheid

Taal

100



Witbalans instellen
uitvoering witbalans

Auto (5)

Deutsch



Scherpteverhoging...
inscreen weergave instelling


Autom.
Ein

Speciale instellingen...
Terug
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Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Farbkombi. Einstellungen...
Farbkombination 1-6
Modus
Vordergrund
Hintergrund
Vorder-/Hintergr. wechseln
Zurück

Deactiveren | Full-color | Grijstonen | Bi-color
Zwart | Rood | Groen | Blauw | Geel | Magenta |
Turquoise | Wit | gebruikerskleur 1| gebruikerskleur 2
Zwart | Rood | Groen | Blauw | Geel | Magenta |
Turquoise | Wit | gebruikerskleur 1| gebruikerskleur 2
Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om voor- en
achtergrond te verwisselen

Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Farbkombi. Einstellungen
Benutzerfarben
Benutzerfarbe 1 - Grün

Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31

Benutzerfarbe 1 - Blau

Regelbaar van 0 tot 31

Benutzerfarbe 2 - Rot

Regelbaar van 0 tot 31

Benutzerfarbe 2 - Grün

Regelbaar van 0 tot 31

Benutzerfarbe 2 - Blau

Regelbaar van 0 tot 31

Benutzerfarbe 1 - Rot

Zurück
Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Antireflex Funktion

Aus | Ein | Auto (0-9) | Automatische waarde is instelbaar

Monitorhelligkeit

Regelbaar van 37 tot 100

Sprache
Weißabgleich ausführen

Englisch | Deutsch | Französisch | Norwegisch
Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om de witbalans
opnieuw in te stellen

Weißabgleich-Modus

Automatisch | Per Taste

Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Schärfenanhebung...
Schärfe Echtfarben
Schärfe Fehlfarben
Zurück
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Regelbaar van 0 tot 24
Regelbaar van 0 tot 24

Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Text-Einblendungen

Ein | Aus

Spezialeinstellungen...

(Zie Übersicht)

Zurück
Übersicht:

Spezialeinstellungen...
Zoom Extension

Ein

Max. Digitalzoom

3.5x

Tastenbelegung...
Benutzer Einstellungen speichern
Benutzer Einstellungen wiederherst.
Reset auf Werkseinstellung
Experteneinstellungen
Monitorgröße

19"

Zurück
Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Spezialeinstellungen
Zoom Extension

Ein | Aus

Max. Digitalzoom

Aus | Regelbaar van 1,5x tot 15,0x

Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Spezialeinstellungen
Benutzer Einstellung
speichern
Benutzer Einstellung
wiederherstellen
Reset auf Werkseinstellung

Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om de
gebruikersinstellingen op te slaan
Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om de
gebruikersinstellingen op te roepen
Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om de
fabrieksinstellingen op te roepen

Experteneinstellungen

Alleen toegankelijk voor geautoriseerd technicus

Monitorgröße

16" | 19" | 22"

Zurück
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Beschrijving van de menufuncties van de mezzo focus

Menu oproepen
Houdt u de linker bedienknop ca. 3 tot 4 seconden ingedrukt, tot het
hoofdmenu op het beeldscherm verschijnt.
Hauptmenü
Farbsättigung
Sprache
AF Modus

+50
Deutsch
auto

Min. Vergrößerung

Standard

Max. Vergrößerung

Standard

Netzfrequenz
Monitor Helligkeit

50Hz
80%

Reset auf Werkseinstellung
Erweiterte Einstellungen
Beenden

Instellingen via het menu veranderen
binnen het menu naar boven/onder navigeren
Keus bepalen door de middelste bedienknop te draaien
Keuze in menu openen
Open een instelling door op de middelste bedienknop te drukken.
Keuze in het menu veranderen
Draai de middelste bedienknop om de waarde van uw keuze te
veranderen.
Keuze in menu bevestigen en opslaan
Druk op de middelste bedienknop om uw keuze op te slaan
Hoofdmenu verlaten
Draai de middelste bedienknop naar „Beenden“ en druk hierna op deze
knop om het menu te verlaten.
U kunt ook de middelste bedienknop 2 seconden ingedrukt houden tot
het menu uit het beeld verdwijnt.
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Opbouw van het menu
Hieronder vindt u de opbouw van het menu.
Hauptmenü
Erweiterte

