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Reinecker MANO 6: draagbare elektronische beeldschermloep met eigen scherm van 5.5 inch. 
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1. Algemene informatie 
Belangrijke aanwijzingen voor de bediening van de beeldschermloep MANO6.  
Voor het gebruik van de beeldschermloep a.u.b. aandachtig lezen! 

Richtlijn 2014/30/EU elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
Deze beeldschermloep is geschikt voor gebruik in alle opstellingen, met inbegrip van inrichtingen die 
rechtstreeks op een openbare stroomvoorziening voor gebouwen met woondoeleinden zijn 
aangesloten. 

Deze beeldschermloep is ontworpen voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische omgeving. 
De gebruiker dient zich van het gebruik in de aangegeven omgeving te vergewissen. 

Deze beeldschermloep werkt uitsluitend op HF-energie voor zijn eigen functie. Daardoor is de 
storingsemissie van hoogfrequente storingen zeer gering en is interferentie met andere in de 
nabijheid werkende apparaten onwaarschijnlijk. Bij gelijktijdig gebruik van het leessysteem met 
andere systemen dient de mogelijkheid van storingen van het systeem of andere systemen echter 
niet te worden genegeerd. 

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het systeem niet direct naast of op een ander systeem 
wordt geplaatst. Als 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. 

Voorzichtig: 

Om hoogfrequente storingen (bijv. microgolven) te vermijden, dient de gebruiker een 
minimumafstand van één meter tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur in acht te 
nemen.  

Opslag van de gebruikershandleiding 
De gebruiksaanwijzing is een wezenlijk bestanddeel van de MANO 6. Bewaar de handleiding op een 
veilige plaats, zodat u deze ook in de toekomst kunt raadplegen. 

Beschrijving van het product 
MANO 6 is een systeem om tekst en afbeeldingen te vergroten met de volgende voordelen: 

• breedbeeld LCD-touch-display met een diagonaal van ca. 14 cm biedt een uiterst scherpe 
beeldweergave in hoog contrast 

• continue vergroting van ca. 2x tot ca. 35x, dankzij de innovatieve en geavanceerde 
cameratechnologie 

• ergonomisch ontwerp met uitklapbare standaard en handvat; compact en gemakkelijk te 
gebruiken 

• licht gewicht, slechts 274 g, wat een comfortabele handbediening mogelijk maakt bij thuis of 
onderweg 
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Doel 
De beeldschermloep MANO 6 is een apparaat voor audio-/video-, informatie- en -
communicatietechnologie, bedoeld voor het vergroten van tekst en beeld (bijv. op kantoor, thuis en 
in de vrije tijd). 

Verklaring van overeenstemming, CE-markering 
(CE) MANO 6 voldoet aan de basisvereisten, alsmede aan alle andere relevante voorschriften van de 
EN 62368-1 richtlijn. U kunt de volgende informatie raadplegen en/of een kopie van de verklaring 
van overeenstemming downloaden op 
www.reineckervision.de/medien/konformitaetserklaerungen/.  
U kunt ook een brief schrijven aan Reinecker Vision GmbH, Sandwiesenstr. 19, 64665 Alsbach-
Hähnlein, Duitsland om een kopie aan te vragen. 

Voorzorgsmaatregelen bij wijziging van de prestaties van het toestel 
Als een van de technische kenmerken of prestaties verandert (defect, storing, enz.), moet het 
apparaat worden UITgeschakeld en moet de batterij eruit worden gehaald. Schakel het apparaat niet 
opnieuw in. Neem direct contact op met uw geautoriseerde dealer of met het Service Center van 
Reinecker Vision GmbH. 

Reiniging van het systeem 
• Voordat u het apparaat reinigt, moet u het loskoppelen van de stroomvoorziening. 
• Maak het toestel schoon met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel en een 

microvezeldoek. 
• Er mogen geen vloeistoffen in het toestel komen. 

Reparatie, installatie en onderhoud 
Dit apparaat mag uitsluitend door Reinecker Vision GmbH of door een geautoriseerde technicus 
technisch gerepareerd en gereviseerd worden. 

Speciaal advies voor vervoer en opslag 
Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen in de originele verpakking worden vervoerd. Het 
toestel moet worden opgeslagen in droge en gesloten ruimten in de originele verpakking. 

