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1 Introductie

NL

Gefeliciteerd met uw i-See HD; een beeldschermloep van
hoogwaardige kwaliteit die ook bijzonder gebruiksvriendelijk is.
Voordat u de i-See HD in gebruik neemt, lees deze handleiding
aandachtig door. Deze handleiding bevat namelijk instructies over
hoe het apparaat geïnstalleerd moet worden en beschrijft alle
functies waarover de i-See HD beschikt.

2 Inhoud verpakking
In
•
•
•
•

de verpakking van de i-See HD treft u het volgende aan:
i-See HD onderstel
Monitor met bedieningspaneel
Stroomkabel
Handleiding

3 Installatie
Maak het apparaat nooit zelf open; hiermee vervalt de
garantie. Vermoedt u dat onderhoud of reparatie noodzakelijk is, neem meteen contact op met de leverancier.
De i-See HD wordt voorgemonteerd vanuit de fabriek geleverd. U
hoeft alleen het beeldscherm op het onderstel te bevestigen, de
kabels aan het beeldscherm aan te sluiten en de stroomkabel aan
te sluiten aan het onderstel.

3.1 TFT-scherm bevestigen

Bevestig het TFT-scherm door het scherm in het onderstel te hangen
en de draaiknoppen aan beide achterzijden van het scherm vast te
draaien.
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3.2 Scherm kantelen

Draai de knoppen aan beide achterzijden van het scherm los zodat
het scherm te bewegen is. Kantel het scherm in de gewenste positie
en draai de schroeven vast.

3.3 Scherm in hoogte verstelbaar

Bij de i-See HD is het mogelijk om het scherm in hoogte te verstellen.
U kunt dit doen door de hendel aan de rechter zijkant van het beeldscherm naar u toe te trekken en het scherm vervolgens, met uw
linkerhand onder de linker benedenhoek van het scherm geplaatst,
omhoog of omlaag te schuiven. Laat de hendel los om het scherm in
die positie te vergrendelen.
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3.4 Kabels bevestigen
Bedieningspaneel
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Monitor

4 Gebruik
• Vermijd direct zonlicht op het scherm en het leestableau.
• Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen van het tableau.
• De i-See HD vraagt weinig tot geen onderhoud. Als u het apparaat aan de buitenzijde wilt schoonmaken, gebruik dan alleen een zachte droge doek. Gebruik in geen geval agressieve
schoonmaakproducten zoals alcohol, aceton en andere chemische middelen.
• Gebruik de i-See HD niet als hulpmiddel om te lopen, zitten of op te
staan.
• Schakel het apparaat altijd uit als u er geen gebruik van maakt.
• Sluit het netsnoer aan op een geaarde wandcontactdoos.
• Zorg ervoor dat de i-See HD in een goed geventileerde ruimte staat.
• Gebruik uw beeldschermloep alleen binnen. Stel het apparaat niet
bloot aan extreme of snel veranderende temperaturen of vochtigheid. Plaats uw i-See HD niet naast een warmtebron of in direct
zonlicht.
• Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond zodat het apparaat
niet kan vallen. Zorg ervoor dat de i-See HD minimaal 10 cm van
de tafelrand is geplaatst.
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5 Bediening
5.1 Aan-/uitschakelaar

De aan/uit schakelaar van de i-See HD bevindt zich aan de rechter
zijkant van het apparaat.

U kunt de bedieningsknoppen van de i-See HD vinden op het witte
bedieningspaneel.

5.2 Beeldweergave

Druk op de knop om te kiezen tussen het gebruik van
de laatst gebruikte foto- of hoogcontraststanden.
Draai vervolgens aan de knop om de individuele
standen te selecteren.
U kunt een gedetailleerd overzicht van de beschikbare standen vinden in de technische specificaties
in deze handleiding.
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5.3 Vergroten / verkleinen
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Draai de knop naar rechts om de weergave op het beeld te vergroten.
Draai de knop naar links om de weergave op het beeld te verkleinen.

