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I. Algemeen
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van VEOVOX!
Deze aanwijzingen voor gebruik van het apparaat eerst lezen a.u.b.

 Aanwijzingen ten aanzien van de elektromagnetische verdraag-
zaamheid (EMV)
Het opto-elektronische leeshulpmiddel is voor gebruik in alle woonruimten geschikt, 
mits de stroom van het openbare net wordt afgenomen.
Het opto-elektronische leeshulpmiddel is voor gebruik in de aangegeven elektromag-
netische omgeving bestemd. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat 
het apparaat daadwerkelijk in de beschreven omgeving wordt gebruikt.
Het opto-elektronische leeshulpmiddel gebruikt HF-energie uitsluitend voor het eigen 
functioneren. Daardoor is hoogfrequente storing zeer gering en is de mogelijkheid 
dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord, 
onwaarschijnlijk.
Desondanks kan het mogelijk zijn, dat gebruik van het apparaat tezamen met ande-
re apparaten tot storing van één van de apparaten leidt.
Daarom dient erop gelet te worden, dat het apparaat niet direct naast of op een 
ander apparaat wordt geplaatst.
Indien de plaatsing van het opto-elektronische leeshulpmiddel in directe nabijheid 
van medische, analoge meetapparatuur niet te verwijden 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 hoogfrequente 
elektromagnetische velden.
Om storingen van het apparaat door HF-energie (b.v. magnetrons) te vermijden, 
dient de gebruiker een minimale afstand tot draagbare en mobiele HF telecommuni-
catieapparatuur van een meter aan te houden.

Bewaren van de gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het apparaat en moet daar- 
om zorgvuldig worden bewaard.

Productbeschrijving
VEO VOX is een opto-elektronisch lees- en leessysteem met camera-eenheid voor 
het vergroten van tekst- en beeldsjablonen en voor het converteren en reproduceren 
van gedrukt materiaal naar synthetische spraak. Het komt overeen met de product- 
groep 25.21.85 van de productdirectory en voldoet aan de daarin beschreven kwali-
tatieve en functionele vereisten.

 ●  Hoogwaardige leesfunctie met natuurlijke stemmen, individueel instelbare lees- 
snelheid en volume

 ●  intelligente spraakuitvoer-functie in twee toepassingsgebieden: Doorlopend 
lezen-modus met automatische bewegingsdetectie voor continu lezen zonder 
onderbreking en Stilstaand beeld vastleggen-modus voor lezen van de gewenste 
tekstpassage in een eerder geselecteerde weergave (beeldopties).
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 ●  opnemen en presenteren van één of meerdere teksten (krant, boek, A4-pagina, 
enz.: snel en scherp, ook in Doorlopend lezen.

 ●  eenvoudige, intuïtieve bediening op het 24’’ touchscreen via grote, overzichtelijke 
bedieningssymbolen. Verder biedt het lees- en leessysteem alle voordelen van 
beeldschermloep VEO.

Medisch hulpmiddel
VEO VOX is een medisch hulpmiddel van klasse I en voldoet aan richtlijn 93/42 
EEG, bijlage IX, regel 12. Bij gebruik van het apparaat buiten de EU-lidstaten moe- 
ten de desbetreffende land specifieke richtlijnen in acht worden genomen.

Doelstelling
Het opto-elektronische leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het vergroten 
van teksten en afbeeldingen. Zeer slechtziende mensen compenseren daarmee hun 
slechtziendheid.

Verdere ontwikkeling en levensduur van de producten
De richtlijn medische hulpmiddelen vereist dat de fabrikant van een medisch hulp- 
middel een periode specificeert die de zogenaamde veilige operatie beschrijft. We 
voldoen hierbij aan een wettelijke vereiste en bepalen - om formele redenen-, een 
periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop.
Tip: 
De genoemde periode staat los van het feitelijk mogelijke gebruik of de maximale 
gebruikstijd van dit apparaat bij de gebruiker. In dit geval is het eerder de periode 
waarna de verdere ontwikkeling van de apparaten volgens onze huidige ervaring 
zover is gegaan dat de apparaten als technisch verouderd worden beschouwd en 
mogelijk een vervangend hulpmiddel zou kunnen worden geadviseerd.

Veiligheidsvoorschriften
Het apparaat mag alleen in gesloten en droge ruimten en worden geïnstalleerd
worden gebruikt. In een medische omgeving mag dit apparaat niet worden aange-
sloten op andere apparaten voor levensondersteuning op hetzelfde circuit. Het appa-
raat mag niet in de patiëntomgeving worden gebruikt.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen en 
mag alleen worden aangesloten op een modern elektrisch circuit.

Combinatie met andere medische apparaten
Als de operator / gebruiker van dit apparaat wil werken in combinatie met andere 
medische producten die levensondersteuning bieden, is het raadzaam contact op te 
nemen met het bedrijf Reinecker Vision GmbH of een van zijn distributiepartners.
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Voorzorgsmaatregelen bij het wijzigen van de prestaties 
van het product
Als de technische kenmerken van het apparaat veranderen, moet het apparaat wor-
den uitgeschakeld en de stekker worden losgekoppeld. Het apparaat kan in deze 
toestand niet opnieuw in gebruik worden genomen. Informeer het Reinecker 
Vision GmbH Service Center of een van onze partnerbedrijven onmiddellijk.

Hergebruik / installatie en onderhoud
Het apparaat mag alleen technisch worden gereviseerd en voorbereid door 
Reinecker Vision GmbH of een geautoriseerd bedrijf. Hergebruik mag alleen worden 
uitgevoerd na veiligheidscontroles en grondige reiniging.

Apparatuurreiniging
 ● Koppel het apparaat los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
 ● Reinig het apparaat met een milde huishoudreiniger en een microvezeldoek.
 ● Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat zitten.

