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1. Wat is CANDY5 HD? 

De CANDY HD is een elektronische beeldschermloep die 
personen met een beperkt gezichtsvermogen helpt bij het 
lezen van teksten in bijvoorbeeld kranten, catalogi, op 
menukaarten, geneesmiddelenverpakkingen, prijskaartjes 
in de winkel en nog veel meer. 

U kunt de tekst vergroten maar ook de tekst- en 
achtergrondkleur veranderen en het contrast versterken 
waardoor het lezen wordt vergemakkelijkt. U kunt 
kiezen uit 5 kleurmodi. 

De continue digitale zoomfunctie heeft een 
vergrotingsniveau van 1,0 tot 22 maal. Dankzij de 
autofocus blijft het beeld scherp terwijl u de camera 
over de tekst verplaatst. 

De ergonomische handgreep van de CANDY GRIP is 
zo ontworpen dat hij zowel voor links- als voor 
rechtshandigen prettig in de hand ligt. Houd de 
handgreep in de middenpositie of in een hoek van 45 
graden. 

  



 

2. Veiligheidsinformatie 

Ter bescherming van uzelf en van het apparaat dient u 
rekening te houden met het volgende: 

 Sluit de netadapter niet aan op een defecte 
contactdoos om brand of schokken te voorkomen. 

 Raak het apparaat niet aan met natte handen. 

 Gebruik uitsluitend de netadapter die bedoeld is 
voor de CANDY5 HD. Andere netadapters kunnen 
het apparaat beschadigen. 

 Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving 
of op natte oppervlakken, bijv. een aanrecht, om 
beschadiging te voorkomen.  

 Druk niet hard op het scherm en leg geen zware 
voorwerpen op de CANDY5 HD. Dit kan leiden tot 
beschadiging, met name van het LCD-scherm. 

 De accu is een verbruiksartikel; na 6 maanden bewaren 
kan zijn levensduur afnemen. 

 Probeer niet het apparaat te demonteren. In het 
apparaat bevinden zich geen onderdelen die de 
gebruiker zelf mag vervangen. Laat onderhoud en 
reparatie over aan een deskundige monteur. Als een 
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onbevoegde het apparaat demonteert, kan ernstige 
schade ontstaan en vervalt de garantie. 

 Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of in een 
erg warme of koude omgeving, het beeld wordt dan 
niet correct op het LCD-scherm weergegeven. 
Gebruik het apparaat niet onder 0°C of boven 40°C. 

 

3. Inhoud van de verpakking 

(1)  CANDY5 HD 
(2)  Netadapter 
(3)  Tas 
(4)  Leessteun 
(5)  Polsriem 
(6)  Poetsdoek 
(7)  Gebruikershandleiding 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. Beschrijving 

 
(1) Stroomschakelaar 
(2) DC-aansluiting (voor netadapter) 
(3) Laadindicator van de accu 
(4) Spiegelcamera 
(5) Camerakeuze 
(6) Handgreep 

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) 

(6) 
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(7) Kleurinstellingen    (11) Beeld stilzetten (freeze) 
(8) Focusknop     (12) LED-verlichting 
(9) Vergroting verlagen   (13) Steun 
(10) Vergroting verhogen (14) Hoofdcamera 

(11) 

(7) (8) (9) (10) 

(12) (13) 

(14) 



 

5. Voorbereiding 

5-1. De accu opladen 

Laad de accu helemaal op voordat u de Candy5 HD 
voor het eerst gebruikt of als u het apparaat lange tijd 
niet hebt gebruikt.  
 
 Sluit de netadapter aan op het apparaat zoals 

aangegeven in onderstaande figuur. 

 Het volledig opladen van de accu duurt 3 uur. 

 Tijdens het laden geeft de accu-indicator rood licht. 
Als de accu geheel geladen is, wordt het licht groen.  
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5-2. Verwijder de beschermfolie van het scherm 

Het LCD-scherm wordt beschermd door een folie. 
Verwijder deze folie voor u het apparaat in gebruik neemt. 
  

5-3. Gebruik van de handgreep 

De CANDY5 HD heeft een ergonomische handgreep met 
drie posities zodat hij zowel voor links- als voor 
rechtshandigen prettig in de hand ligt. 
 

 
 Houd het apparaat met één hand vast en draai de 

handgreep met de andere hand, zie bovenstaande 
figuur. U voelt een klik bij de verschillende posities 
van de handgreep, zie onderstaande figuur. 