5.4 Voorkeursvergroting

Tijdens het lezen van teksten en het bekijken van afbeeldingen
gebruikt u een vergrotingsinstelling die voor u het prettigst werkt.
De i-See HD onthoudt automatisch deze gebruikte instelling als u
tussen foto- of hoogcontraststanden wisselt. Dit houdt in dat als u
overschakelt van een fotostand naar een hoogcontraststand en visa
versa, het apparaat automatisch de laatst gebruikte vergroting van
deze stand zal gebruiken.

5.5 Autofocusblokkering

De i-See HD zal altijd het beeld automatisch scherpstellen. In sommige situaties (zoals tijdens het schrijven) kan het handig zijn om
deze automatische focussering te blokkeren. Druk de vergrotingsknop in om de autofocus te blokkeren. Draai aan de knop om de
blokkering op te heffen.

5.6 Helderheid

Draai deze knop linksom of rechtsom om de helderheid te verhogen
of te verlagen.

5.7 Leeshulp

Door op de leeshulpknop te drukken kunt u 4 verschillende leeshulpen selecteren: een horizontale en een verticale leeslijn en een horizontaal en een verticaal afdekkader. Door vervolgens aan de knop
te draaien stelt u uw gekozen leeshulp in.
Door de leeshulpknop 2 seconden ingedrukt te houden zet u de
laatst gekozen leeshulp direct aan of uit.
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5.8 Tableau

De i-See HD is voorzien van een soepel bewegend X Y tableau. Hierop legt u uw lees- of beeldmateriaal dat u op het scherm wilt vergroten. Het tableau kan van links naar rechts (X-richting) en van
voor naar achter (Y-richting) bewogen worden.

5.9 Remhendel

Onder het tableau van de i-See HD bevindt zich een remhendel
waarmee u de beweging van het tableau kunt beperken. De hendel
heeft 3 posities:
links
=
alle beweging van het tableau is geblokkeerd
midden =
de beweging van boven naar beneden is geblokkeerd
rechts
=
het tableau is vrij beweegbaar

6 Geavanceerd menu
De i-See HD beschikt over een geavanceerd menu waarmee u een
aantal opties kunt instellen. Voer de volgende stappen uit om in het
geavanceerde menu te komen:
• Zet de i-See HD uit.
• Houd de beeldweergaveknop en helderheidsknop ingedrukt.
• Zet de i-See HD aan zonder de beeldweergaveknop en helderheidsknop los te laten.
• Houd de beeldweergaveknop en helderheidsknop ingedrukt
terwijl de i-See HD opstart.
De geavanceerde modus wordt geactiveerd zodra de i-See HD
volledig is opgestart.
Met de vergroot- en verkleinknop kunt u door het menu navigeren.
Door de helderheidknop in te drukken selecteert u een optie.
U kunt een gedetailleerd overzicht van de instelbare mogelijkheden
vinden in de technische specificaties in deze handleiding.
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7 Richtlijnen
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De i-See HD is getest op veiligheid en elektromagnetische interferentie en voldoet aan de EMC Directive en de Low Voltage Directive
afgegeven zoals deze is afgegeven door het Europese Parlement en
de Commissie van de Europese Unie.
Dit apparaat voldoet ook aan de eisen die gesteld zijn onder FCC 47
CFR deel 15B klasse B.

8 De i-See HD recyclen
Dit symbool van de gekruiste afvalbak geeft aan dat het
product niet weggegooid mag worden met het huisvuil.
Vraag bij uw gemeente na voor de regels omtrent het
weggooien van elektronische producten.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze handleiding, neem
dan contact op met uw leverancier.
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Rehan Electronics Ltd.
Aughrim Road, Carnew
County Wicklow
Republic of Ireland
+353 (0) 53 942 6742
sales@rehanelectronics.ie
www.rehanelectronics.ie