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

 ● Luchtdruk 700 tot 1000 hPa
 ● Temperatuurbereik + 5 ° C tot + 50 ° C
 ● Relatieve vochtigheid 30% tot 80%

Milieuvriendelijke afvoer volgens EU-richtlijn 2002/96 / EG
Het apparaat bevat elektronische componenten. Om milieurisico‘s of gevaren als 
gevolg van onjuiste verwijdering te voorkomen, moet de verwijdering van het pro-
duct, inclusief de accessoires, voldoen aan de toepasselijke richtlijnen sector.

Netvoeding
Alleen de originele voedingseenheden en netsnoeren van Reinecker Vision GmbH 
mogen worden gebruikt voor de netvoeding.
Waarschuwing: het gebruik van andere accessoires kan leiden tot verhoogde 
emissies en / of verminderde immuniteit, evenals schade aan het product.
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Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen
De volgende opmerkingen dienen uw persoonlijke en operationele veiligheid:

1.  Sluit de voedingsadapter of het netsnoer niet aan op een defect stopcontact. Dit 
kan een elektrische schok of brand veroorzaken. 

2.  Steek de netspanningsadapter of het netsnoer niet in een stopcontact met natte 
handen. 

3.  Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter of het netsnoer. Andere 
accessoires kunnen het apparaat beschadigen. 

4.  Als het apparaat is bedoeld voor batterijgebruik, mogen alleen originele onderde-
len worden gebruikt. 

5.  Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Dit kan beeldinterferentie veroorza-
ken. 

6.  Gebruik het apparaat alleen in een temperatuurbereik van + 5 ° C tot + 40 ° C. 

7.  Laat geen vloeistoffen in het apparaat komen. Gebruik het apparaat alleen in 
een droge omgeving. 

8.  Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparaten 
(patiëntomgeving). 

9.  Duw of wrijf geen voorwerpen met het scherm. Laat het apparaat niet rusten en 
plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Dit kan het apparaat beschadi-
gen.

10.  Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te demonteren. Dat zou de garan-
tie annuleren. Neem zo nodig contact op met de leverancier van het apparaat. 

11.  Schakel voor het reinigen van het apparaat altijd het apparaat uit en trek de 
stekker uit het stopcontact. Gebruik alleen een zachte, vochtige doek en een 
milde huishoudelijke reiniger om te reinigen. Gebruik geen alcoholische of agres-
sieve schoonmaakmiddelen.
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II. Instructies voor het lees- en leessysteem VEO VOX

Levering
 ● Lees- en leessysteem VEO VOX
 ● 3-knops bediening
 ● Plug-in voeding 12V DC / 8000mA
 ● Adapterkabel (land specifiek)
 ● gebruiksaanwijzing
 ● Service-informatie

Beschikbare opties
 ● Luidsprekerboxen (Bluetooth)
 ● Hoofdtelefoon (Bluetooth)
 ● in hoogte verstelbaar onderstel

Camera
Vario-camera: FullHD-camera met optische zoom en comfortabele autofocus

 ● Vergroting ongeveer 1 tot 100 keer
 ●   - Technologie: produceert beelden van hoge kwaliteit met minimale ruis
 ●   -  Technologie: vermindert de reflectie van sterke glanzende oppervlakken en 

de schaduw van de hand tijdens het schrijven

Het leessysteem instellen
Opmerking: Verwijder het apparaat niet uit de verpakking aan de leestafel.
Het apparaat moet voorzichtig uit de verpakking worden verwijderd en op een stabiel 
oppervlak met voldoende oppervlak worden geplaatst.
Voor dit doel zijn de in hoogte verstelbare onderstellen van Reinecker Vision GmbH 
geschikt.

Stromversorgung
Sluit de meegeleverde plug-in voedingseenheid aan op een externe voeding en sluit 
de DC-stekker aan op de 12V DC-aansluiting.
Let op: De geleverde plug-in voedingseenheid is uitsluitend bedoeld voor de bedie-
ning van dit apparaat. Gebruik hiervoor geen andere plug-in voeding of netsnoer.

Beschrijving van de VEO VOX computereenheid
Naast de 12V DC-connector (2) bevindt zich de USB-poort (1) voor het aansluiten 
van een extern USB-opslagmedium, b.v. USB-stick of externe harde schijf. Ook kun-
nen firmware-updates op deze manier worden geïnstalleerd. Mogelijke bestandsin-
delingen voor gegevensoverdracht zijn PDF, JPEG, PNG en tekst. Bovendien kan 
een Bluetooth-adapter voor hoofdtelefoons worden gebruikt.
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        1. USB-poort
        2. 12V DC connector
        3. stopcontact
        4. stroomadapter
        5. computer unit
 
 
 
 
 

 
 

Batterijen plaatsen / vervangen op de besturingseenheid
Voor de bediening van het bedieningspaneel zijn 2 AA-batterijen (1,5 V) vereist.

 ● Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van het bedieningspaneel.
 ●  Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit (+/-) of de markering in het 

batterijvak.
 ● Plaats het batterijdeksel terug met lichte druk.

Verwijdering van batterijen
Opmerking: gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!
Gebruikte batterijen worden uitsluitend via de handel of de daarvoor bestemde ver-
zamelpunten afgevoerd.

Clip
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Pas de monitor aan
De technologie van het scherm zorgt ervoor dat contrast en helderheid beïnvloed 
kunnen worden door de kijkhoek waarmee u naar het scherm kijkt.
Dankzij de zeer flexibele monitorarm kan de gebruiker de hoogte en de hoek van de 
monitor aanpassen aan de zitpositie.
Alle posities kunnen worden ingesteld met de flexibele monitorarm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitor kan omhoog / omlaag worden  De monitor kan 90 graden tegen 
gedraaid       de klok in worden gedraaid om 
       kolommen te lezen. 
       De rotatie van het scherm gebeurt 
       automatisch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitor draaibaar links of rechts   Monitor verticaal gekanteld 

90 Grad 
drehbar
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x-Achse
y-Achse

Werking van de leestafel
De leestafel heeft twee onafhankelijke remsystemen voor de x- en y-assen. De rem-
kracht kan ingesteld worden van nul tot maximaal.
De gele remhendel beïnvloedt de remkracht van de x-as en de zwarte remhendel de 
remkracht van de y-as. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x- en y-as zijn vrij beweegbaar 
 
 
        
  x-as is geremd, 
  y-as is vrij om te bewegen
 
 
 
 
 
 

x-as kan vrij bewegen, x- en y-as worden geremd
y-as is geremd  
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Plaatsing van de bedieningseenheid
Het bedieningspaneel kan zich op verschillende posities bevinden, zoals onder de 
monitor, zijdelings aan de kruistafel of b.v. in uw hand. Zo vindt men een ideale ergo-
nomische positie voor het gebruik van het apparaat. 
 
