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I. Algemene informatie 
Belangrijke opmerkingen over de werking van het leessysteem mezzo! 
Lees deze a.u.b. zorgvuldig door voordat u het leessysteem in gebruik neemt! 

Opmerkingen over de elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC) 
Dit uitleessysteem is geschikt voor gebruik in alle opstellingen, met inbegrip van 
het woonhuis, die rechtstreeks zijn aangesloten op een openbare 
stroomvoorziening voor gebouwen met woondoeleinden. 
Dit leessysteem is ontworpen voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische 
omgeving. De gebruiker dient zich te vergewissen van het gebruik in de 
aangegeven omgeving. 
Dit leessysteem werkt uitsluitend op HF-energie voor zijn eigen functie. Daarom is 
de storingsemissie van hoogfrequente storingen zeer gering en is interferentie met 
andere apparatuur die in de nabijheid wordt gebruikt onwaarschijnlijk. Wanneer het 
leessysteem echter gelijktijdig met andere systemen wordt gebruikt, moet de 
mogelijkheid van storingen van het systeem of van andere systemen niet worden 
verwaarloosd. 
Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het systeem niet direct naast of op een 
ander systeem wordt geplaatst. Indien de opstelling van dit systeem in de nabijheid 
van medische, meetapparatuur niet kan worden vermeden, moet de bediener van 
deze apparatuur ervan in kennis worden gesteld dat het noodzakelijk is de 
prestaties van het systeem te observeren om het conventionele gebruik van het 
systeem in de gekozen opstelling te controleren. 
Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en voor 
hoogfrequente elektromagnetische velden. 
Attentie: 
Om hoogfrequente storingen te vermijden, moet de gebruiker een minimumafstand 
van één meter tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur in acht 
nemen. Zie ook hoofdstuk: Veiligheidsadvies. 

Opslag van de gebruikershandleiding 
De gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van uw leessysteem. Bewaar het 
boekje op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

Beschrijving van het product 
mezzo is een compacte beeldschermloep, die tekst en afbeeldingen vergroot. Het 
kan permanent worden gebruikt voor privé- en professionele toepassingen. De 
tekst of het beeld wordt door de geïntegreerde camera opgenomen en vervolgens 
op de monitor weergegeven. 

De mezzo overtuigt door een haarscherpe beeldkwaliteit in hoge resolutie 
en door zijn gebruiksvriendelijkheid. 
De FulIHD-camera vergroot tekst en foto's in de beste beeldkwaliteit, met een 
minimum aan beeldruis en een sterke vermindering van reflecties bij het lezen van 
glanzende papieren of het bekijken van glanzende oppervlakken. 
De hoge resolutie LED flat srceen is verkrijgbaar in verschillende 
beeldschermformaten. Ze zijn meestal traploos verstelbaar en kunnen dankzij 
hun veercompensatie ergonomisch worden ingesteld. 
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De mezzo is verkrijgbaar met een stevig geïntegreerde batterij als enig 
stroomsysteem. 
In combinatie met een van de optioneel verkrijgbare XY-tafels kan de 
gebruiker het gebruikscomfort verhogen. 

Medisch hulpmiddel 
Dit leessysteem is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel, klasse I, volgens 
(EU) 2017/745, bijlage VIII, norm 13. Voor de distributie naar landen buiten 
de EU moeten de respectieve landenspecifieke richtsnoeren in aanmerking worden 
genomen. 

Doel 
Dit opto-elektronische leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het lezen en 
vergroten van gedrukte tekst en afbeeldingen. Visueel gehandicapten kunnen hun 
verlies aan gezichtsscherpte compenseren door dit hulpmiddel te gebruiken. 

Evolutie en levensduur van producten 
De richtlijn betreffende medische hulpmiddelen bepaalt bij wet dat 
fabrikanten van medische hulpmiddelen een periode van veilige werking van 
een product moeten vaststellen. Wij voldoen aan deze wettelijke eisen en 
stellen - om formele redenen - een periode van drie jaar vast na de datum 
van eerste aankoop. 
Let op: 
De vermelde levensduur geeft niet de volledige levensduur van de mezzo weer. 
Het is eerder een indicatie over wanneer het product verouderd kan zijn en 
vervanging 
kan worden aanbevolen als gevolg van nieuwe productontwikkelingen. 

Veiligheidsadvies 
De mezzo mag uitsluitend in gesloten en droge ruimten worden geïnstalleerd. De 
mezzo mag niet worden aangesloten op een stroomcircuit dat ook wordt gebruikt 
voor levensondersteunende systemen. 
Het apparaat mag niet in de patiëntenomgeving worden gebruikt. 
Dit apparaat mag niet worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit opto-
elektronische toestel mag alleen worden geïnstalleerd in combinatie met moderne 
elektrische circuits. 

Combinatie met andere medische producten 
Waarschuwing: Dit leessysteem mag niet direct naast, naast of op een ander 
medisch levensondersteunend apparaat worden geplaatst. Als het apparaat in de 
buurt van een ander elektrisch apparaat wordt gebruikt, dient u te controleren of 
het andere apparaat naar behoren functioneert. Neem in geval van twijfel contact 
op met Reinecker Vision GmbH of een gelicentieerde distributiepartner. 

