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Ingebruikneming 
Wij raden u aan om uw MagniLink Visus loep volledig op te laden alvorens 
hem te gaan gebruiken. Het laadapparaat wordt geleverd met een stekker 
met verschillende internationale aansluitpennen, kies de pennen die 
geschikt zijn voor uw land.  Plaats de pennen zoals hiernaast aangegeven 
en draai ze tot ze in hun positie klikken. 
 
Sluit de kabel aan op het laadapparaat en steek hem in het uiteinde van de 
handgreep van de MagniLink Visus (A).  Tijdens het opladen van de 
MagniMink Visus geeft de laadindicator rondom de stekker rood licht. Dit 
dooft zodra het opladen is voltooid.  Volledig opladen duurt ongeveer 3 
uur. 
 
Het apparaat is voorzien van een halskoord dat u desgewenst aan het 
uiteinde van de handgreep (B) kunt bevestigen. 
 
 



 

 
Kort indrukken 

3 Seconden 
indrukken 

 
 Beeld bevriezen Helderheid scherm 

 
 Focus dichtbij/ver Batterijlading 

 
 Beeldmodus  

Wijzigen kunstmatige 
kleur 

 
 Vergroting Verlichting aan/uit 



 Aan/uitschakelen 
Schuif de aan/uitschakelaar (C) vooruit om het apparaat aan te zetten.  De LED-lampjes op de onderzijde 
gaan branden en er verschijnt een beeld op het scherm.  Plaats het apparaat over het object dat u wilt 
vergroten, met het scherm centraal boven de zone die u wilt bekijken.  Om het beeld goed scherp te 
krijgen beweegt u het apparaat naar boven of naar beneden.   
 
Vergroting  

Door enkele keren op de knop  (D) te drukken, kunt u kiezen uit drie niveaus van vergroting.  U kiest het 
niveau dat het meest geschikt is voor de grootte van de tekst die u bekijkt. 
 
Beeldmodus  

Door enkele keren op de knop  (E) te drukken, kunt u kiezen uit verschillende beeldmodi: natuurlijke 
kleur, wit/zwart, zwart/wit en kunstmatige kleur.  U kiest de modus die u het beste beeld geeft, afhankelijk 
van wat u bekijkt. 
 
De MagniLink Visus zal de volgende keer dat u hem aanzet, de laatste instellingen van vergroting, 
beeldmodus en focusinstelling gebruiken. 



 
Focus-knop 

Soms zult u op een pagina een specifieke zone willen opzoeken om nader te bekijken.  Met de knop  
(F) kunt u de focus van de lens op een grotere afstand instellen zodat u het apparaat verder van de pagina 
kunt houden om een groter oppervlak te 

bekijken.  Als u nogmaals op de knop  drukt, 
keert u terug naar de dichtbij-instelling van de 
focus. 
 
Steun 
De MagniLink Visus is voorzien van een 
uitklapbare steun die zich op de onderzijde 
rondom de lens bevindt.  U kunt deze 
eenvoudig uitklappen om de ideale afstand tot 
het object dat u bekijkt te handhaven.  Als u de 
steun niet gebruikt, klikt u hem terug op zijn 
plaats. 



 
Beeld bevriezen 
De MagniLink Visus kan een beeld "bevriezen". Dit kan van pas komen op moeilijk bereikbare plaatsen of 

als u een telefoonnummer hebt gevonden en daarmee naar de telefoon wilt lopen.  Als u op de knop  
(G) drukt, blijft het beeld op het scherm staan tot u nogmaals op deze knop drukt.  Het bevroren beeld 
wordt niet opgeslagen en kan niet uit het apparaat worden afgelezen. 
 
Verlichting 
Om objecten met ingebouwde verlichting te bekijken zoals een mobiele telefoon of een computerscherm, 

kan de verlichting van het apparaat worden uitgeschakeld.   Druk op de knop  en houd deze 3 seconden 
ingedrukt om de verlichting uit te schakelen.  Herhaal dit om de verlichting weer aan te zetten of schakel 
het apparaat uit en weer aan. 
 