 
De volgende voorwaarden voor vervoer en opslag moeten in acht worden genomen: 

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

Milieukennisgeving volgens 2012/19/EU 

 

De MANO 6 bevat elektronische componenten. Om schade aan het milieu te 
voorkomen, moeten de landspecifieke voorschriften in acht worden genomen. 

Verwijdering of overdracht van het apparaat 
Dit apparaat kan gebruikersinstellingen en opgeslagen beelden bevatten als het wordt weggegooid of 
overgedragen. Voordat u de MANO 6 weggooit of overdraagt, dient u alle persoonlijke inhoud uit het 
apparaat te verwijderen, zoals beschreven in "Terugzetten naar standaard fabrieksinstellingen" 
verderop in de handleiding. 
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2. Veiligheidsinstructies 
Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht: 

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

2. Steek de netadapter of het netsnoer niet met natte handen in een stopcontact. 
3. Gebruik uitsluitend de netadapter die door Reinecker Vision GmbH bij de levering 

inbegrepen is. Het gebruik van andere apparatuur kan leiden tot beschadiging van het 
product. 

4. Als het toestel bedoeld is voor gebruik op batterijen, mogen alleen originele onderdelen 
worden gebruikt. 

5. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, aangezien dit de beeldkwaliteit zou 
schaden. 

6. Gebruik dit apparaat niet onder +10°C of boven +35°C. 
7. Houd vloeistoffen uit de buurt van het systeem. Gebruik het apparaat alleen in een droge 

omgeving. 
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt naast medische apparatuur 

(patiëntenomgeving). 
9. Verdraai het scherm niet, knijp er niet in en plaats geen zware voorwerpen op het 

toestel, want dit kan het toestel beschadigen. Wees voorzichtig met scherpe en puntige 
voorwerpen. 

10. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of uit elkaar te halen. Dit zou automatisch de 
garantie ongeldig maken. Als 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. 

3. Instructies 
a. Omvang van de levering 
In de leveringsomvang van MANO 6 vindt u de volgende artikelen: 

• MANO 6 -  
• beschermende tas 
• voedingsadapter 
• microvezeldoek 
• korte handriem 
• lange handriem 
• snelle referentiegids 
• gebruiksaanwijzing 

b. Ingebruikneming  
Opladen van de batterij 
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de batterij volledig opladen. Zie "Opladen 
van de batterij" verderop in de handleiding. 
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Let op: De netadapter die bij het toestel wordt geleverd, is uitsluitend ontworpen voor de werking 
van dit systeem. Gebruik geen andere netadapter. 

Aan/uit-knop 
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, licht de aan/uit-knop aan de linkerkant van het apparaat 
groen op tijdens het opladen en wordt deze automatisch uitgeschakeld wanneer het volledig is 
opgeladen. 

Een volledige oplading duurt ongeveer 2,5 uur en laat het toestel toe ongeveer 3 uur te werken 
(afhankelijk van de werkingsmodus). 

Als het toestel is ingeschakeld, licht de aan/uit-knop van het toestel groen op tijdens het opladen. 

Als het apparaat bij het inschakelen niet op het lichtnet is aangesloten, kunt u de laadstatus zien op 
de aan/uit-knop. Als het batterijniveau hoog is, brandt de aan/uit-knop groen. Als de batterij bijna 
leeg is, brandt de aan/uit-knop rood. Als de aan/uit-knop rood knippert, moet de batterij 
onmiddellijk worden opgeladen. 

De batterijstatus kan worden gecontroleerd door kort op de aan/uit-knop te drukken. Druk nogmaals 
op deze knop om het menu te verlaten. 

Inklapbare standaard 
Houd de achterkant van de standaard in de uitsparing boven de gele pijl en vouw de standaard uit 
zoals afgebeeld. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld. 

  

Handvat 
Zorg ervoor dat de standaard ingeklapt is. Beweeg vervolgens de hendel in de richting van de pijl. 
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Afhankelijk van de vasthoudhoek kan de handgreep iets worden gedraaid om het leescomfort met de 
MANO 6 te verhogen. 

c. Werking  
Samenstellingen 
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1. Sleuf voor micro SD-kaart 
2. Kleurmodus 
3. Inzoomen 
4. Beeld bevriezen 
5. Uitzoomen 
6. Aan/uit-knop 

7. Bevestiging voor handriem 
8. Stroomtoevoer 
9. LED-licht 
10. Camera 
11. Standaard/handvat 
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In-/uitschakelen 

 

Om de MANO 6 in te schakelen houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt of klapt u de 
standaard uit. 