Voorzorgsmaatregelen bij wijziging van de werking van het 
systeem 
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Herinstalatie/installatie en onderhoud 
Dit apparaat mag uitsluitend door Reinecker Vision GmbH of door een 
geautoriseerde technicus technisch onderhouden en gereviseerd worden. Het 
apparaat mag pas weer in gebruik worden genomen nadat het gereinigd en op 
veiligheid gecontroleerd is. 

Reiniging van het systeem 
De mezzo moet vóór het reinigen van de stroomvoorziening worden 
losgekoppeld. 
Reinig het systeem met een licht vochtige doek en een mild huishoudelijk 
schoonmaakmiddel. De binnenkant van het toestel mag NIET in contact 
komen met vloeistoffen. 

Speciaal advies voor vervoer en opslag 
Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen in de originele verpakking worden 
vervoerd en opgeslagen. Het toestel moet in de originele verpakking in droge en 
gesloten ruimten worden opgeslagen. 
De volgende voorwaarden voor vervoer en opslag moeten in acht worden genomen: 

Luchtdruk 700 - 1000 hPa 
Temperatuurbereik +5°C tot + 50°C 
Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80% 

Verwijdering van de eenheid overeenkomstig (EU) 2012/19 
           

       
 

 
Stroomvoorziening 
Gebruik uitsluitend de originele voedingseenheid en kabels die door Reinecker 
Vision GmbH bij de levering inbegrepen zijn. 
Let op: Het gebruik van andere apparatuur kan leiden tot een verhoogde 
elektromagnetische emissie en tot beschadiging van het product. 

Veiligheid van batterijen 
Om veiligheidsredenen beveelt de fabrikant aan de batterij na twee jaar te 
vervangen. Als de batterij na deze periode niet is vervangen, aanvaardt de 
fabrikant geen aansprakelijkheid en sluit hij ieder verhaal uit. 



 
9 

 
Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen 
Neem de volgende instructies in acht voor uw eigen veiligheid: 

1. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een defect stopcontact. Doet u dit 
wel, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. 

2. Raak de wisselstroomadapter niet aan met natte handen. 

3. Gebruik uitsluitend de originele voedingseenheid en kabels die door 
Reinecker Vision GmbH bij de levering inbegrepen zijn. Het gebruik van 
andere apparatuur kan leiden tot beschadiging van het product. 

4. Alleen voor mezzos met batterijvoeding: Gebruik uitsluitend de originele 
batterij, die door Reinecker Vision GmbH bij de levering inbegrepen is. Het 
gebruik van andere apparatuur kan leiden tot productschade. 

5. Stel het systeem niet bloot aan direct zonlicht of aan een zeer warme of 
koude omgeving, aangezien dit de beeldkwaliteit zou schaden. 

6. Gebruik dit apparaat niet onder +5°C of boven +40°C. 

7. Er mogen geen vloeistoffen in het inwendige van het systeem komen. Gebruik 
het apparaat alleen in een droge omgeving. 

8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de nabijheid van medische apparatuur 
(patiëntenomgeving). 

9. Leun niet op het scherm, raak het scherm niet aan met een voorwerp en leg 
geen zware voorwerpen op het toestel. Dit kan schade aan het toestel 
veroorzaken. 

10. Probeer het systeem niet zelf te repareren of uit elkaar te halen. Dit zou -
automatisch de garantie ongeldig maken. Indien u technische hulp nodig 
heeft, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur of met Reinecker 
Vision GmbH. 

11. Schakel het systeem altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u 
het schoonmaakt. Gebruik alleen een zachte en licht bevochtigde doek. 
Gebruik alleen een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel. Gebruik geen 
alcoholhoudende of sterke schoonmaakmiddelen. 
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II. Instructies voor het leessysteem mezzo 

Inhoud van de levering 
Leessysteem mezzo 
Stroomadapter 12V DC /  
5000mAAdapterkabel (landspecifiek) 
Gebruikershandleiding / Service-informatie 

Overzicht van alle beschikbare mezzo 
modellen 

 
mezzo Focus met 20"-klasse monitor, netvoeding 
mezzo Focus 20" netvoeding, incl. XY-tafel  
 
mezzo Focus 24" netvoeding, incl. XY-tafel  
mezzo Vario 24" netvoeding, incl. XY-tafel 

mezzo Vario met 16"-klasse monitor, accu-/netvoeding 

Beschikbare opties 
XY-tafel met frictierem 
XY-tafel mobiel 
Draagtas voor mezzo 16" 
Draagtas voor mezzo 20" incl. XY-tafel 

 
 

MEZFO200 
MEZF200X1 

 
MEZF24X1 
MEZV24X1 

MEZVAB62 

ZBXTFIXO 
ZBMEZZXT 
ZBMEZZTA 
MEZVARTA 

De mezzo camera's 
De mezzo is beschikbaar in combinatie met de volgende cameratypes: 

Vario camera: FuIIHD-camera met optische zoom/autofocus 
Vergroting van ca. lx tot 127x (afhankelijk van de grootte van de 
monitor) Li71---3-Aci - Technologie: beelden van hoge kwaliteit met 
vrijwel geen beeldruis 
NEE - Technologie: vermindert schaduwen bij het schrijven met de hand en 

reflecties bij het lezen op glanzende oppervlakken 

Focus camera: FulIHD camera met digitale zoom/auto-focus 
Vergroting van ca. 2,1x tot 45x (afhankelijk van de grootte van de 
monitor) CI_VH-5) - Technologie: beelden van hoge kwaliteit met vrijwel 
geen beeldruis 
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Installatie van het systeem 
Pak uw mezzo zorgvuldig uit en plaats hem op een stevige horizontale ondergrond. 
Als u geen optioneel verkrijgbare standaard heeft gekocht die op het product past, 
moet u zorgen voor een stevige ondergrond met voldoende oppervlak voor het 
systeem. 
Stel uw mezzo op zoals hieronder beschreven: 

Opgevouwen mezzo voor transport. 
 