Niveau 1
Einstellungen

Niveau 2

Farbkombi. Einstellungen
Benutzerfarben

Niveau 3
Niveau 4

Funktion

Einstellbereich | Verklaring

Menu instellingen
Hauptmenü
Farbsättigung

Regelbaar van -50 tot +50

Sprache

Englisch | Deutsch | Italienisch | Japanisch

AF Modus

auto | manuell (door indrukken knop)

Min. Vergrößerung

niedrig | Standard

Max. Vergrößerung

hoch | Standard

Netzfrequenz

50Hz | 60Hz

Monitor Helligkeit
Reset auf Werkseinstellung

100% | 75% | 50% | 25%
Bedienknop „Zoom +/-“ indrukken, om de
fabrieksinstellingen terug te zetten

Erweiterte Einstellungen

(zie Übersicht)

Übersicht:

Erweiterte Einstellungen
Farbkombi. Einstellung...
Farbe Lineal
Maskentransparenz
Text-Einblendungen
Reflexion Filter
Benutzer Einstellung speichern
Benutzer Einstellung wiederherst.
Werkseinstellung ändern...
Zurück
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Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Farbkombi. Einstellungen...
Farbkombination 1-6
Modus
Vordergrund
Hintergrund
Vorder-/Hintergr. wechseln
Zurück

Deactiveren | Full color | Grijstonen |
bi-color
Schwarz | Rot | Grün | Blau | Gelb | Magenta |
Türkis | Weiß | Benutzer 1 | Benutzer 2
Schwarz | Rot | Grün | Blau | Gelb | Magenta |
Türkis | Weiß | Benutzer 1 | Benutzer 2
Bedienknop „Zoom +/-“ drukken, om de kleuren
om te draaien

Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Farbkombi. Einstellungen
Benutzerfarben
Benutzerfarbe 1 - Rot
Benutzerfarbe 1 - Grün
Benutzerfarbe 1 - Blau
Benutzerfarbe 2 - Rot
Benutzerfarbe 2 - Grün
Benutzerfarbe 2 - Blau
Zurück
Hauptmenü
Lineal/Maske Einstellung
Farbe Lineal
Rot
Grün
Blau
Zurück
Hauptmenü
Erweiterte Einstellungen
Maskentransparenz
Text-Einblendungen
Reflexion Filter
Benutzer Einst. speichern
Benutzer Einst. wiederherstellen
Werkseinstellung ändern...
Zurück
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Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31

Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31
Regelbaar van 0 tot 31

50% | 25% | 0%
Ein | Aus
Ein | Aus
Bedienknop „Zoom +/-“ indrukken om de
gebruikersinstellingen op te slaan
Bedienknop „Zoom +/-“ indrukken om de
gebruikersinstellingen op te roepen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerd technicus

Checklist indien er zich problemen voordoen
Probleem

oplossing

Geen beeld

Controleer of de stekker in het stopcontact zit, of
de kabel goed in de voeding zit en op de stekker
goed achter in de Mezzo gestoken is

Beeld donker

Controleer de helderheids- en contrastinstellingen
van de monitor

Full color beeld wordt
niet goed weergegeven

Controleert u het origineel, de
kleurinstellingen, de helderheid, de
kleurverzadiging en de verlichting.

accu laadt niet en/of LED
- Laadindicator gaat niet
aan

Controleer of de stekker in het stopcontact zit,
of de kabel goed in de voeding zit en op de
stekker goed achter in de Mezzo gestoken is
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Technische Details
mezzo

LED vlakbeeldmonitor

Gewicht ca. 5,2 kg

16" Monitor

16 inch | ca. 41 cm
(1366 x 768 Pixels)

Maten (B x H x D)
uitgeklapt
ca. 38 x 50 x 52 cm

mezzo Vario, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar, 90° draaibaar
mezzo Focus, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar
optioneel:
Variant met
Accuvoeding

mezzo
19" Monitor

Gebruiksduur ca. 5,0 uur
(afhankelijk van verlichting)
Laadtijd ca. 5,0 uur

Lithium-Polymer-Accu,
niet door gebruiker te
vervangen*

LED vlakbeeldmonitor

Gewicht ca. 6,2 kg

19 inch | ca. 48 cm
(1366 x 768 Pixels)