Druk op de aan/uit-knop in combinatie met andere knoppen om bepaalde functies in te stellen (bijv. 
verlichting). 

Menu 
U kunt het menu openen door kort op de aan/uit-knop te drukken. De volgende opties zijn 
beschikbaar: 

 

Schuifbalk volume 

 

Schuifbalk helderheid 

 

lijnmarkering/masker 

 

AF autofocus AAN/UIT 

 

trilling AAN/UIT 

 

LED licht 
50% - 100% - UIT 
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energiebesparingsmodus AAN/UIT 

 

Afbeeldingengalerij openen 

Om het menu te verlaten, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. Het menu wordt automatisch 
uitgeschakeld na 8 seconden van inactiviteit. 

Vergroting 
Aan de rechterzijde bevinden zich boven en onder de knoppen voor de vergroting. Druk op de 
zoomknop met het plusteken om de vergroting te vergroten en op de zoomknop met het minteken 
om de vergroting te verkleinen. Houd de betreffende knop ingedrukt om de vergroting continu aan 
te passen. 

U kunt ook het knijp- en zoomgebaar op het aanraakscherm gebruiken om de vergroting aan te 
passen. 

Het vergrote beeld verplaatsen 
Op een hoger vergrotingsniveau kunt u door het beeld navigeren door middel van schuifbewegingen 
op het touchscreen. Zo kunt u comfortabeler lezen zonder het papier of de MANO 6 te bewegen. 

Begeleiding in vergrote beeldmodus 
Dubbelklik kort op het midden van het scherm om het beeld opnieuw te centreren. 

Tik tweemaal kort op een willekeurige rand van het scherm en het beeld springt naar de juiste positie 
links, rechts, boven of onder van het oorspronkelijke beeld. 

Helderheid 

 

U kunt de helderheid van het scherm veranderen in het menu of door de knopencombinatie aan/uit-
knop en zoom-in of zoom-uit-knop tegelijk in te drukken. 

Kleurmodi 

 

Tik op de kleurmodusknop om te kiezen tussen de verschillende schermkleuren:  

• Ware kleurenmodus 
• wit op zwart 
• zwart op wit 
• geel op zwart 
• zwart op geel 



Gebruikershandleiding Reinecker MANO 6 

12 
 

Om over te schakelen naar de modus Ware kleuren, drukt u in de modus Kunstmatige kleuren 
tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop Kleurmodus. 

Om toegang te krijgen tot de kunstmatige kleurinstellingen, houdt u de kleurmodusknop ongeveer 3 
seconden ingedrukt. Daar kunt u de kunstmatige kleurencombinaties activeren/deactiveren door op 
het pictogram te tikken. 

De volgende kleuren kunnen worden geactiveerd: 

• wit en blauw 
• blauw en geel 
• groen en zwart 
• zwart en magenta 
• zwart en blauw 
• rood en wit 

Druk op de aan/uit-knop om de instellingen te verlaten. 

LED-verlichting 

 

De LED-verlichting kan worden gebruikt met 100% of 50% lichtsterkte of volledig uitgeschakeld. U 
kunt deze instelling maken via het menu of door de aan/uit-knop en de beeldbeeldbevriesknop 
tegelijk in te drukken. 

Bevries beeld 

 

Druk op de beeldbevriesknop om een bevroren beeld te maken. Druk nogmaals op de knop om terug 
te keren naar de live-modus. 

 

Om een beeld op te slaan, houdt u de knop voor het bevriezen van het 
beeld 3 seconden ingedrukt tot het pictogram voor het opslaan verschijnt. 
Opmerking: Er is ongeveer 2 GB aan opslagcapaciteit beschikbaar. Als er 
een foutbericht verschijnt tijdens het opslaan, is het geheugen vol en moet 

u beelden uit de galerij wissen of overzetten op een mirco SD-kaart. 

Wanneer u een bevroren beeld bekijkt, kunt u de vergroting en de kleurmodus wijzigen. 
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Afbeeldingengalerij 

 

Open het menu en tik op het galerij-icoon om uw opgeslagen afbeeldingen te openen. 