Interlock ontgrendeling 

Bedieningstoetse
n op de 

bodemplaat 

 
 

Breng de monitorenarm rechtop totdat de vergrendelingsontgrendeling vastklikt. 
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Beweeg de monitor naar 
b  

B e d i e n i n g s p a n
 

Let op: 
De fabrieksinstelling van de zwenkarm is aangepast aan het gewicht van de 
betreffende 
monitor (16"/20"/24"). 

Aansluiting van het toestel 
Sluit de voeding aan op een stopcontact en steek het adapteruiteinde van de 
kabel in de AC-ingangsbus (12V DC) die zich op de bodemplaat van de mezzo 
bevindt. 
Let op: 
De meegeleverde stekkernetvoeding is uitsluitend bestemd voor de werking van dit 
toestel. Gebruik geen andere voedingsadapter of -kabel. Zodra het apparaat is 
aangesloten op het stopcontact  is het klaar voor gebruik  

I 

0 
12 VDC 

- • 

 
i n  0  
II% 

AC-ingang 

 
I 

Adapterkabel 

 
pReiNecKept 

1 viv 
stopcontact 
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Uitlijning van monitor 
Door de technologie van de monitor veranderen contrast en helderheid afhankelijk 
van de kijkhoek. 
Met de zeer flexibele monitorarm kunt u de hoogte en hoek van de monitor 
aanpassen aan uw beste ergonomische positie. 
Alle posities kunnen worden aangepast door de driedimensionale beweegbare 
monitor. 

 

90 graden 
draaibaar 1 

De monitor kan verticaal 
op en neer worden 

 

De monitor kan 90 graden tegen de 
wijzers van de klok in worden 
gedraaid om het lezen van de 
kolommen te vergemakkelijken. 
De automatische rotatie van het -
gespeelde beeld is alleen mogelijk 
bij de mezzo Vario 16" en 20". 
Opmerking: Alle 24"-mezzo's en alle 
Focus-modellen zijn niet draaibaar. 
De mezzo Focus 16" monitor is 
alleen gedraaid voor de verpakking. 

     
 

 

De monitor kan verticaal worden 
k t ld  
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Uitlijning van de XY-tafel mezzo 
Als uw mezzo een XY-tafel (ZBXTFIXO of ZBXTFIXM) met frictieremmen heeft, 
kan de frictie traploos worden ingesteld met de hendel die zich voor de tafel 
bevindt, door de hendel langzaam van links naar rechts te duwen. 
Door de hendel helemaal links (geen wrijving) naar het midden te duwen, fixeert 
u de y-as. Door de hendel helemaal naar rechts te duwen, wordt ook de x-as 
gefixeerd (vergrendeling). 

 

HigH. Hffillill_ _______________________________________________________________________________________________________________________________  

1 O - ® - C D i l  
1. Links: helemaal geen wrijving 
2. Links naar het midden: vaststelling van de y-as 
3. Van midden naar rechts: vastzetten van de x- en y-as 
(vergrendelen) 
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Beschrijving van de bedieningselementen 
Bedieningspaneel op bodemplaat - 
voor alle mezzos met alleen netvoeding 

Stroomschakelaar ON/OFF 
Pas nadat de mezzo met succes op het stroomnet is aangesloten, kan het 
apparaat met de tuimelschakelaar worden in- of uitgeschakeld. Na het 
inschakelen brandt de groene stroom-LED boven de tuimelschakelaar. 
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, worden de laatst 
gebruikte instellingen automatisch opgeslagen. 
Bij het opnieuw inschakelen worden de laatst gebruikte instellingen 
weer geactiveerd. 
Attentie! 
Als de afleestabel na het inschakelen van het apparaat niet oplicht, 
gelieve 
controleer of het LED-lampje brandt (zie volgende paragraaf). 

Lichte aanpassing (50%/OFF/100%) 

 

Druk op de tuimelschakelaar om de LED verlichting aan te passen: 
I = LED-licht min. 50%0  
= LED-licht UIT 
II = LED-licht max. 100% 

 

Algemene opmerking over het gebruik van de LED-lamp 
Tijdens het gebruik van het toestel kan het nuttig zijn de LED-verlichting van het 
toestel uit te schakelen of te verminderen, bijvoorbeeld wanneer het licht in de 
kamer of van buitenaf verandert (zonlicht). 

o 
12VDC 

- • 

CIReiNecKeR 
  

 
I I %  0 

 

0 
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Bedieningspaneel op bodemplaat - 
voor alle mezzo's met batterijvoeding 

12VDC 

- • 

0 

Stroomschakelaar ON/OFF 
Het apparaat kan AAN of UIT worden geschakeld door kort op de 
gele knop te drukken. Als het apparaat is ingeschakeld, brandt de 
groene LED. 
Wanneer het apparaat UIT wordt geschakeld, worden de laatst 
gebruikte instellingen automatisch opgeslagen. Bij het opnieuw 
inschakelen worden de laatst gebruikte instellingen weer geactiveerd. 
Attentie! 
Als de afleestabel na het inschakelen van het apparaat niet oplicht, 
gelieve 
controleer of het LED-lampje brandt (zie volgende paragraaf)  