 
 
 
 1.  Plaatsing van het bedie-

ningspaneel onder de 
monitor

 2.  2. Plaatsing van het 
bedieningspaneel aan de 
zij- kant van de XY-tafel 

Schakel de VEO VOX in
Alleen wanneer het lees- en leessysteem goed op de voeding is aangesloten, kan 
het apparaat worden ingeschakeld door op de knop „Zoom +/-“ te drukken.
Na het inschakelen wordt inschakelen bevestigd door kort de verlichting te laten 
knip- peren. De verlichting zal na enkele seconden weer inschakelen, met het hel-
derheidsniveau dat als laatste ingesteld is.
Het duurt ongeveer 30 seconden om het apparaat op te starten en klaar is om te 
beginnen.
Waarschuing: 
Als de leestafel niet verlicht wordt, controleert u of de stekkers van de voedingska-
bels stevig in de aansluiting zitten.
Ook moet ook gecontroleerd of de verlichting handmatig is uitgeschakeld, zie 
Verlichting aan / uit / dimmen.

1

2



15

Beschrijving van het bedieningspaneel met 3 knoppen 
(Vooraanzicht)

Vooranzicht
1. Kleurkeuze
2. Aan-/Uit-knop,
Zoom +/-, autofocus
3. Contrast/Helderheid,
Lijnliniaal / Lijndekking

Centrale bedieningsknop
 ● Aan-/Uit-knop

Door op de bedieningsknop „Zoom +/-“ te drukken, wordt de VEO 
VOX ingeschakeld.
Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop „Zoom +/-“ 
ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat de VEO VOX zichzelf uit-
schakelt.

 ● Zoom +/-
Door aan de centrale bedieningsknop te draaien, wordt de vergro-
ting voortdurend gewijzigd van minimum naar maximum.

 ●  Autofocus AF
Door kort op de centrale bedieningsknop te drukken, schakelt u 
afwisselend de automatische scherpstelling in of uit. Wanneer de 
autofocus is ingeschakeld, past de camera automatisch de focus 
aan binnen de vergroting. De autofocusfunctie kan individueel 
worden ingesteld in het interne VEO-menu (zie pagina 28).

Linker bedieningsknop
 ● Kleurkeuze

De volgende schermkleuren kunnen worden geselecteerd door 
de linkse bedieningsknop „Kleurselectie“ (draaien van links naar 
rechts) te draaien:
Positie  1. ware kleuren / volledige kleuren
Positie  2. zwart lettertype, witte achtergrond
Positie  3. witte lettertype, zwarte achtergrond
Positie  4. groen lettertype, zwarte achtergrond
Positie  5. geel lettertype, zwarte achtergrond
Positie  6. geel lettertype, blauwe achtergrond

De betreffende selectie wordt tijdelijk weergegeven in het onderste gedeelte van het 
display (indien geactiveerd).
Opmerking: de kleurencombinaties hierboven zijn de fabrieksinstellingen. Ze zijn 
individueel instelbaar via het VEO-menu.

C

1 2 3

C
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Rechter knop
 ● Contrast / Helderheid

De rechter bedieningsknop op het bedieningspaneel heeft een 
mogelijkheid om uit te trekken.
Wanneer deze bedieningsknop „ingedrukt“ is kunt u door deze knop 
te draaien het contrast en helderheid aanpassen.
Laag contrast, lage helderheid (helemaal naar links), maximaal con-
trast, maximale helderheid (helemaal naar rechts).

 ● Lijnliniaal / Lijndekking
Door aan de bedieningsknop te trekken, wordt de functie Lijnliniaal/ 
Lijndekking geactiveerd. (Instellingen zie pagina 28)
Als u de knop vanaf links draait, wordt de lijnliniaal gelijkmatig 
bewogen van bovenaf naar onderen.
Als u de knop verder naar rechts draait, wordt de beeldmaskering 
ingeschakeld. Hiermee kunt u een groter of kleiner deel van het 
beeld afdekken.
Als u de knop indrukt, wordt de lijnliniaal en maskering uitgescha-
keld. 

Gebruik van de touchscreenfuncties
Naast de klassieke functies van een schermlezer biedt de VEO VOX u nog twee extra 
functies:

1. Doorlopend lezen-modus
De VEO VOX leest wat zichtbaar is op het scherm. Dit gedeelte kan beperkt worden 
tot een gedeelte van de tekst die u wilt lezen of voorgeselecteerde kolommen (kolom-
modus) (zie bedieningspaneel, pagina 18). Alle teksten, al zijn ze ook iets groter dan 
A4, evenals boeken of kranten, kunnen worden voorgelezen. Als de tekst bij de inge-
stelde vergroting niet volledig is gescand, verplaatst u het leesmateriaal (met de lees-
tafel) naar boven of naar de zijkant of slaat u de bladzijde om. De nieuwe tekst wordt 
automatisch gescand en verder gelezen (doorlopend lezen-modus).

 Als de doorlopend lezen-modus actief is, is het filmcamerapictogram groen.

 Als de doorlopend lezen-modus is geselecteerd maar inactief is, is het pictogram 
rood.

2. Stilstaand beeld vastleggen-modus
Nadat het gedeelte van het document op het scherm zichtbaar is, begint VEO VOX 
hardop te lezen. Het document wordt weergegeven in aparte weergave. De ach- ter-
grond en tekstkleur kunnen worden weergegeven in het kleurenschema die u hebt 
geselecteerd. Door op het V-symbool te drukken, kunt u kiezen tussen verschillende 
weergaven, bijvoorbeeld kolom-, regel, woordweergave).