Wijzigen kunstmatige kleur 
U kunt desgewenst kiezen uit een aantal kunstmatige kleurcombinaties.  Daarvoor kiest u eerst de 

"kunstmatige kleur" beeldmodus.   Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt tot in het 

midden van het scherm een indicator verschijnt.  Druk op de knop  om door de opties te scrollen. Als u 



een keuze hebt gemaakt drukt u op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt om uw voorkeur op te 
slaan. 
 
Laadniveau van de batterij 

Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt; op het scherm verschijnt een indicator die de 
resterende lading van de batterij aangeeft.  Als de batterij bijna leeg is, zal deze indicator automatisch op 
het scherm verschijnen. 
 
Veranderen van de helderheid van het scherm 

Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt. De helderheid van het scherm zal nu 
veranderen.  Er zijn drie instellingen: 100%, 75% en 50%.  Het apparaat onthoudt de laatste instelling en 
handhaaft deze als het opnieuw wordt aangezet. 
 
Automatisch uitschakelen 
Als drie minuten naar hetzelfde beeld wordt gekeken, zal de MagniLink Visus overschakelen op een lager 
stroomverbruik.  Het scherm wordt zwart en de verlichting wordt uitgeschakeld.  Zodra een beweging 
wordt waargenomen, wordt het apparaat automatisch geactiveerd.  Als gedurende 8 minuten geen 



beweging wordt waargenomen, wordt het apparaat volledig uitgeschakeld en moet op een knop worden 
gedrukt om het te activeren. 
 
Als de batterij leeg is, zal de MagniLink Visus zichzelf uitschakelen en pas worden geactiveerd nadat hij is 
opgeladen. 
 
Verschillende manieren van opladen 
De MagniLink Visus kan worden opgeladen via de USB-poort van een computer of via een groot aantal 
standaardlaadapparaten voor mobiele apparaten.  De aansluiting voldoet aan de industriële norm en alle 
laadapparaten van dit type zijn hiermee compatibel, al zullen de laadtijden verschillen. 
 
Onderhoudsinstructies en waarschuwingen 
Gebruik voor het schoonmaken van de MagniLink Visus geen zeepoplossingen, oplosmiddelen of 
schuurmiddelen.  Dompel hem niet in water!  Gebruik het meegeleverde doekje voor het verwijderen van 
vingerafdrukken etc. Ander vuil kan worden verwijderd met een vochtig doekje. 
 
Maak de MagniLink Visus niet open &ndash; het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker kan 
onderhouden.   



 
De LED-verlichting in de MagniLink Visus is zeer krachtig.  Kijk niet gedurende langere tijd in de LED-
verlichting. 
 
Aan het eind van zijn levensduur dient de MagniLink Visus te worden gerecycled via een gecertificeerd 
afvalverwerkingsstation.  Niet verbranden.   



Technische gegevens 

 MagniLink Visus 3,4 
(MLVISUS3,4) 

Voeding laadapparaat 100V &ndash; 240Vac 50/60Hz met meegeleverde 
adapter 

Voedingsspanning van het 
apparaat 

5V gelijkstroom, micro-USB connector 

Scherm 3.4”-diagonaal AMOLED 16:9 

Bedrijfstemperatuur 0°C - 45°C 

Oplaadtijd 3 uur met meegeleverd laadapparaat 

Gebruiksduur  
Afhankelijk van de gebruikte modus en 
toepassing.   

Van 2 uur in positieve modus tot meer dan 4 uur in 
negatieve modus. 

Gewicht 168g 

Vergroting (instelling 
dichtbij) 
(instelling veraf) 

2,8X, 4,5X en 5,5X 
1,3x, 2x en 2,5x 

Deze opgave is voorlopig en kan worden gewijzigd 



Declaration of Conformity 
 
We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand 
LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents: 
  

 EN55022: 2007  
 EN55024: 2008 
 EN61000-3-2: 2006 
 EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008 
 Equipment classification: Class B 
 EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk) 
 

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC. 
  

Alan Johnston 
Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.   
6 October 2011 
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