Lichtregeling (ON/OFF/Dim) 
 - 
• 

Door de zwarte knop kort in te drukken kan de verlichting worden in- 
of uitgeschakeld. 
Door de zwarte knop ingedrukt te houden, kan de verlichting worden 
gedimd. Wanneer u de zwarte knop loslaat, wordt de verlichtingssterkte 
ingesteld en opgeslagen. 
Let op: 
De laatst gebruikte verlichting wordt opnieuw geactiveerd wanneer u het 
toestel 

   
 

Indicator voor oplaadbare batterij 
Geeft de status van de ingebouwde batterij aan. 
Opmerking: Wanneer de batterij bijna leeg is, schakelt het 
toestel automatisch UIT. 
In dat geval sluit u het apparaat aan op de stroomvoorziening en laadt u de 
batterij op. Tijdens het opladen licht de gele batterij-indicator op het 
apparaat op. 

O 
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Monitorbedieningspaneel 

 
Keuze kleurmodusZoom  +/  Helderheid/Contrast 

Menuselectie  AAN/UITAutofocus AAN/UIT
 Lijnmarkering/Schaduw 

Overzicht modus 

Linker knop: 
Keuze kleurmodus 
Door de keuzetoets voor de kleurmodus van links naar rechts te draaien, kunnen 
de volgende kleurmodi (fabrieksinstelling) worden geselecteerd: 

 

Positie 1: 
Positie 2: 
Positie 3: 
Positie 4: 
Positie 5: 
Positie 6: 

volledige kleurenscherm 
zwart lettertype, witte 
achtergrond wit lettertype, 
zwarte achtergrond groen 
lettertype, zwarte achtergrond 
geel lettertype, zwarte 

   
  

 
De gekozen kleurmodus verschijnt tijdelijk aan de onderkant van het scherm 
(indien geactiveerd). 
Opmerking: Individuele kleurencombinaties kunnen via het interne menu worden 
gedefinieerd. U hebt ook de mogelijkheid om de kleurencombinaties te verkleinen. 
Als u bijvoorbeeld de 6 combinaties terugbrengt tot vier, worden deze vier 
combinaties gelijkmatig verdeeld over de posities van de toets. 

Menukeuze AAN/UIT (mezzo Vario) 
Houd de linker knop gedurende ca. 2 sec. ingedrukt om het interne menu te openen. 
Om het menu te verlaten, draait u de draaiknop naar de menukeuze "verlaten" en 
drukt u op de draaiknop 
toets om de uitgang te bevestigen. 

Menukeuze ON/OFF (mezzofocus) 
Houd de linker toets gedurende ca. 4 sec. ingedrukt om het interne menu 
op te roepen. Druk kort op de linker knop om het interne menu te verlaten. 
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Centrale knop: 
Zoom +/- 
Door aan de centrale knop te draaien (van links naar rechts) kunnen tekst en 
afbeeldingen traploos worden in- en uitgezoomd. 

cHet vergrotingsbereik van ca. 1x - 127x, afhankelijk van de 
geïntegreerde camera, is afhankelijk van de afstand tussen de 
camera en het weer te geven object. De laatst ingestelde vergroting 
wordt in het geheugen opgeslagen en bij het opnieuw inschakelen 
van de mezzo in het display weergegeven. 

De huidige vergroting wordt kort onderin het scherm weergegeven 
(deze weergave kan in het gebruikersmenu worden 
uitgeschakeld). 

Opmerking: De camera is uitgerust met een autofocus. Wanneer u de draaiknop 
naar de maximale vergroting draait, worden voorwerpen met een hoogte van (>) 
15cm scherp weergegeven. 

Automatisch scherpstellen AAN/UIT 
Door de middelste ("zoom") knop kort in te drukken en weer los te laten, kan de 
autofocus worden geactiveerd/gedeactiveerd. Door de autofocus te activeren, past 
de camera de beeldscherpte automatisch aan... 

Overzicht modus 
Wanneer u op een hoger vergrotingsniveau leest en wilt weten welk deel van de 
pagina u hebt bereikt, helpt deze functie u het overzicht te krijgen. 
Druk op de middelste ("zoom") toets op een hoger vergrotingsniveau gedurende 
ongeveer 2 seconden tot de overzichtsmodus geactiveerd wordt. Het beeld op het 
scherm wordt geminimaliseerd en u ziet een overzicht van het hele document/de 
afbeelding/de afgedrukte tekst. Een vaag kruis zal verschijnen en het gebied 
aanduiden dat momenteel wordt vergroot. Zodra u de draaiknop loslaat, keert u terug 
naar de leesmodus en het gekozen vergrotingsniveau. 

Rechter knop: 

Automatische kleurverzadiging 
Helderheid en kleurverzadiging worden automatisch aangepast, kleuren worden 
natuurgetrouw weergegeven. Het bereik van de kleurverzadiging kan ook in het 
menu worden aangepast. 