Als het camerapictogram groen is, is de Stilstaand beeld vastleggen-modus actief.

Als de Stilstaand beeld vastleggen-modus is geselecteerd maar niet actief is, is 
het pictogram rood.
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Het Configuratiescherm oproepen
Tik op het Reinecker-logo in de linkerbenedenhoek van het scherm om het aanraak-
scherm te openen. 

Als u op het Reinecker-pictogram tikt, wordt het Configuratiescherm weergegeven 
zoals hier wordt weergegeven:

Het camerapictogram verandert van positie en verschijnt nu in de rechterbovenhoek.

Als het rood is, is het systeem in de weergavemodus. Als het symbool groen is, 
bevindt het systeem zich in de modus Alleen-lezen.

Selecteer Doorlopend lezen-modus of Stilstaand beeld 
vastleggen-modus

Als u op het M-pictogram tikt, schakelt u tussen de twee toepassings- 
modi Doorlopend lezen-modus en Stilstaand beeld vastleggen-
modus.
Opmerking: het filmcamerapictogram (Doorlopend lezen) of het 
camera- pictogram (Stilstaand beeld vastleggen) geeft altijd aan welke 
modus is geselecteerd. 

Opmerking: De camera reageert op bewegingen en schokken! Dat wil zeggen, als 
u b.v. uw hand in de Doorlopend lezen-modus onder de camera legt, wordt er een 
nieuwe afbeelding gemaakt en begint het systeem opnieuw te lezen!
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Leesgebied keuze - dradenkruis symbool
In weergave modus: 
Wanneer u op het dradenkruis-symbool tikt, kunt u één van de volgen-
de opties kiezen; hiermee selecteert u het leesgebied wat u wilt laten 
voorlezen
Dradenkruis: het lezen begint met het woord / tekstgebied, dat zich in 
het midden van het dradenkruis bevindt.
Volledig scherm: de volledige tekst op de pagina wordt uitgelezen.
Kolom: de kolom gemarkeerd door pijlpunten wordt uitgelezen.

Opmerking: het dradenkruissymbool wordt zodra het lezen start vervangen door het 
symbool voor het symbool voor selectie van navigatie-eenheid.

Doorlopend lezen-modus
 ● Aanraakpaneel aan / uit

Als u op het Reinecker-pictogram tikt, wordt het aanraakpaneel 
weergegeven of verborgen wanneer u dat wilt.

 ● Doorlopend lezen gestart / Doorlopend lezen gestopt
 Het apparaat bevindt zich in de Doorlopend lezen modus (groen 
pictogram). 
 
Opmerking: als het pictogram groen is, kunt u het systeem altijd 
pauzeren door op het symbool van de videocamera te tikken. Om 
vervolgens weer verder te gaan, drukt op de afspeelknop. U kunt 
hiervoor niet het rode filmpictogram gebruiken.
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 ● Selectie van navigatie-eenheid
Kan alleen in Actieve leesmodus worden gebruikt:
Voordat u deze functie gebruikt, pauzeer eerst het lezen. 
Vervolgens kunt u één van de volgende opties selecteren: woord, 
zin, paragraaf of letter. 
Door op de pijl symbolen te drukken zal de cursor naar het vorige/
volgende tekstgebied springen zoals u hebt ingesteld (woord, zin, 
paragraaf, of letter) en zal vervolgens beginnen met lezen. (zie 
unctie: pijltjestoetsen links / rechts)

 ● AFSPELEN / PAUZEREN / STOPPEN START:
Begin met het lezen van een document:
Er zijn verschillende opties om het lezen van een document te 
starten:

 ● Afspeelknop (de knop midden onderin het scherm)
 ● Dubbeltik op een woord / tekstgebied op het scherm
 ● Raak met uw vinger het woord of het tekstgebied aan dat u 

wilt lezen en laat uw vinger hier enkele seconden op rusten 
(tijd kan aangepast worden in het interne VEO VOX menu). 
Het document wordt gedetecteerd en het lezen begint op de 
positie waar het aanraakscherm werd aangeraakt.

Bij elk van deze opties wordt het document gescand en regel voor 
regel voorgelezen.

PAUZE: Pauzeer het lezen van het document
Tijdens het lezen wordt de afspeelknop vervangen door de pau-
zeknop. Hiermee kan het lezen worden gepauzeerd. In de pau-
zemodus kunt u via het touchscreen een tekstgebied selecteren 
wat u wilt lezen. Als u geen andere tekst selecteert, druk dan op 
de knop Afspelen. Het lezen zal doorgaan vanaf de positie waar u 
bent gestopt.

Stop de leesmodus/STOP:
Als u de alleen-lezenmodus wilt stoppen, drukt u kort op de knop
„Stop“. (De filmcamera wordt rood).
Opmerking: als u het menu tijdelijk hebt verborgen door op het 
Reinecker-pictogram te tikken, kunt u ook stoppen met voorlezen 
door op het groene camerapictogram te tikken.

 ● Pijltjestoetsen links / rechts
Door op de pijltoetsen te tikken, leest het systeem volgens de 
navigatie instellingen (zie pictogram voor selectie van navigatie-
eenheid), bijvoorbeeld het volgende of vorige woord. Door meer-
dere keren op verschillende woorden te tikken kan vooruit of ach-
teruit worden gesprongen.
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 ● Gallerij afbeeldingen
In weergavemodus:
Afbeelding opslaan: door kort op de knop „opslaan“ te tikken, 
kunt u de huidige afbeelding opslaan en deze tegelijkertijd in de 
afbeeldingengalerij opslaan.

Afbeeldingengalerij (Afbeelding openen / verwijderen): houd 
de knop „opslaan“ 2 seconden lang ingedrukt om uw opgeslagen 
afbeeldingen te bekijken.

Bekijk / Open afbeelding: selecteer een afbeelding en dubbeltik 
om de te openen en te bekijken in volledig scherm.

Opmerking: u bevindt zich al in de Foto leesmodus en u kunt de 
bestaande weergave wijzigen naar uw voorkeur.