 

 
 

5-4. Gebruik van de steun 

De CANDY5 HD heeft een uitklapbare steun aan de 
onderkant, de kant tegenover de handgreep. Klap de 
steun uit voor het comfortabel lezen van boeken en 
kranten. 
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5-5. Gebruik van de leessteun 

U kunt de CANDY5 HD in de leessteun plaatsen zodat u 
comfortabel boeken en kranten kunt lezen. 
 
Leg de CANDY5 HD zo in de leessteun dat de uitklapbare 
handgreep in de rechthoekige ruimte in de leessteun past. 
 

 
 
 Als de CANDY5 HD zich in de leessteun bevindt, is de 

vergroting 2,5 tot 10 maal hoger. 
 



 

※ Als het materiaal dat u leest een glanzend oppervlak 
heeft, is het mogelijk dat sommige delen van het beeld op 
het scherm glimmend of vervormd lijken.  
 

5-6. Bevestiging van de polsriem 

U kunt kiezen uit twee openingen, zie hieronder.   

Bent u rechtshandig, bevestig de riem dan in de 
opening onder de knop voor Kleurinstelling (M) . Bent u 
linkshandig, bevestig hem dan onder de 
vergrotingsknop (+). 
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6. Gebruik van het apparaat 

6-1. Schakelaar Aan/Uit 
• Om het apparaat aan te zetten, de schakelaar naar 

rechts schuiven en daarna loslaten. Na ca. 3 
seconden verschijnt het beeld. 

• Om het apparaat uit te schakelen, de schakelaar 
naar rechts schuiven en daarna loslaten. Na ca. 3 
seconden wordt het apparaat uitgeschakeld. 

 
  



 

 
※ Controle van de batterijstatus 
 Bij het aanzetten van de CANDY5 HD verschijnt 

enkele seconden na het laadbeeld een 
batterijpictogram op het scherm. 

 De lading van de accu wordt met 5 niveaus 
aangegeven: volledig, hoog, half, laag en zeer laag. 

 Tijdens het opladen van de CANDY5 HD met de 
AC-adapter via de netcontactdoos is het 
batterijpictogram rood. Als het opladen is voltooid, 
wordt het batterijpictogram groen. Als de AC-
adapter wordt losgekoppeld, wordt het 
batterijpictogram blauw. 

 Als het batterijniveau erg laag is, knippert het 
batterijpictogram om aan te geven dat de accu 
moet worden opgeladen. 
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6-2. In- en uitzomen 
U kunt het vergrotingsniveau aan uw behoefte 
aanpassen. 

 
 

 Druk op de inzoomknop (+) om het 
vergrotingsniveau te verhogen. 

 Druk op de uitzoomknop (-) om het 
vergrotingsniveau te verlagen. 

 Als u het apparaat optilt, zal het vergrotingsniveau 
afnemen. Soms is het nodig om op de focusknop (F) 
te drukken om het beeld weer scherp in de focus te 
krijgen. 

  



 

6-3. Veranderen van de kleurmodus 
U kunt de kleur van tekst en achtergrond aan uw 
behoefte aanpassen. Voor veranderen van de 
kleurmodus drukt u op (M), zie de onderstaande figuur. 
 

 
 
 Druk op (M) om tussen 5 kleurmodi te switchen. 
 Naast de natuurlijke kleurmodus kunnen de andere 

vier kleurmodi door de gebruiker worden ingesteld. 
Zie de beschrijving in de paragraaf ”6-7 Gebruik van 
verschillende kleurmodi”. 

 De modus voor omgekeerde grijsschaal wordt 
gebruikt voor het lezen van documenten met letters 
met weinig contrast op een licht gekleurde 
achtergrond, zoals gele letters op een geel-groene 
achtergrond. 
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6-4. Scherpstellen 

De CANDY5 HD is voorzien van autofocus. Als de tekst 
is gedrukt op glanzend papier of op een rondlopend 
oppervlak (zoals een medicijndoosje), kan het nodig zijn 
om scherp te stellen met de focusknop. 
 

6-4-1. Scherpstellen 

 
 

 Als het beeld niet scherp is, drukt u op (F) om 
scherp te stellen. De focusknop werkt zowel bij 
autofocus als bij handmatig instellen van de 
scherpte. Hieronder worden de 
instelmogelijkheden beschreven.   