 
Met de rechterknop regelt u de helderheid en het contrast. 
Dat betekent dat zowel de lichte als de donkere beeldzones in gelijke 
mate veranderen. 
(Draaiend van links naar rechts). 
Linkerstop: laagste contrast, laagste helderheid 
Rechter stop: maximaal contrast, maximale helderheid 
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Lijnmarkering en schaduw 
mezzo Vario: Door het indrukken en draaien van de rechter knop, lijnmarkering en 

  zal worden geactiveerd. 
Vanaf de linker aanslag van de bedieningsknop tot aan het 
midden wordt de schaduw gelijkmatig van boven en onder 
geactiveerd. 
Vanaf de middenpositie tot de rechter aanslag is de 
lijnmarkering actief. Hij kan horizontaal over de hele monitor 
worden ingesteld. 

             Lijnmarkering en schaduw 
mezzofocus: door op de rechter regeltoets te drukken wordt de horizontale 

    zal de markering/schaduw worden geactiveerd. 
Vanaf de linker aanslag van de bedieningsknop tot aan het midden wordt 
de lijnmarkering geactiveerd. Deze kan horizontaal over de gehele 
monitor worden ingesteld. 
Vanaf de middelste stand van de knop tot aan de rechter aanslag 
wordt de schaduwwerking gelijkmatig van boven naar beneden 
actief. 
De verticale lijnmarkering/schaduw wordt geactiveerd door 
nogmaals op de knop te drukken. 
Nogmaals op de toets drukken deactiveert de 
lij k i / h d f ti  Stroom AAN/UIT 

Werking met stroomvoorziening en kabels 
Zorg ervoor dat de bijgeleverde stroomadapter en kabel goed zijn aangesloten op 
een stopcontact en mezzo AC ingang 12V DC. 

Stroom AAN 
Druk op de ON/OFF toets om het apparaat in te schakelen. Wanneer de mezzo en 
de grondplaat verlicht zijn, kunt u een bladzijde of een voorwerp op de tafel leggen. 
Alle mogelijke instellingen - bijvoorbeeld zoom, kleur of helderheid - kunnen 
afzonderlijk worden aangepast. 

Stroom UIT 
Schakel het apparaat uit door op de ON/OFF knop te drukken. 

Automatisch opslaan van apparaatinstellingen 
Alle laatst gebruikte instellingen van het apparaat zullen actief zijn, wanneer het 
apparaat weer wordt ingeschakeld. 

Vervanging van verlichting 
De beeldschermloep is uitgerust met een krachtige LED-verlichting. 
Als de lamp moet worden vervangen, mag dit alleen worden gedaan door een specialist 
of door 
R i k  Vi i  G bH  
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Belangrijke opmerking over het gebruik van de voeding 
Gebruik a.u.b. alleen de bijgeleverde voeding. Bij gebruik van een andere 
voeding vervalt de garantie! 

Werking van oplaadbare batterij 
(alleen mezzo met batterijvoeding) 

Opgelet: Om een lange levensduur van de oplaadbare batterij te verzekeren, moet 
u de instructies voor het opladen en het gebruik van de batterij opvolgen: 

De gele batterij-indicator-LED op het toestel gaat pas uit als het opladen is 
voltooid. 
Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (meer dan 1 
maand), moet de batterij volledig worden opgeladen. Zelfs als het apparaat is 
uitgeschakeld, kan de batterij ontladen tot diepontlading. Dit moet worden 
vermeden, omdat de oplaadbare batterij kan worden beschadigd. 

Gebruik van batterij 
Plug-in voeding is niet aangesloten. 
Houd de ON/OFF toets ongeveer 1 seconde ingedrukt; het apparaat is klaar 
voor gebruik. 
Direct na het inschakelen verschijnt de laadstatus van de batterij kort op het 
scherm. 
Zodra de laadstatus van de batterij op het scherm begint te knipperen, moet de 
batterij onmiddellijk worden opgeladen. Het duurt nog maar een paar minuten 
voordat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. 
Als het toestel op batterijvoeding blijft werken, moet de batterij eerst volledig 
worden opgeladen. 

Opladen van de batterij 
De laadindicator van de batterij knippert of het apparaat is 
uitgeschakeld. Sluit de netvoeding aan. 
De gele batterijcontrole-LED op het toestel licht op - de batterij wordt 
opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de batterijcontrole-
LED uit. Het apparaat is weer klaar voor gebruik op batterijen. 
Terwijl de batterij wordt opgeladen, kan het toestel onbeperkt worden 
gebruikt. Op deze manier kan de batterij tijdens het gebruik worden 
opgeladen. 

Bedrijfstijd nadat de batterij volledig is opgeladen 
Met 16" klasse monitor: ca. 5,0 uur (afhankelijk van de gebruikte verlichting) 
Oplaadtijd is ca. 5,0 uur, wanneer het toestel UIT staat. 
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Beschrijving van de menu-instellingen mezzo 
Vario Menukeuze 

Druk ca. 2 seconden op de kleurkeuzetoets tot het menu op het 
scherm verschijnt. 

