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Wanneer u de Brailliant gebruikt i.c.m. Supernova, Jaws of iOS apparaten, hebben wij 
daarvoor aanvullende handleidingen beschikbaar, waarin u de aansluit-instructies en 

braillesneltoetsen vindt. 
 

Voor de handleiding Brailliant met Supernova, klik hier 
 

Voor de handleiding Brailliant met Jaws, klik hier 
 

Voor de handleiding Brailliant met iOS apparaten, klik hier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lexima-reinecker.nl/media/7639/brailliant-bi-met-supernova-sneltoetsen-lijst.pdf
http://www.lexima-reinecker.nl/media/7641/brailliant-bi-met-jaws-sneltoetsen-lijst.pdf
http://www.lexima-reinecker.nl/media/7640/brailliant-en-ios-apparaten.pdf
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1. Overzicht   

1.1 Introductie  

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van de Brailliant, de nieuwe brailleleesregel van 
Lexima Reinecker Vision. Er zijn drie verschillende modellen beschikbaar: De Brailliant 
32 en de Brailliant 40 hebben respectievelijk 32 of 40 leescellen en brailletoetsen. Het 
LRV Braillant 80 model heeft 80 leescellen maar echter geen brailletoetsen.  

1.2 Uitpakken van de LRV Brailliant 

De inhoud van de verpakking bevat de volgende delen:  
- Brailliant brailleleesregel  
- USB kabel 
- Installatie CD 
- Beschermhoes (alleen de BI 32 en BI 40 modellen) 
 

1.3 Omschrijving  

 
Figuur 1: Brailliant 40  

 
Figuur 2: Brailliant 80  

 

De Brailliant modellen hebben de volgende opties:   

Bovenzijde 
Braillecellen 
De braillecellen bevinden zich aan de bovenzijde, dichtbij de voorzijde. Afhankelijk van 
het model dat u heeft zijn dit 32, 40 of 80 braillecellen. Achter de braillecellen zit een 
kleine drukknop, beter bekend als de cursorroutingtoets. 
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Commandotoetsen  
De Commandotoetsen vindt u aan beide zijden van de braillecellen, drie aan de 
linkerzijde en drie aan de rechterzijde. Aan de linkerkant telt u de commandotoetsen 
van achter naar voren, C1, C2 en C3 het dichtst bij u. Aan de rechterkant telt u de 
commandoknoppen van achter naar voren, C4, C5 en C6 het dichtst bij u. 
 
Brailletoetsen (niet op de Brailliant 80) 
De 8 toetsen voor de braille invoer zitten boven de braillecellen. De BACKSPACE toets is 
de meest linkse brailletoets, ook wel brailletoets 7 genoemd, de  Enter–toets is de 
meest rechtse brailletoets, ook wel brailletoets 8 genoemd. De twee spatieknoppen 
zitten vooraan in het midden, net voor de braillecellen. Beiden gedragen zich als een 
gewone spatiebalk. 
De brailletoetsen en de commandotoetsen kunnen gebruikt worden om braille te typen 
of commando’s uit te voeren. De commando’s zijn afhankelijk van het gebruikte 
schermleesprogramma. 
 

Voorzijde 
Duimtoetsen  
De toetsen aan de voorzijde van de Brailliant worden in de  regel met de duimen 
bediend, vandaar de we deze “Duimtoetsen” noemen. Dit om ze te onderscheiden van 
de andere toetsen. 
De Brailliant 32 en 40 modellen hebben beiden 4 duimtoetsen terwijl de Brailliant 80 er 
8 heeft. Deze duimtoetsen worden gebruikt in samenwerking met de braillecellen 
wanneer u aan het lezen en navigeren bent. De duimtoetsen kunnen met uw duimen 
gebruikt worden zonder dat u uw vingers van de braillecellen hoeft te halen. 
 
De duimtoetsen zijn genoemd: OP, LINKS, RECHTS en NEER. De Brailliant 80 heeft twee 
sets duimtoetsen. De OP en NEER toetsen worden gebruikt om te navigeren per regel, 
de LINKS en RECHTS toetsen om links en rechts te navigeren met het aantal karakters 
van uw Brailliant. 

 

Rechterzijde 
Aan-uit knop  
De aan-uitknop is iets verzonken en zit ongeveer in het midden van de rechterzijkant. 
Om de leesregel aan of uit te zetten drukt u de knop ongeveer 1 seconde in. De 
Brailliant bevestigd de aanschakeling met 1 piep en de uitschakeling met 2 piepjes. 
 
Micro USB port  
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Bij de achterste hoek, naast de aan-uitknop, vindt u de rechthoekige connector voor de 
Micro-USB kabel. Gebruik de meegeleverde Micro-USB kabel om de brailleleesregel via 
USB te koppelen aan de PC. De USB aansluiting wordt tevens gebruikt om de accu van 
de Brailliant op te laden. 
 
Opmerking: De functionaliteit van de Brailliant toetsen hangt af van de gebruikte 
schermleessoftware. Veelal kunnen deze in de instellingen van uw schermleessoftware 
aangepast worden aan uw persoonlijke wensen. 
  
BELANGRIJK: Voordat u de Brailliant aansluit op uw computer is het belangrijk dat u 
eerst de USB driver installeert. De USB driver installeert u vanaf de Brailliant Companion 
CD. Afhankelijk van uw schermleessoftware kan een extra driver hiervoor nodig zijn. 
Nadat de drivers zijn geïnstalleerd kunt u de Brailleleesregel aansluiten om de accu op te 
laden.  
 

1.4 Opladen van de Accu  

BELANGRIJK: het is belangrijk om voor het eerste gebruik de brailleleesregel tenminste 
8 uur zonder gebruik op te laden. Hierna zal het maximaal 4 uur duren om de Brailliant 
volledig te herladen. 