Gebruik uw vinger om met de schuifbalk door uw opgeslagen foto's te bladeren. Tik twee keer op 
een foto om deze te openen. 

Als alternatief kunt u de zoom in en zoom uit knop gebruiken om door de foto's te scrollen en de 
beeldbevriesknop gebruiken om de geselecteerde foto te openen. 

Als u langer op een afbeelding tikt, verschijnt rechtsonder een vinkje -en hebt u de mogelijkheid om 
meerdere afbeeldingen te selecteren en ze vervolgens allemaal in één keer te verwijderen of over te 
zetten naar een micro SD-kaart. 

Wanneer u opgeslagen beelden bekijkt, kunt u de vergroting en de kleurmodus veranderen zoals 
eerder beschreven omschreven. Druk op de knop voor stilstaand beeld om terug te keren naar de 
galerij. 

Foto's kopiëren naar een microSD-kaart 

 

U heeft de mogelijkheid om opgeslagen beelden naar een micro SD-kaart te kopiëren, bijv. om ze op 
een PC te bekijken of af te drukken. Selecteer een of meer beelden en druk vervolgens op het 
kaartsymbool. Als u slechts één beeld heeft geselecteerd, zal het automatisch worden gekopieerd. 
Als u meerdere beelden hebt geselecteerd, verschijnt een nieuw venster waarin u de bewerking kunt 
bevestigen of annuleren. Als u alle beelden van de fotogalerij naar de micro SD-kaart wilt kopiëren, 
houdt u het kaartsymbool 3 seconden ingedrukt. 

Inbrengen en verwijderen van een micro SD-kaart 
Plaats een micro SD-kaart in de sleuf aan de bovenkant van het toestel met de contacten naar voren 
gericht en druk lichtjes tot de kaart op zijn plaats klikt. U hoort een zachte klik en de kaart steekt 
slechts ongeveer 1 mm uit het toestel. Om de kaart te verwijderen, drukt u deze iets naar beneden 
en laat u de kaart los. U hoort opnieuw een klik en de kaart steekt ongeveer 4 mm uit. Nu kan de 
kaart gemakkelijk worden verwijderd. 

Opmerking: Om beschadiging van het apparaat te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de kaart 
ca. 4 mm uit het apparaat steekt voordat u deze verwijdert en mag u de kaart niet met geweld 
proberen te verwijderen. 
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Opgeslagen beelden verwijderen 

 

Selecteer een of meer afbeeldingen en tik op het pictogram Verwijderen. Als u slechts één beeld 
geselecteerd hebt, moet u een tweede keer op het pictogram wissen drukken om het voorgoed te 
wissen. Druk op de aan/uit-knop of ergens anders op het scherm om het wissen van het beeld te 
annuleren. Als u meerdere beelden hebt geselecteerd, verschijnt een nieuw venster waarin u de 
bewerking kunt bevestigen of annuleren. 

Om alle afbeeldingen in de galerij te wissen, houdt u het prullenbakicoon gedurende ca. 5 seconden 
ingedrukt. Een bevestigingsvraag voor deze verwijdering verschijnt op het scherm. Druk om het 
wissen te bevestigen of druk op een andere knop om het wissen te annuleren. 

Liniaal en masker 

 

Wijzig de positie door te vegen in de tegenovergestelde richting van de markering. Als u de grootte 
wilt wijzigen, veegt u langs de markering. 

U kunt de positie van de horizontale liniaal bijvoorbeeld veranderen door met uw vinger op en neer 
over het display te bewegen. Als u uw vinger naar rechts of links beweegt, kunt u de lijndikte 
veranderen. 

Zolang het liniaalsymbool op het scherm wordt weergegeven, kunt u de geselecteerde liniaal met uw 
vingers wijzigen. Nadat u 8 seconden of twee keer op de aan/uit-knop hebt gedrukt, verdwijnt het 
symbool en kunt u het beeld zoals gewoonlijk met uw vingers aanpassen. 

Autofocus 

 

Standaard is Autofocus altijd actief. Om de autofocus handmatig aan te passen, drukt u gewoon 
gedurende ca. 2 seconden op het display op de gewenste plaats. 