Helderheid + 50 
Contrast+50 
Kleurverzadiging-  30 
Liniaal / MaskOFF 
Liniaal / Masker Instellingen... 
AF-modusContinue/Zoom 
Terugzetten naar fabrieksinstellingen 
Gebruikersinstellingen oproepen... 
Geavanceerde instellingen... 
Exit 

Menu-instellingen aanpassen 
r - -   Ga  omhoog/omlaag in  het  menu 

 

Draai aan de centrale zoomknop om door het menu te navigeren. 
Selecteer een item in het menu 
Druk op de centrale zoomknop om de menukeuze te openen. 
Wijzig menu selectie 
Draai aan de centrale zoomknop om de menu-instellingen te 
wijzigen. 
Bevestig en selecteer de menukeuze 
Druk op de centrale zoomknop om de menu-instellingen te 
bevestigen. 
Afsluiten hoofdmenu 
Navigeer naar "exit menu" om af te sluiten 

Opmerking: U kunt ook kort op de kleurmodustoets drukken om het menu te 
verlaten. 
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 Verklaring van de inhoud van het 
menu 
De afbeelding toont in detail hoe het menu is 

 
 

Geavanceerde instellingen 
Speciale Instellingen 
Knoppen aanpassen 
Functie  

M e n u n i v e a u  1   
M e n u n i v e a u  2   
M e n u n i v e a u  3   
M e n u n i v e a u  4  
i n s t e l b e r e i k  I  

 
Menu-instellingen 

Helderheid-Contrast 
KleurverzadigingRegel  
/ Masker 

Liniaal PositieMasker  
PositieRuler  
Mode 

Masker mode 

Masker Doorzichtigheid  

Instelbereik helderheid van -50 tot +50 
Instelbereik helderheid van -50 tot +50 UIT Ik 
deactiveer lijnmarkering en schaduwgever 
Liniaal Ik activeer lijnmarkering 

Masker I activeer schaduw 

OFF Ik deactiveer lijnmarkering en schaduw 
Liniaal I activeer lijnmarkeerder 
Masker I activeer schaduw 
0 tot 100 Ik pas de positie van de lijnmarkering 
aan 
0 tot 100 Ik pas schaduw aan 
Horizontaal I Lineaal horizontaal ausrichten 
Vertikal I Lineal vertikal ausrichten 
Links/rechts I Schaduw links/rechts;  
schaduw tot 50% 
Top/Bodem I Schaduwing 
boven/onder; schaduwwerking tot 
50% 
Links/rechts FS I Schaduw 
links/rechts; schaduw tot 90% 
Top/Bodem FS I Schaduw boven/onder; 
schaduw tot 90% 
Volledig scherm I Schaduw bedekt het hele 
scherm 50% I 25% I 0% 

 

Liniaal / Masker 
 



 

 

Hoofdmenu 
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Liniaal / Masker instellingen 

Blauw 

AF - Modus 

Liniaal Kleur 
Rood 
Groen  

 

Terugzetten naar 
 Oproepen 

Gebruikersinstellingen 
  

instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 

Semi-Automatisch I Semi-Autom. + 
Zoom Doorlopend/Zoom 
Terug naar fabrieksinstellingen 
Terug naar door de klant geselecteerde instellingen 
(zie overzicht) 

Exit 

Overzicht: Geavanceerd Seffine 

Kleur Combinatie Setup 
Anti reflectie modeAuto  (5) 
Monitorhelderheid100 
TaalEngels 
Witbalans uitvoeren 

Wit Balans ModeAuto 
Scherpte-instellingen 

OSD-berichtenOFF 
Speciale Instellingen 

Terug 



 

 

Hoofdmenu 
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Uitgeschakeld I Full Colour I Grayscale I 
False Colour 
Zwart I Rood I Groen I Blauw I Geel I 
Magenta I Cyaan I Wit I Gebruiker 1 I 
Gebruiker 2 
Zwart I Rood I Groen I Blauw I Geel I 
Magenta I Cyaan I Wit I Gebruiker 1 I 
Gebruiker 2 
voorgrond en achtergrond kleuren omkeren 

Geavanceerde instellingen 
Kleur Combinatie Setup 
Kleurencombinatie 1-6 

Voorgrond  

Achtergrond 

Verwissel voor/achtergrond 

Geavanceerde instellingen 
Kleur Combinatie Setup 

Gebruikerskleur 1 - 
Rood 
Gebruikerskleur 1 - 
Groen 
Gebruikerskleur 1 - 
Blauw 
Gebruikerskleur 2 - 
Rood 

   
 

   
  

Hoofdmenu 
Geavanceerde instellingen 

instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 

Anti-Reflectie modus 

Monitorhelderheid 
Taal 
Witbalans uitvoeren 

Witbalans stand 

 
Geavanceerde instellingen 
Scherpte-instellingen 
Echte kleurenscherpte 
Valse kleurenscherpte 
Terugkeer 

UIT I AAN I Auto (0-9) I standaardwaarde 
aanpassen aanpassingsbereik van 37 tot 
100 
Engels I Duits I Frans I Noors 
Witbalans uitvoeren 

Auto I One-Push 

instelbereik van 0 tot 24 instelbereik van 
   



 

 

 

 

Hoofdmenu 
Geavanceerde instellingen 
OSD-berichten 
Speciale Instellingen 
Terug 

Overzicht: 

Hoofdmenu 

Zoom Uitbreiding 
Max. Digitale zoom 

Gebruikersinstellingen 
l  Gebruikersinstellingen 

 Terugzetten  

Expert Instellingen 
Monitor grootte 
Terug 

AAN I UIT 
(zie overzicht) 

Knoppen aanpassen 
Gebruikersinstellingen opslaan 

Gebruikersinstellingen oproepen 
Terugzetten naar fabrieksinstellingen 

Expert Instellingen 

Terug 

AAN I UIT 
OFF I instelbereik van 1,5x tot 15x 

Bevestig de selectie van de gebruikersinstelling om 
   Bevestig de selectie om de gebruikersinstelling te 

 Bevestig de fabrieksinstelling herstellen 
Toegang - alleen door geautoriseerde service 
16" klasse I 20" klasse I 24" klasse 
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Speciale Settinne 

Geavanceerde instellingen 
Speciale 

 

Geavanceerde 
 Speciale 

I t lli  

Max. Digitale zoom3 ,5x 
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Beschrijving van de menu-instellingen mezzo 

Focus Menukeuze 
Druk ongeveer 3 tot 4 seconden op de kleurkeuzetoets tot het 
menu op het scherm verschijnt. 