  



 

6-4-2. Veranderen van de focusinstelling 
Als u zelf de scherpte wilt regelen, kunt u switchen naar 
handmatige focusinstelling.  

  

 Handmatig scherpstellen (Single Focus Mode) 

Als het apparaat is ingesteld op autofocus, 
kunt u de handmatige focusinstelling 
activeren door (F) gedurende 2 seconden 
in te drukken. Als de handmatige 
focusinstelling is gekozen, kan het 
apparaat alleen worden scherp gesteld 
door op (F) te drukken. 

  

[Single Focus] 
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 Autofocus 

 Als het apparaat is ingesteld op handmatige    
 focusinstelling, kunt u de autofocus  
 activeren door (F) gedurende 2 seconden in 
te drukken. 

 

** Autofocus is de default-instelling. 

 

6-5. Het beeld bevriezen/opslaan 

6-5-1. Het beeld bevriezen 
 Het apparaat heeft twee knoppen om het beeld stil 

te zetten: één naast het LCD-scherm en één op de 
handgreep.  

 

[Auto Focus] 



 

 

 Voor een stilstaand beeld drukt u op de freeze-knop 
en laat deze weer los. Het stilstaande beeld blijft op 
het scherm staan als u de knop loslaat. 

 Als u nogmaals op de freeze-knop drukt, keert u 
terug naar de live-modus. 
 

6-5-2. Het beeld opslaan 
 Als u een beeld wilt opslaan, houdt u de freeze-knop 

langer dan 2 seconden ingedrukt. Het beeld wordt 
dan opgeslagen in het geheugen. Tijdens het 
opslaan ziet u onderstaand pictogram. 

 

 

 

[Het beeld wordt opgeslagen] 

 
 Er kunnen slechts 5 beelden worden opgeslagen. 

Als nog een beeld wordt opgeslagen, wordt het 
langst geleden opgeslagen beeld automatisch 
gewist. 
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6-5-3. Opgeslagen beelden tonen 
 Druk gelijktijdig op de knoppen (M) en (F) om de 

opgeslagen beelden te tonen. 

 
 
 Als u (F) ingedrukt houdt, kunt u in de opgeslagen 

beelden bladeren in de volgorde waarin ze werden 
opgeslagen. 

 Als er geen beelden zijn opgeslagen, verschijnt het 
pictogram voor ”geen opgeslagen beelden”.  

 

 

 

   [Geen opgeslagen beelden] 
 Als u een opgeslagen beeld bekijkt, kunt u het 

vergroten door op (+) te drukken. 

 Om het tonen van opgeslagen beelden te 
beëindigen, drukt u gelijktijdig op (M) en (F). 



 

6-6. Spiegelcamera 
De CANDY5 HD heeft een unieke spiegelcamera. 

 
 

 Om naar de spiegelcameramodus te gaan, drukt u op 
de camerakeuzeknop op de zijde tegenover de 
handgreep.  Voordat het systeem van camera wisselt, 
verschijnt gedurende een seconde het onderstaande 
pictogram. 

 

 

 
 

 Als de spiegelcamera is geactiveerd kunt u nog steeds 
in- en uitzoomen en de freeze-functie en de 
camerakeuzeknoppen gebruiken.  

[Camera 
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 Om terug te keren in de leesmodus drukt u nogmaals 
op de camerakeuzeknop. 
 

6-7. Gebruik van verschillende kleurmodi  
U kunt de kleurencombinatie kiezen die het best aan uw 
behoefte voldoet. U kunt ook kleurmodi wissen die voor 
u niet bruikbaar zijn. 
 
Er zijn 5 basisinstellingen voor de kleurmodi.  

- Natuurlijke kleurmodus 

- (Keuze 1) Wit op zwart 
- (Keuze 2) Zwart op wit 
- (Keuze 3) Omgekeerde grijsschaal 

- (Keuze 4) Geel op zwart 
Wissel van kleurmodus door te drukken op (M).  
  



 

6-7-1. Instellen van de kleurmodi 
Alle kleurmodi behalve de natuurlijke kleurmodus 
kunnen worden veranderd. 
 
 Als u ten minste 3 seconden op (M) drukt, verschijnt 

het venster voor instellen van de kleurmodus. Dit 
venster bevat de volgende functies. 

 

 
 Overgaan naar de door u gewenste modus met 

behulp van de knoppen (+) en (-). Het cijfer op het 
scherm is het cijfer van de modus in de lijst met 
beschikbare modi. 