Maten (B x H x D)
uitgeklapt
ca. 45 x 50 x 52 cm

mezzo Vario, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar, 90° draaibaar
mezzo Focus, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar
optioneel:
Variant met
Accuvoeding

mezzo
22" Monitor

Lithium-Polymer-Accu,
niet door gebruiker te
vervangen*

LED vlakbeeldmonitor

Gewicht ca. 10,5 kg

22 inch | ca. 56 cm
(1920 x 1080 Pixels)

Maße (B x H x D)
uitgeklapt
ca. 51 x 53 x 52 cm

mezzo Focus, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar

Autofocus

Maten (B x H x D)
ingeklapt
ca. 45 x 18 x 52 cm

Gebruiksduur ca. 3,5 tot 5,0 uur
(afhankelijk van verlichting)
Laadtijd ca. 5,0 uur

mezzo Vario, hoogteverstelbaar,
verticaal neigbaar,

Kleurmogelijkheden

Maten (B x H x D)
ingeklapt
ca. 38 x 17 x 52 cm

Maße (B x H x D)
ingeklapt ca. 51 x
22 x 52 cm

Full -color , vooringestelde en
zelf gekozen kleurcombinaties
uitschakelbaar

*Accu vervangen: Accu's mogen alleen door Reinecker Vision GmbH of een door
Reinecker geautoriseerd bedrijf worden vervangen.
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Garantiebepalingen


(Alleen geldig in Nederland)

1 - De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het moment van
eigendomsoverdracht, bepaald door de ondertekening van de leveringsbon.
2 - Bij garantie of reparatie uitgewisselde onderdelen worden eigendom van

Lexima
Reinecker Vison.
3 - De garantie geldt niet voor schade, ontstaan door onzorgvuldig gebruik of

door
het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
4 - De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door derden, voor zover de
schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie.

5 - Uitgesloten van garantie zijn de lampen, welke voor de verlichting van de
lectuur op de leestafel dienen, andere aan slijtage onderhevige onderdelen en
uitwendige kabels.

6 - Bij een garantie of reparatie dient het apparaat in de originele kartonnen
verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van:


Lexima Reinecker Vision
Kastanjelaan 6
3833 AN Leusden
Tel. 033 - 494 37 87

Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden door Lexima Reinecker
Vision niet vergoed
Bij in het buitenland gekochte apparaten dient u zich voor service ook tot deze
leverancier te wenden
Verder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing
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Notities

					
Type:

mezzo

Serie-Nr.: 		
Producent:				

Reinecker Vision GmbH

Eindcontrole:
Netvoeding:

		

100 VAC – 240 VAC 50-60 Hz

Voeding apparaat:

Stroomverbruik:

12V DC/5000mA

		

max. 80 Watt

Reinecker Vision GmbH

Sandwiesenstraße 19 · 64665 Alsbach-Hähnlein
Email: info@reineckervision.de · www.reineckervision.de

Wir erklären in alleiniger Verantwortung für alle unsere Systeme, dass diese mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen.
We declare under our sole responsibility that the systems, which have been brought
into the market by us, meet the requirements of the following directives.

mezzo
Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
Risikoklasse I nach Anhang IX Regel 12
CE Konformität nach Anhang VII
und
RoHS II (EG Richtlinie 2011/65/EU)
Council directive 93/42/EEC
of 14th June 1993 concerning medical devices
risk class I according to Annex IX standard 12
CE conformity of Annex VII
and
RoHS II (Council directive 2011/65/EEC)
Die CE– Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.
The CE mark on the system points out this accordance.

Alsbach-Hähnlein,

28.02.2017

............................................

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

M. Reinecker Geschäftsführer
M. Reinecker General Manager
...................................................

Name und Unterschrift des Befugten
Name and signature of the authorized person

Hoe kunnen we
helpen?
Je kunt met je vragen
bij onze medewerkers
terecht. We staan graag
tot je dienst.

Sensotec nv
Hoofdzetel
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49
Nevenvestigingen
Antwerpse Steenweg 96 | B-2940 Hoevenen-Stabroek
T +32 3 828 80 15
Rue de la Croix Rouge 39 | B-5100 Namur
T +32 81 71 34 60
E sales@sensotec.be
www.sensotec.be
Service & support
T +32 50 40 47 47
E support@sensotec.be