Hoofdmenu 
Kleurverzadiging+50 
TaalEngels 
AF Modeauto 
Min. vergroting standaard 
Max. vergroting standaard 
Netfrequentie50Hz 
Monitorhelderheid80% 
Terugzetten naar fabrieksinstellingen 
Geavanceerde instellingen 
Exit 

Menu-instellingen aanpassen 
Ga omhoog/omlaag in het menu 
Draai aan de centrale zoomknop om door het menu te navigeren. 
Selecteer een item in het menu 
Druk op de centrale zoomknop om de menukeuze te openen. 
Wijzig menu selectie 
Draai aan de centrale zoomknop om de menu-instellingen te 
wijzigen. 
Bevestig en selecteer de menukeuze 
Druk op de centrale zoomknop om de menu-instellingen te 
bevestigen. 
Afsluiten hoofdmenu 
Navigeer naar "exit menu" om af te sluiten 

Opmerking: U kunt ook kort op de kleurmodustoets drukken om het menu te 
verlaten. 

 

 



 

 

 
Verklaring van de inhoud van het 
menu 

         
 

Functie 
Menu-instellingen 

 

M e n u n i v e a u  1  
M e n u n i v e a u  2  
M e n u n i v e a u  3  
M e n u n i v e a u  4  
i n s t e l b e r e i k  I  

 

Kleur verzadiging 
Taal 
AF-modus 
Min. vergroting 
Max. vergroting 
Netfrequentie 
Monitorhelderheid 
Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen 

 
  

instelbereik van -50 tot +50 
Engels I Duits I Italiaans I Japans 
auto I push (Door drukknop) 
lage I-norm 
hoge I standaard 
50Hz I 60Hz 
100% I 75% I 50% I 25% 
Bevestig de fabrieksinstelling 
herstellen 

  
 

Overzicht: Geavanceerde instellingen 
Kleur Combinatie Setup 
Set Kleur Liniaal 
Masker Doorzichtigheid 
OSD-berichten 
Reflectiefilter 
Gebruikersinstellingen opslaan 
Gebruikersinstellingen oproepen 
Fabrieksinstellingen wijzigen 
Terug 
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Hoofdmenu 

Geavanceerde instellingen 
Kleur Combinatie Setup 
Kleurencombinatie 1-6 

Voorgrond 

Achtergrond 

Verwissel voor/achtergrond  

Uitgeschakeld I Full Colour I Grijswaarden I 
Valse kleur 
Zwart I Rood I Groen I Blauw I Geel I Magenta I 
Cyaan I Wit I Gebruiker 1 I Gebruiker 2 
Zwart I Rood I Groen I Blauw I Geel I Magenta I 
Cyaan I Wit I Gebruiker 1 I Gebruiker 2 
voorgrond en achtergrond kleuren omkeren 

Geavanceerde instellingen 
Kleur Combinatie Setup 
Kleuren van de gebruiker 
Gebruikerskleur 1 - 
Rood 
Gebruikerskleur 1 - 
Groen 
Gebruikerskleur 1 - 
Blauw 
Gebruikerskleur 2 - 
Rood 

   
 

   
  

Hoofdmenu 
Liniaal / Masker instellingen 
Liniaal Kleur 
FRed WIGreenBlue 
Terug 

Geavanceerde Instelling  

instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 

instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 
instelbereik van 0 tot 31 

Masker 
Transparantie OSD-
berichten 
Reflexiefilter 
Gebruikersinstellingen 
opslaan 
Gebruikersinstellingen 

 
 

  

50% I 25% I 0% 
AAN I UIT 
AAN I UIT 
Bevestig de selectie van de 
gebruikersinstelling om op te slaan 
Bevestig de selectie om de gebruikersinstelling 
te herstellen 

     
 



 

 

 
Problemen 
oplossen 

 
Er wordt geen beeld 
getoond. 

Het scherm is donker. 

Ware kleuren worden niet  
  

 

Oplossing 
Controleer de netaansluiting, de kabelaansluiting 
naar de monitor en of alle relevante systemen zijn 
ingeschakeld of geactiveerd. 

Controleer de instellingen voor helderheid en 
contrast van de camera/monitor. 