 
 

 

 

Volgende 
 

Modus die moet 
worden veranderd 

Vorige modus 

Instelling beëindigen 

[Venster voor instellen van de kleurmodus] 
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 Druk op (M) om te kiezen welke modus u wilt 
veranderen of druk op de camerakeuzeknop om 
terug te keren naar de live-modus. 
 

6-7-2. Wisselen van kleur 
 Het venster voor kleurinstelling verschijnt als u hebt 

gekozen welke modus u wilt veranderen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Druk op (+) om van achtergrondkleur te wisselen. 
Druk op (-) om van tekstkleur te wisselen. 

 U kunt kiezen uit 10 kleuren: zwart, wit, geel, blauw, 
groen, rood, magenta, cyaan, grijsschaal, 

 

 
 

 

 

Inactiveren 

Beëindigen van het instellen   
 

Achtergrondkleur 
 

Tekstkleur veranderen 

Instelling 
 

[Venster voor instellen van de kleur] 



 

omgekeerde grijsschaal. Tekst en achtergrond 
kunnen niet dezelfde kleur hebben. Als de kleuren 
gelijk zijn, ziet u niets op het scherm. 

 Druk op (M) als u de gewenste kleurencombinatie 
ziet. De verandering wordt opgeslagen als een 
kleurmodus die u kunt kiezen. Het scherm keert 
daarna terug naar het venster voor instellen van de 
kleurmodus. 
 

6-7-3. Kleurmodi inactiveren 
U kunt de kleurmodi die u niet gebruikt inactiveren en 
alleen de modi bewaren die u vaak gebruikt. 
 Druk langer dan 3 seconden op (M). Het venster 

voor het instellen van de kleurmodi verschijnt.  

 Gebruik de knoppen (+) of (-) om naar de 
kleurmodus te gaan die u wilt inactiveren en druk op 
(M). 

 NB Kleurmodus 1 is altijd geactiveerd. 

 Druk op de freeze-knop om de gekozen 
kleurmodus te inactiveren. Het scherm keert terug 
naar het venster voor instellen van de kleurmodus. 
In het beeld hieronder ziet u hoe inactivering wordt 
aangegeven.  
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 Druk op de camerakeuzeknop om terug te keren 
naar de live-modus.  

 

6-7-4. Heractiveren van kleurmodi 
U kunt kleurmodi die u weer wilt gebruiken, heractiveren. 
 Druk langer dan 3 seconden op (M).  

 Gebruik (+) of (-) om naar het alternatief te gaan dat 
u wilt heractiveren.  

 Druk op (M) om het te kiezen. Druk nogmaals op (M) 
om de eerder inactieve modus te heractiveren. 

 Druk op de camerakeuzeknop om terug te keren 
naar de live-modus.  

Inactivering 



 

6-8. Klok 
De CANDY5 HD heeft een klokfunctie die duidelijk de tijd 
aangeeft. 
 

6-8-1. Klok tonen 

 
 Druk op de camerakeuzeknop en houd gelijktijdig 

de freeze-knop ingedrukt. Gedurende 3 seconden 
wordt op het scherm de tijd aangegeven. 

6-8-2. Instellen van de klok 
 U stelt de tijd in door drukken op de 

camerakeuzeknop en gelijktijdig de freeze-knop 
ingedrukt te houden tot de klok verschijnt. Herhaal 
dit, en de cijfers van de actuele tijd gaan knipperen. 

 Druk op de camerakeuzeknop om het uur te 
wijzigen. Uren worden aangegeven als 01 tot 12. 
Druk op (F) om de minuten te wijzigen. Minuten 
worden aangegeven als 00 tot 59.  
Verander de instelling en verlaat de tijdinstelling 
door drukken op (M).  
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6-9. Overige functies 

6-9-1. Lichtregeling 

U kunt het lichtniveau van het LCD-scherm aan uw 
behoefte aanpassen.  

 

 Verander het lichtniveau door gelijktijdig op de 
inzoomknop en de freeze-knop te drukken. 

 Door meerdere keren op deze knoppen te 
drukken, kunt u switchen tussen drie 
lichtinstellingen.  

 

 

[Level 1] [Level 2] [Level 3] 



 

6-9-2. Regeling van de LED-verlichting  

 
 Druk gelijktijdig op de focusknop en op de freeze-

knop. 