Afbeelding verwijderen: als u een afbeelding uit de galerij  wilt 
verwijderen, raakt u de geselecteerde afbeelding ongeveer 2 
seconden lang aan totdat het X-pictogram verschijnt.
Als u de verwijdering wilt annuleren, tikt u op de geselecteerde 
afbeelding en houdt u deze ongeveer 2 seconden vast totdat het 
X-pictogram verdwijnt.

Fotogalerij verlaten: als u de fotogalerij wilt verlaten, tikt u op 
de knop „Terug“. De afbeeldingen die zijn gemarkeerd met een 
X-symbool, worden allen verwijderd bij het afsluiten.

Afbeelding importeren / exporteren: de functies Import /  
Export zijn nog in ontwikkeling en zullen worden geoptimaliseerd. 
Hiermee kunnen afbeeldingen in verschillende indelingen worden 
geïmporteerd of geëxporteerd.

 ● Sleutel pictogram
Oproepen / sluiten van het interne menu van de VEO VOX:

Als u naar de menuselectie wilt gaan, tikt u kort op het „Sleutel“ 
pictogram om meer opties aan te passen aan uw behoeften.

 ● Volume plus/minus
U kunt het volume verhogen door op de knop „Plus“ te tikken of 
het volume verlagen met de „Min“ -knop.

Stilstaand beeld vastleggen-modus

 ● Aanraakpaneel aan / uit
Als je op het Reinecker-pictogram tikt, wordt het aanraakpaneel 
weergegeven of verborgen als dat nodig is.
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 ● Lees stilstaand beeld gestart / gestopt
Het apparaat bevindt zich in de Stilstaand beeld vastleggen-
modus (groene camera) / of de weergavemodus (rode camera). In 
de Stilstaand beeld vastleggen-modus wordt tekst die zichtbaar is 
op de monitor op het moment dat het scannen begint, gescand en 
voorgelezen. Het verplaatsen van het leesmateriaal na het begin 
van het scannen heeft geen effect!

 ● Weergave selectie
In leesmodus:

Zodra het lezen is gestart, zal het M-symbool (modes) worden 
vervagen door het V-symbool (weergave) 
Hiermee kunnen verschillende schermweergave worden gekozen: 
overlap (optimale letterweergave), kolom, horizontaal lezen, ver-
ticaal lezen en woord. Individuele weergave modes kan worden 
in- of uit- geschakeld in het menu VOX onder Instellingen / Beeld 
opties / Beeldoptielijst‘.

Selecteer de gewenste optie door op de knop „weergave“ te tik- 
ken.
Opmerking: uitgeschakelde opties worden niet weergegeven. Zie 
VOX-menufuncties op pagina 24).
Opmerking: Als het V symbool zichtbaar is (en het camera 
pictogram groen) - maar u wilt weer overschakelen naar de 
Doorlopend lezen-modus – zult u het lezen moeten stoppen door 
op het groene camera symbool te tikken of de STOP-toets te 
drukken. Alleen dan wordt het M-symbool weer zichtbaar!

 ● Selectie van navigatie-eenheid
Alleen mogelijk in actieve Leesmodus:
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Voordat u deze opties gebruikt, pauzeer eerst het lezen. 
Selecteer vervolgens één van de volgende opties door op het pic-
togram voor selectie van navigatie-eenheid te tikken: Schakelen 
tussen woord-voor-woord, zin, paragraaf en letter-voor-letter. (Zie 
functie: pijltjestoetsen links / rechts)

 ● AFSPELEN / PAUZEREN / STOPPEN START:
Begin met het lezen van een document:
Er zijn verschillende opties om het lezen van een document te 
starten:

 ● Afspeelknop (de knop midden onderin het scherm)
 ● Dubbeltik op een woord / tekstgebied op het scherm
 ● Raak met uw vinger het woord of het tekstgebied aan dat u 

wilt lezen en laat uw vinger hier enkele seconden op rusten 
(tijd kan aangepast worden in het interne VEO VOX menu). 
Het document wordt gedetecteerd en het lezen begint op de 
positie waar het aanraakscherm werd aangeraakt.

Bij elk van deze opties wordt het document gescand en regel voor 
regel voorgelezen.

PAUZE: Pauzeer het lezen van het document
Tijdens het lezen wordt de afspeelknop vervangen door de pau-
zeknop. Hiermee kan het lezen worden gepauzeerd. In de pau-
zemodus kunt u via het touchscreen een tekstgebied selecteren 
wat u wilt lezen. Als u geen andere tekst selecteert, druk dan op 
de knop Afspelen. Het lezen zal doorgaan vanaf de positie waar u 
bent gestopt.

Stop de leesmodus/STOP:
Als u de alleen-lezenmodus wilt stoppen, drukt u kort op de knop 
„Stop“. (De filmcamera wordt rood).
Opmerking: als u het menu tijdelijk hebt verborgen door op het 
Reinecker-pictogram te tikken, kunt u ook stoppen met voorlezen 
door op het groene camerapictogram te tikken.

 ● Pijltjestoetsen links / rechts
Door op de pijltoetsen te tikken, leest het systeem volgens de 
navigatie instellingen (zie pictogram voor selectie van navigatie-
eenheid), bijvoorbeeld het volgende of vorige woord. Door meer-
dere keren op verschillende woorden te tikken kan vooruit of ach-
teruit worden gesprongen.

 ● Gallerij afbeeldingen
In weergavemodus:
Afbeelding opslaan: door kort op de knop „opslaan“ te tikken, 
kunt u de huidige afbeelding opslaan en deze tegelijkertijd in de 
afbeeldingengalerij opslaan.

Afbeeldingengalerij (Afbeelding openen / verwijderen): houd 
de knop „opslaan“ 2 seconden lang ingedrukt om uw opgeslagen 
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afbeeldingen te bekijken.

Bekijk / Open afbeelding: selecteer een afbeelding en dubbeltik 
om de te openen en te bekijken in volledig scherm.

Opmerking: u bevindt zich al in de Foto leesmodus en u kunt de 
bestaande weergave wijzigen naar uw voorkeur.