Vernieuwingssnelheid 

 

Standaard is de beeldverversingsfrequentie ingesteld op 50Hz. Als het beeld voortdurend flikkert, 
kan het helpen om de verversingsfrequentie op 60Hz in te stellen door de aan/uit-knop en de 
kleurmodusknop tegelijkertijd ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. 
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Geheugen 
MANO 6 onthoudt automatisch de meest recente instellingen, zoals kleurmodus, vergroting, 
pieptoon wanneer de stroom is uitgeschakeld en roept deze op wanneer het systeem de volgende 
keer is ingeschakeld. 

Energiebesparende modus 

 

Als het systeem langer dan 5 minuten niet wordt bediend of bewogen, schakelt MANO 6 automatisch 
over op de stand-by modus. Na nog eens 10 minuten schakelt het systeem automatisch uit. U kunt 
deze functie in het interne menu deactiveren. 

Terugzetten naar standaard fabrieksinstellingen 

 

Druk de beeldbevriesknop en de kleurmodusknop tegelijkertijd in en houd ze 3 seconden ingedrukt 
om de huidige instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Na het resetten schakelt het 
toestel automatisch uit. 

Hardware reset 

 

Voor het geval MANO 6 niet kan worden uitgeschakeld of op een andere wijze bediend, drukt u 
tegelijkertijd op de aan/uit-knop + de beeldbevriesknop + de uitzoomknop, om het systeem opnieuw 
op te starten. 

Batterij opladen 
Opgelet: Een voorwaarde voor een lange levensduur van de batterij is het juiste gebruik en het 
correct opladen van de batterij. 

• Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het systeem voor het eerst 
gebruikt 

• Voor het opladen sluit u de netadapter aan op de voedingspoort aan de rechterkant van het 
systeem en steekt u de stekker in een stopcontact. 

Als de MANO 6 langere tijd niet wordt gebruikt, ontlaadt de accu zich automatisch. Controleer altijd 
de laadtoestand om volledige ontlading, die het apparaat zou beschadigen, te voorkomen. 
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4. Problemen oplossen 
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld 

• Sluit de stroomadapter aan en laad de batterij op  

Zwart of wit scherm 

• Wanneer het toestel op een vlakke, schone ondergrond zonder structuur wordt geplaatst, 
kan het scherm zwart of wit zijn. 

• Til het toestel op om te testen of het beeld verandert. 
• Vergroting wijzigen 
• Wijzig kleur modus 
• Start het apparaat opnieuw op 

Het beeld verandert niet 

• Controleer of het toestel in de bevriezingsmodus staat 
• Start het apparaat opnieuw op (zie "Hardware reset" eerder beschreven) 

Vuil of vlekken op het scherm 

• Pas de helderheid een 
• Maak het LCD-scherm en de camera schoon 

5. 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. Indien een garantieclaim noodzakelijk is, dient het systeem in de originele verpakking 
inclusief alle onderdelen naar de fabrikant in Alsbach-Hähnlein of naar uw geautoriseerde 
dealer te worden geretourneerd. De fabrikant neemt de kosten voor transport, verpakking 
en verzekering niet voor zijn rekening. U dient een RMA-ticket aan te vragen voordat u het 
apparaat terugstuurt. Gelieve vooraf het exacte serienummer te vermelden. 

Telefoonnummer Reinecker Vision GmbH: +49 6257 9311-0 

Bekijk onze Algemene Voorwaarden. 

Uw erkende distributeur: Sensotec nv, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke.. Tel. 050 39 49 49. 
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6. Technische details 
• Type: MANO 6 (MANO6001) 
• Scherm: touchscreen met ca. 14 cm beeldschermdiagonaal 
• Schermresolutie: 1920 x 1080 pixel 
• Camera: 13 megapixels met autofocus 
• Vergroting: ca. x2 tot x35 
• Kleurmodi: ware kleur, tot 16 kunstmatige kleuren instelbaar 
• Freeze image en galerij: freeze image functie, ca. 2 GB opslagcapaciteit voor opgeslagen 

beelden  
• Afmetingen: BxHxD ca. 16x9.1x2.1 cm 
• Gewicht: ca. 274 g 
• Bedrijfstijd: tot ca. 3 uur 
• Oplaadtijd: tot ca. 2,5 uur 
• Netadapter: Input: 110-240V; Output: 5V/3A 





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
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