Controleer uw leesmateriaal, de instelling van de 
kleurmodus, de helderheid, de kleurverzadiging 

      

Batterij wordt niet opgeladen of Controleer of de voeding correct is aangesloten 
batterij laadindicator aan het stopcontact en dat de adapterkabel 
licht niet op. correct aangesloten op de mezzo. 
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Technische details 

mezzo  LED-flatscreen-monitor 

16"- klasse I ca. 41cm 
(1366 x 768 pixel) 

 Gewicht: ca. 5,2 kg 
zonder XY-tafel 16"- klasse 

monitor 
  

  Afmetingen (BxHxL) 
uitgebreid: 
ca. 38 x 50 x 52 cm 
gevouwen: 
ca. 38x17x52cm 

  mezzo Vario 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar, 90° draaibaar 

mezzo Focus 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar 

 

 optioneel: 
met batterij 

 Bedrijfstijd ca. 5,0h (afhankelijk van 
de gebruikte verlichting) 

Oplaadtijd ca. 5,0h 

 Lithium-Polymeer batterij, 
niet inwisselbaar 
door de gebruiker* 

 

mezzo  LED-flatscreen-monitor  Gewicht: ca. 6,2 kg 
zonder XY-tafel 

20"- classmonitor  20" - klasse I ca. 49cm 
(1600 x 900 pixel) 

mezzo Vario 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar, 90° draaibaar 

mezzo Focus 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar 

 
  Afmetingen (BxHxL) 

uitgebreid: 
ca. 46 x 50 x 52 cm 
gevouwen: 
ca. 46x18x52cm 

mezzo 

24" - 
classmonitor 

 LED-flatscreen-monitor  Gewicht: ca. 10,5 kg met 
XY-tafel  24"- klasse I ca. 60cm 

(1920 x 1080 pixel) 

mezzo Vario 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar 

mezzo Focus 
hoogteverstelbaar, verticaal 
kantelbaar 

 
  Afmetingen (BxHxL) 

uitgebreid: 
ca. 53 x 53 x 52 cm 
gevouwen: 
ca. 53 x22 x 52 cm 

 

Kleur modi  

Auto-focus 

 Ware kleuren, vooraf ingestelde en 
individueel instelbare kunstmatige 
kleurmodi 
kan worden uitgeschakeld 

  

 

*Uitwisselen van de batterij: De batterijvervanging mag uitsluitend door Reinecker Vision 
GmbH of een gelicentieerde partner worden uitgevoerd. 



 

 

 
Garantie-informatie 

1. Reinecker Vision GmbH verleent een garantie van 24 maanden 
(garantietermijn alleen geldig binnen de Europese Unie) tegen 
fabricagefouten gerekend vanaf de factuurdatum af Reinecker Vision 
GmbH. 

2. Alle onderdelen die bij de reparatie van het apparaat vervangen zijn, 
worden automatisch eigendom van Reinecker Vision GmbH. 

3. Schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet in acht 
nemen van de gebruiksaanwijzing, leidt tot het vervallen van de 
garantie. 

4. Ingrepen door andere personen dan door Reinecker Vision GmbH 
geautoriseerde specialisten kunnen leiden tot het vervallen van de 
garantie. 

5. Gedeeltelijke garantie geldt voor lichtbronnen die dienen voor het verlichten 
van het leesobject, batterijen en andere aan slijtage onderhevige onderdelen. 

6. Als een garantieclaim noodzakelijk is, moet het systeem in de originele 
verpakking met alle onderdelen naar de fabrikant in Alsbach-Hahnlein of naar 
uw geautoriseerde dealer worden teruggestuurd. De kosten voor transport, 
verpakking en verzekering zijn niet voor rekening van de fabrikant. 

Telefoonnummer: +49 6257 93110 

Bekijk onze Algemene Voorwaarden. 
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Type: mezzo 

Serienummer: 

Fabrikant: Reinecker Vision GmbH 

Eindexamen: 

Stroomvoorziening: 100 VAC - 240 VAC 50-60 Hz 

Met plug-in voeding: 12V DC/5000mA 

Stroomverbruik: max. 80 watt 



 

 

 

Reinecker Vision GmbH 
Internationaal Contact 
verkoopafdeling, klantenrelaties: 
Sandwiesenstralle 19 
DE-64665 Alsbach-Hahnlein 
klantenservice: 
Erlenweg 3 
DE-64665 Alsbach-Hahnlein 
Tel: +49 6257 9311-0Fax 
: +49 6257 9311-8230 
E-mail: 
international@reineckervision.de 
www.reineckervision.com 

Reinecker Vision GmbHZentrale 
Vertrieb, Kundenberatung: 
Sandwiesenstralle 19 
64665 Alsbach-Hahnlein 
Kundendienst: 
Erlenweg 3 
64665 Alsbach-Hahnlein 
Tel.: 06257 9311-0Fax 
: 06257 9311-8008 
E-mail: info@reineckervision.de 
www.reineckervision.de 

Versie 1.6, Stand 01/21, Art.-Nr. 00010274 
Wijzigingen voorbehouden. 

Indien service noodzakelijk is, neem 
dan contact op met uw erkende 
distributeur. 

Wendt u zich bij vragen of een 
serviceaanvraag direct tot ons 
hoofdkantoor in Alsbach-Hahnlein of 
tot een van onze Niederlassungen. 

Bij in het buitenland verkochte 
produkten kunt u in geval van service 
contact opnemen met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger. 

ReiNecKeR 

mailto:international@reineckervision.de
mailto:international@reineckervision.de
http://www.reineckervision.com/
mailto:info@reineckervision.de
mailto:info@reineckervision.de
http://www.reineckervision.de/


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

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 n.v.
www.sensotec.be
info@sensotec.be