Afbeelding verwijderen: als u een afbeelding uit de galerij  wilt 
verwijderen, raakt u de geselecteerde afbeelding ongeveer 2 
seconden lang aan totdat het X-pictogram verschijnt.
Als u de verwijdering wilt annuleren, tikt u op de geselecteerde 
afbeelding en houdt u deze ongeveer 2 seconden vast totdat het 
X-pictogram verdwijnt.

Fotogalerij verlaten: als u de fotogalerij wilt verlaten, tikt u op 
de knop „Terug“. De afbeeldingen die zijn gemarkeerd met een 
X-symbool, worden allen verwijderd bij het afsluiten.

Afbeelding importeren / exporteren: de functies Import /  
Export zijn nog in ontwikkeling en zullen worden geoptimaliseerd. 
Hiermee kunnen afbeeldingen in verschillende indelingen worden 
geïmporteerd of geëxporteerd.

 ● Sleutel pictogram
Oproepen / sluiten van het interne menu van de VEO VOX:

Als u naar de menuselectie wilt gaan, tikt u kort op het „Sleutel“ 
pictogram om meer opties aan te passen aan uw behoeften.

 ● Volume plus/minus
U kunt het volume verhogen door op de knop „Plus“ te tikken of 
het volume verlagen met de „Min“ -knop.

Roep de VOX-menufuncties op
Door op de gereedschapstoets/sleutelpictogram op het bedieningspaneel te tikken, 
zijn de volgende menu-instellingen eenvoudig en intuïtief: 

 ● Tekstherkenning (bijvoorbeeld detectie van één kolom, ...)
 ● Beeld opties (woord centreren, lettertype, ....)
 ● Talen (taalherkenning afhankelijk van de tekstsjabloon)
 ● Audio (volume, snelheid, hoofdtelefoon)
 ● Menu (bijvoorbeeld talen, stem, tekstgrootte, ...)
 ● Systeem instellingen

De menu-opties worden geselecteerd door op het gewenste menu-item te tikken. 
In een submenu krijgt door nogmaals op het item te tikken het gewenste submenu-
item. De betreffende optie in het menu-item wordt gewijzigd door op het plus- of 
minteken naast de optie te tikken. Gebruik de + of - toetsen om naar beneden of 
naar boven aan te passen.
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Beschrijving van de VOX-menufuncties (hardop lezen)

Instellingen 
► Tekstherkenning

Enkel kolom herkenning Beschikbaar | Niet beschickbaar
Automatisch doorloped 
lesen Beschikbaar | Niet beschickbaar

Terug

Instellingen 
► Beeld opties

Focus op woord Beschikbaar | Niet beschickbaar

Bewaar letter types Beschikbaar | Niet beschickbaar

Lettertype stijl Monospace | Sans Serif | Serife
Bewaar letter types Beschikbaar | Niet beschickbaar
Behoud tekengrootten in 
lay-outs Beschikbaar | Niet beschickbaar

Afstand tussen lijnen Regelbereik van 1 tot 5
Woord afstand Regelbereik van 1 tot 5
Tekenafstand Regelbereik van 1 tot 5
Beeldoptielijst list
Markeer woorden met 
achtergrond Beschikbaar | Niet beschickbaar

Terug

Instellingen 
► Beeld opties
► Beeldoptielijst

Beeld Beschikbaar | Niet beschickbaar | Originele weer-
gave

Overlappen Beschikbaar | Niet beschickbaar | Overlapweer-
gave

Kolom Beschikbaar | Niet beschickbaar | Kolomweergave
Horizontaal Beschikbaar | Niet beschickbaar | Regelweergave

Verticaal Beschikbaar | Niet beschickbaar | Weergave woor-
den onder elkaar

Woord Beschikbaar | Niet beschickbaar | Weergave per 
woord

Terug
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Instellingen
► Talen

Talen Nederlands | Engels | Duits | Frans | Noors... 
(meer dan 30 talen selecteerbaar)

Terug

Instellingen
► Audio

Volume Regelbereik van 0 tot 100
Snelheid Regelbereik van -20 tot +20
Bluetoothhofftdtelefoon
Terug

Instellingen
► Audio
► Bluetoothhofftdtelefoon

Status Idle
Apparaatscanner Aan het scannen
Terug

Instellingen
► Menu

Taal Nederlands | Engels | Duits | Frans | Noors...
(meer dan 30 talen selecteerbaar)

Stem Regelbereik van 1 tot 5
Tekst grootte Regelbereik van 1 tot 40
Grootte schuifbalk Regelbereik van 1 tot 10
Cursor grootte Regelbereik van 1 tot 10
Verberginterval Gebrui-
kersmenu op Aanraaks-
scherm

Knop | nooit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Bewegungsdetectie- 
drempel Regelbereik van 1 tot 20

Ingedrukt houden in 
plaats von dubbeltikken

Niet beschickbaar | 0,5 sec. | 0,8 sec. | 1 sec. |  
2 sec. | 3 sec.

Aanraakscherm  
kalibreren

Tik op de knipperende vierkanten om het aanraak- 
scherm te kalibreren. Na het laatste vierkant tik 
je op het scherm. Het systeem zal dan opnieuw 
opstarten.

Terug
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Beschrijving van de bediening met 3 knoppen (weergave 
van onder)

Bovenaanzicht
1.  Menuselectie aan / uit, 

automatisch uitschakelen 
timer

2.  Verlichting aan / uit met 
dimfunctie,  
overzichtsmodus 

Verlichting aan / Verlichting gedimd / verlichting uit
Door op de gele bedieningsknop (2) op het bedieningspaneel te drukken, kan de 
verlichting:

 ● worden ingeschakeld
 ● worden gedimd
 ● worden uitgeschakeld

1 2

Instellingen
► Systeem instellingen

Versie Weergave van de geïnstalleerde softwareversie
Camera firmware version
RTel.:+49 6257 9311-0 E-Mail: international@reineckervision.de
Datum Huidige apparaatdatum
Softwareversie Geïnstalleerde softwareversie

Beschikbare Versie Beschikbare softwareversie, weergave na
zoeken naar updates 

IP-adres Voor netwerkverbinding, IP van het apparaat

Status van Updater Idle
Controleren op updates Zoeken naar software-update. USB-stick of internet

Nieuwe versie installen In het geval van foutmeldingen worden gegevens 
naar de fabrikant verzonden voor foutidentificatie.