 De LED-verlichting heeft 3 standen: 
”Auto”,”Altijd aan”, ”Altijd uit” 

 

 

 

• In de stand Auto dooft de verlichting automatisch 
als u het apparaat van het materiaal verwijdert, en 
gaat weer branden als u het materiaal nadert. 
Deze functie voorkomt dat u iemand anders met 
het licht hindert. 

[Auto LED] [LED Off] [LED On] 
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• Als u het apparaat uitschakelt, wordt de verlichting 
altijd gedoofd en wordt automatisch de stand Auto 
gekozen. 

 

6-9-3. Energiespaarstand 

Het apparaat heeft een energiespaarstand om de 
accu te ontzien. 
 Als u langer dan 2 minuten het apparaat niet 

verplaatst en niet op een knop drukt, wordt het LCD-
scherm uitgeschakeld. Het apparaat gaat dan over 
op de energiespaarstand. 

 Zodra u het apparaat verplaatst of op een knop drukt 
terwijl de energiespaarstand is geactiveerd, wordt het 
LCD-scherm automatisch aangezet. 

 Als het apparaat langer dan 3 minuten niet wordt 
gebruikt, wordt het automatisch volledig 
uitgeschakeld. 

  



 

※ Energiespaarstand Aan/Uit 
Om te switchen tussen Energiespaarstand Aan en Uit, 
schakelt u de stroom in terwijl u op de in-/uitzoom-
knoppen drukt.  

 

 Als de Energiespaarstand is uitgeschakeld, geeft de 

indicator rood licht; als hij is ingeschakeld geeft hij 

blauw licht. 

 In de linkerhoek van het scherm ziet u een 
pictogram met de status van de energiespaar-
stand. Als de energiespaarstand is geactiveerd, is 
het pictogram groen. Als de energiespaarstand is 
geinactiveerd, is het pictogram rood. 
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6-9-4. Geluidssignaal Aan/Uit 
Elke knop heeft een eigen pieptoon die bevestigt dat 
de knop wordt ingedrukt. Dit geluid kan worden in- en 
uitgeschakeld.  

 
 Om te switchen tussen Aan en Uit, drukt u 

gelijktijdig op de kleurkeuzeknop en op de freeze-
knop. 

 

 

  

[Signal 
 

[Signal uit] 



 

6-9-5. Fabrieksinstelling 

Als u vindt dat uw CANDY5 HD de tekst niet weergeeft 
zoals u wilt, maar niet weet welke instelling is veranderd, 
kunt u kiezen voor terugkeren naar de fabrieksinstelling. 
 
 Als het apparaat is uitgeschakeld, trekt u de 

stroomschakelaar gedurende 2 seconden naar 
rechts en drukt gelijktijdig op (F).  

 
 De CANDY5 HD start dan met de 

fabrieksinstellingen. 

NB Door terugkeren naar de fabrieksinstellingen worden 
alle opgeslagen beelden gewist. 
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7. Het oplossen van problemen 

7-1. Het apparaat start niet 
 Als de accu helemaal ontladen is, zal het apparaat 

niet starten. Het lijkt dan of de CANDY5 HD defect is. 

 Sluit de laadkabel aan en laad de accu op 
gedurende minstens 3 uur. 

 

7-2. Het apparaat start maar er verschijnt 
geen beeld 

 Mogelijk is de freeze-knop onbedoeld ingedrukt 
zodat het beeld is bevroren en het lijkt of de 
CANDY5 HD niet werkt. Als de freeze-functie is 
geactiveerd kunt u deze inactiveren door de freeze-
knop nogmaals in te drukken. 
 

 Het apparaat heeft een energiespaarstand die na 2 
minuten inactiviteit een zwart scherm geeft. 
Verplaats het apparaat of druk op een knop om de 
energiespaarstand te verlaten. 

 



 

7-3. De autofocus werkt niet 
Controleer de focusinstelling. Als de handmatige 
focus is ingesteld, zal de camera alleen 
scherpstellen als u op de focusknop (F) drukt. Druk 
gedurende 2 seconden op de focusknop (F) om 
Autofocus te kiezen. Het switchen wordt bevestigd 
door een pieptoon. 

7-4. Het LCD-scherm lijkt vuil 
Controleer voorzichtig de beide camera's. Als zich 
op de camera stof bevindt, kan het beeld onscherp 
overkomen en de Autofocus beïnvloeden. Maak de 
beide camera's schoon met het bijgeleverde doekje. 