Working mode: stardard
Seriennummer
Licentiestatus Idle, Activeer de licentie (bijvoorbeeld na reparatie)
Licentie Activeren bijv. Westers, Aziatisch

Activated features
Fabriekinstellingen terug 
instellen

Het apparaat wordt gereset naar de fabrieksinstel-
lingen

Zurück
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Bij het uitschakelen van het apparaat wordt de ingestelde helderheid van de verlich-
ting opgeslagen.

Overzicht mode
Als u met een grote vergroting werkt en niet meer weet welk gedeelte van het lees-
tafel u hebt vergroot, geeft deze functie u een overzicht van de positie van het ver-
grote gebied.
Bij sterke vergroting houdt u de gele bedieningsknop (2) 3 seconden lang ingedrukt 
totdat de overzichtsmodus start en het beeld op de monitor wordt verkleind.
Het dradenkruis in het midden van het beeld dient als een overzicht, welk deel van 
het beeld momenteel wordt vergroot. Wanneer u de bedieningsknop loslaat, keert de 
vergroting terug naar de laatste instelling.

VEO menuselectie Aan / Uit
Houd de zwarte bedieningsknop (1) onder het bedieningspaneel ongeveer 3 secon-
den ingedrukt totdat het hoofdmenu op het scherm verschijnt.

Verander instellingen menu met 3-knops werking
Navigeer omhoog / omlaag in het menu
Draai aan de „Zoom +/-“ -knop om naar de volgende selectie te gaan (van links naar 
rechts draaien).

Roep de selectie op in het menu
Door op de bedieningsknop „Zoom +/-“ te drukken, wordt de geselecteerde / gemar-
keerde selectie bevestigd.

Wijzig selectie in het menu
Draai aan de bedieningsknop „Zoom +/-“ om de vooraf ingestelde waarde te wijzigen 
(draai van links naar rechts).

Bevestig selectie in het menu en sla op
Druk op de regelknop „Zoom +/-“ om de nieuw ingestelde waarde op te slaan.

Sluit het hoofdmenu
Gebruik de bedieningsknop “Zoom +/-” om naar “Terug” te navigeren en verlaat het 
hoofdmenu door op de regelknop “Zoom +/-” te drukken.
Of om direct uit te schakelen, drukt u op de zwarte bedieningsknop op het bedien-
ingspaneel.
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Beschrijving van de VEO-menufuncties (apparaat)

Hoofdmenue

Helderheid Regelbereik van -50 tot +50
Contrast Regelbereik van -50 tot +50
Kleurverzadiging Regelbereik van -50 tot +50

Hoofdmenue 
► Liniaal- / Maskerinstellingen

Liniaalmodus Horizontaal | Liniaal horizontaal uitlijnen
Verticaal | Liniaal verticaal uitlijnen

Maskermodus Links/Rechts | Beeldmasker links/rechts; Beeld-
masker sluit tot max. 80%
Boven/Onder | Beeldmasker oben/unten; Beeld-
masker sluit tot max. 80%
Links/Rechts FS | Beeldmasker links/rechts; 
Beeldmasker sluit tot max. 80%
Boven/Onder FS | Beeldmasker oben/unten; Be-
eldmasker sluit tot max. 90%
Volledig Scheren | Beeldmasker dekt volledige 
monitorpresentatie

Doorzichtbaarheid 
Masker Regelbereik van 0 tot 20

Hoofdmenue 
► Liniaal- / Maskerinstellingen
► Liniaalkeur...

Rood Regelbereik van 0 tot 31
Groen Regelbereik van 0 tot 31
Blauw Regelbereik van 0 tot 31
Terug

Hoofdmenue

AF Modus Doorlopend | Semiautomatisch | 
Semiautomatisch + Doorlopend

Resetten naar 
Fabrieksinstellingen...

Bevestig selectie naar de fabrieksinstellingen
herstellen

Gebruikersinstellingen 
Oproepen...

Bevestig selectie naar de fabrieksinstellingen
herstellen
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Hoofdmenue
► Geavanceere Instellingen...
► Instellen Kleurencombinaties
► Kleurenbombinatie 1-6

Kleuren modus Niet beschikbar | Kleuren | Grijswaarden | Hoog 
Contrast

Voorgrond Zwart | Rood | Groen | Blauw | Geel | Magenta |
Cyaan | Wit | user color 1 | user color 2

Achtergrond Zwart | Rood | Groen | Blauw | Geel | Magenta |
Cyaan | Wit | user color 1 | user color 2

Wissel Voor-/Achtergrond Druk op de knop „Zoom +/-“ of touchscreen om de 
weergave te wijzigen

Terug

Hoofdmenue
► Geavanceerde Instellingen
► Instellen Kleurencombinaties
► Gebruikerskleuren

Gebruik kleur 1 - Rood Regelbereik van 0 tot 31
Gebruik kleur 1 - Groen Regelbereik van 0 tot 31
Gebruik kleur 1 - Blauw Regelbereik van 0 tot 31
Gebruik kleur 2 - Rood Regelbereik van 0 tot 31
Gebruik kleur 2 - Groen Regelbereik van 0 tot 31
Gebruik kleur 2 - Blauw Regelbereik van 0 tot 31
Terug

Hoofdmenue
► Geavanceerde Instellingen

Antireflectiemodus Uit | Aan | Auto (0-9) | Automatische instillingswaar-
de is instelbaar

Schermhelderheid Regelbereik van 37 tot 100
Taal Nederlands | Engels | Duits | Frans | Noors...

(meer dan 30 talen selecteerbaar)

Witbalans Uitvoeren Druk op de bedieningsknop „Zoom +/-“ of op het aan-
raakscherm om de witbalans uit te voeren

Witbalansmodus Automatisch | Per Taste
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Hoofdmenue
► Geavanceerde Instellingen
► Scherpte-instellingen...

Scherpte Echte Kleuren Regelbereik van 0 tot 24
Scherpte hoog-contrast-
kleuren Regelbereik van 0 tot 24

Terug

Hoofdmenue
► Geavanceerde Instellingen
► Schermboodschappen

Schermboodschappen Aan | Uit

Hoofdmenue
► Geavanceerde Instellingen
► Speciale Instellingen

Maximale Digitale Zoom Uit | Regelbereik van 1,5x tot 15,0x
Gebruikersinstellingen 
Opslaan

Druk op de knop „Zoom +/-“ of touchscreen om de 
gebruikersinstellingen op te slaan

Gebruikersinstelligen 
Oproepen... Druk op de knop „Zoom +/-“ of touchscreen om de 

gebruikersinstellingen te herstellen

Expert-instellingen Toegang - alleen door geautoriseerde onderhouds-
technici

Schermgrootte Uit | 180° (24")
Terug
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Probleem Oplossing
Er wordt geen afbeelding 
weergegeven.

Controleer de netaansluiting, de kabelverbin-
ding met de monitor of pc en of de VEO VOX is 
ingeschakeld.

De foto is (te) donker. Controleer de helderheid en contrastinstellingen 
van de camera of monitor en de verlichtingsinstel-
lingen.

De ware kleur wordt niet 
correct weergegeven.

Controleer de oorspronkelijke instelling, kleurmo-
dus, helderheid, kleurverzadiging en of de ver-
lichting is ingeschakeld.

Het „continu lezen“ werkt 
niet meer.

Zorg ervoor dat het item „Auto lezen“ in het VOX- 
menu onder „Detectie“ is ingeschakeld.

Mijn factuur wordt kolom 
per kolom gelezen, maar 
deze moet regel voor re- 
gel worden gelezen.

Zorg ervoor dat het item „Enkel kolom herkenning“ 
in het VOX-menu onder „Tekstherkenning“ is  
geactiveerd.

Mijn krant wordt volledig 
regel voor regel gelezen, 
maar deze moet in kolom- 
men worden gelezen.

Zorg ervoor dat het item „Enkel kolom herkenning“ 
in het VOX-menu onder „Tekstherkenning“ is uit-
geschakeld.

In de modus voor stilsta-
ande beelden springt het 
woord dat wordt gelezen 
heen en weer op de moni-
tor. 

Zorg ervoor dat het item „Focus op woord“ op 
‘’Beschikbaar’’ staat in het menu onder „Beeld 
Opties“.

In- / uitzoomen met „sl-
epen met twee vingers“ 
werkt niet.

Dit is geen fout. De VEO VOX-monitor is een zgn. 
resistive touchscreen. Dit reageert op druk. Daarom 
is vergroten met twee vingers niet mogelijk.

Foutdiagnose
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24’’ Touchscreen met 
hoge resolutie

verschillende weergave- 
opties: 
Origineel, overlap, 
kolom, horizontaal, verti-
caal, woord

Tekstselectie: volledige 
afbeelding, hele pagi-
na, kolom of van een 
bepaald woord (via dra-
denkruis)

automatische  
taalherkenning (qua 
graad)

meer dan 30 talen met 
meer dan 100 stemmen 
inbegrepen

Navigatie: paragraaf, zin, 
woord, letter

ingebouwde luidspreker, 
externe luidspreker en 
hoofdtelefoonaansluiting

Gewicht ongeveer 17 kg 
Afmetingen (B x H x D) 
ongeveer 55 x 53 x 59 
cm

Technische Details
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Materiaaldefect en Garantiebepalingen

1.  De garantietermijn voor materiaaldefecten is 24 maanden (aansprakelijkheid is 
alleen geldig binnen de EU) en gaat in op het moment van levering. Het tijdstip 
van levering wordt bevestigd door de handtekening op de afleveringsbon of door 
de gegevens die zijn ingevoerd in de gebruiksaanwijzing.

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

3.  De aansprakelijkheid voor garantie en materiaalfouten omvat geen schade veroor-
zaakt door onjuist gebruik of door het negeren van de gebruiksaanwijzing.

4.  Interventies door personen die niet zijn geautoriseerd door Reinecker Vision 
GmbH maken de garantieclaim en de waarborgclaim ongeldig als de schade 
oorzakelijk verband houdt met de interventie.

5.  De garantie omvat ook lampen die dienen om het leesmateriaal verlichten en 
andere slijtagegevoelige onderdelen zoals bijv. batterijen.

6.  In geval van reparatie of herstelling moet het apparaat in de originele doos naar 
de fabrikant in Alsbach-Hähnlein worden gestuurd. Port-, verpakkings- en verze-
keringskosten zijn niet gedekt.

Servicenummer: 06257 93110

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Uw vertegenwoordiging:

 



Aantekeningen



Type:     VEO VOX (VEOVOT24)

Serial No.:  

Fabrikant:     Reinecker Vision GmbH 

Eindcontrole:

Stroomaansluiting:   100 VAC – 240 VAC 50-60 Hz

Over voeding:    12V DC / 8000mA

Stroomverbruik:   max. 80 Watt 



Versie 1.1, status 09/18, Art. Nr. 000 17 268 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reinecker Vision GmbH 
Zentrale
Vertrieb, Kundenberatung: 
Sandwiesenstraße 19 
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst: 
Erlenweg 3 
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 06257 93 11-0
Fax: 06257 93 11-8008

Email: info@reineckervision.de 
www.reineckervision.de

Als u vragen of service heeft, neem 
dan contact op met onze hoofdfabriek 
in Alsbach-Hähnlein of een van onze 
vestigingen.

Voor producten die in het buitenland 
zijn gekocht, neemt u contact op met 
uw plaatselijke dealer in geval van 
service.

Reinecker Vision GmbH 
International Contact
sales department, customer relations: 
Sandwiesenstraße 19 
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

klanten service: 
Erlenweg 3 
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

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

Email: international@reineckervision.de 
www.reineckervision.com