7-5. Uitschakelen van de pieptoon 
• Bij elke druk op een knop klinkt een pieptoon. Druk 

gelijktijdig op de knoppen voor kleurmodus en 
freeze om dit geluid uit te schakelen.  
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7-6. Het beeld op het scherm is te donker of te 
licht 

• Stel het lichtniveau van het beeldscherm in door op 
de inzoomknop en de freeze-knop te drukken. Het 
lichtniveau kan op drie niveaus worden ingesteld. 

 Het beeld kan ook te donker worden als de LED-
verlichting is uitgeschakeld.  Schakel de LED-
verlichting in door op (-) te drukken en gelijktijdig de 
freeze-knop ingedrukt te houden. 

 

7-7. Het LCD-scherm wordt plotseling 
uitgeschakeld 

 Mogelijk staat het apparaat in de energiespaarstand. 
Deze wordt na 2 minuten ingeschakeld als het 
apparaat niet wordt gebruikt. In de 
energiespaarstand is het LCD-scherm zwart.  

  



 

 
 Verplaats het apparaat of druk op een knop om de 

energiespaarstand te verlaten. Als de CANDY5 HD 
gedurende 3 minuten niet wordt gebruikt, schakelt 
het apparaat zichzelf uit en u moet het opnieuw 
aanzetten om het te gebruiken. 

 Als de accu weinig of helemaal niet geladen is, 
wordt het apparaat uitgeschakeld. Sluit de laadkabel 
aan en laad de accu op gedurende minstens 3 uur. 

 
7-8. De accu is geheel geladen maar het apparaat 

werkt slechts gedurende korte tijd 
• Mogelijk is de oplaadbare accu beschadigd. De 

levensduur van een accu neemt af als hij vaak wordt 
geladen en lang is gebruikt. Neem voor technische 
ondersteuning contact op met LVI.  

 Als de accu te kort blijft werken, kunt u hem 
vervangen. Als de accu ouder is dan 6 maanden, 
zijn de kosten van een nieuwe accu voor rekening 
van de gebruiker. 
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 Voor een optimale werking van de accu, laadt u hem 

vaak op voordat hij helemaal is ontladen. Als u het 

apparaat langer dan een maand niet zult gebruiken 

adviserenwij om tevoren de accu geheel te laden. 

Een accu die langere tijd ontladen is, laat zich 

daarna vaak moeilijk laden.  



 

8. Garantie 
• Voor de Candy5 HD geldt een garantie van 2 jaar, 

tenzij anders wordt overeengekomen.  

• Onder de garantie vallen geen problemen als gevolg 
van onjuist gebruik zoals schade door al of niet 
opzettelijke ruwe behandeling of demontage van het 
apparaat. 

 De garantietermijn van de accu bedraagt 6 
maanden. Schade die is veroorzaakt door de 
gebruiker, waaronder schade als gevolg van het 
laten vallen van het apparaat, het plaatsen van 
zware voorwerpen op het apparaat of het morsen 
van vloeistof op het apparaat, valt niet onder de 
garantie. Dergelijke schade wordt hersteld op kosten 
van de gebruiker. 
 
※NB. De garantie kan van land tot land verschillen. 
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9. FCC Waarschuwing 

Dit apparaat is getest en in overeenstemming met de grenzen 

voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van 

de FCC-regels. Deze grenzen zijn vastgesteld ten behoeve 

van redelijke bescherming tegen radiostoring bij installatie in 

woningen. 

Dit apparaat gebruikt radiosignalen en kan deze genereren. 

Als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en 

gebruikt, kunnen deze storing van andere radiocommunicatie 

veroorzaken. Wij kunnen echter niet garanderen dat in een 

bepaalde situatie geen storing kan optreden. Als het apparaat 

schadelijke storing in radio- of TV-ontvangst veroorzaakt, 

wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en weer aan te 

zetten, kan de gebruiker eventueel de storing verhelpen door 

een van de volgende maatregelen: 

• Het anders richten of verplaatsen van de 

ontvangstantenne. 

• Het vergroten van de afstand tussen apparaat en 

ontvanger. 

• Aansluiten van het apparaat op een contactdoos 

van een andere groep dan die waarop de ontvanger 

is aangesloten. 

• Vraag advies aan uw leverancier of aan een ervaren 

radio-/TV-technicus. 



 

 

NB Veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 

door de producent die verantwoordelijk is voor de 

conformiteit, kunnen het recht van de gebruiker om het 

apparaat te gebruiken teniet doen.  
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