De Brailliant heeft een ingebouwde oplaadbare Lithium-ion Accu. Om deze op te laden 
koppelt u de brailleleesregel via de meegeleverde USB-kabel aan de PC. Het gebruik van 
de leesregel heeft weinig gevolg op de gebruiksduur van uw laptopaccu. De Brailliant 
geeft een piepsignaal wanneer deze via de USB-kabel wordt aangesloten. Via het interne 
menu kunt u de batterijstatus uitlezen. Wanneer de accu volledig is opgeladen kunt u 
via Bluetooth ca. 20 uur onafgebroken werken. 
 
Ook via een universele USB AC-adapter kunt u de Brailliant opladen. Deze opladers kunt 
u via de reguliere elektronicawinkels aanschaffen of als alternatief gebruikmaken van de 
USB-lader van bijvoorbeeld een Gsm-Toestel. 
 
Wanneer u een adapter of een aan de computer gekoppelde USB-kabel aansluit op de 
uitgeschakelde brailleleesregel, dan zal deze uit de slaapstand komen en het woord 
"Laden…" zal op de leestegel verschijnen. De leesregel schakelt uit wanneer deze 
volledig is opgeladen. 
 
Laad de leesregel voor het eerste gebruik volledig op. 
 
Het Brailliant-accumanagementsysteem heeft een accu-beveiligingscircuit dat voorkomt 
dat deze beschadigd bij volledige ontlading. Wanneer de accu bijna leeg is zal de 
brailleleesregel waarschuwen door te gaan piepen. Wanneer u de brailleleesregel op dit 
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moment niet zal gaan opladen zal de brailleleesregel na een paar minuten automatisch 
uitschakelen. 
 
Vervang nooit zelf de accu. Het ondeskundig vervangen van de accu zal de 
brailleleesregel beschadigen en zal de garantie vervallen. Wanneer er reparatie nodig is 
kunt u contact opnemen met uw lokale dealer of fabrikant Humanware. 
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1.5 Aan- en uitschakelen van de Brailliant  

Door de aan/uit knop 1 seconde in te drukken zal de Brailliant aan- of  uitschakelen. Een 
pieptoon zal dan hoorbaar zijn. 
 
Wanneer u de aan/uit knop ongeveer 10 seconden indrukt zal de Brailliant zichzelf 
resetten. 
Wanneer er geen actie plaats vindt op de brailleleesregel (geen communicatie met de 
PC en geen gebruikersactie op de knoppen) dan zal de brailleleesregel zichzelf 
uitschakelen wanneer de “Auto-power-off” periode is verlopen. Deze teller/periode 
reset zichzelf iedere keer wanneer er data van de PC komt of wanneer er een 
gebruikersactie heeft plaatsgevonden. 
 
Wanneer het apparaat uitgeschakeld is en de USB-kabel wordt ingeplugd, zal de 
brailleleesregel opstarten en indien nodig de accu opladen. 
 

2. Brailliant installatie en connectiviteit 

2.1 Interface Poorten 

Afhankelijk van het operating system kan de Brailliant via verschillende interfaces 
worden aangesloten op de PC. Gebruik de USB-poorten voor het gebruik met PC en 
laptop of de ingebouwde Bluetooth-interface voor mobiele apparatuur. Wanneer 
gebruik wordt gemaakt van de USB-aansluiting van een PC of Notebook, dan zal de accu 
van de Brailliant worden bijgeladen. 

 
2.1.1 USB Poort 

USB wordt  ondersteund op Windows computers (32 en 64 bits). 
 
Steek de rechthoekige USB-connector in de PC, steek de Micro USB-connector aan de 
andere kant van de USB kabel in de Brailliant USB poort. Dit is de smalle rechthoekige 
aansluiting aan de rechterzijde van de Brailliant. 
   
Installeer de Brailliant drivers welke noodzakelijk zijn om de brailleleesregel aan de 
computer te koppelen. De drivers vindt u op de installatie CD. 
Wanneer u de brailleleesregel aansluit zal deze automatisch door de PC herkend 
worden. 
 



Lexima Reinecker Vision www.lexima-reinecker.nl 
Brailliant Handleiding 

 

 
   
 6    

 

Wanneer de Brailliant gekoppeld wordt op de USB-poort en de driver is geïnstalleerd 
vanaf de installatie CD dan zal deze als serieel apparaat verbonden worden. De driver zal 
een zogenaamde virtuele seriële poort aanmaken. Dit heeft als voordeel dat ook alleen 
serieel ondersteunende schermleesprogramma’s met de Brailliant kunnen 
samenwerken. 
 
Installeren van de driver houdt in dat één van de USB-poorten gebruikt zal worden als 
seriële poort, bijvoorbeeld als COM3. Om er zeker van te zijn welke virtuele poort er 
aangemaakt is gaat u naar het Start menu van de PC, selecteer configuratiescherm > 
apparaatbeheer en kijk naar de lijst met poorten. 
 
Wanneer u JAWS gebruikt, zet dan het USB-kanaal op Auto en installeer de JAWS driver. 
 
2.1.2 Bluetooth Interface 

Bluetooth is een draadloze verbinding. Vergelijkbaar met USB zal Bluetooth een virtuele 
COM Poort simuleren. 
 
Draadloze technologie in combinatie met de Brailliants longlife-accu, biedt u volledige 
vrijheid en onafhankelijkheid binnen het bereik van de Bluetooth verbinding. 
Bluetooth is een standaard interface voor mobiele telefoons, PDA’s en laptop PC’s. 
PC’s kunnen uitgebreid worden met een zogenaamde Bluetooth USB-dongle welke 
zichzelf automatisch installeert onder Windows 7, Windows 8, VISTA, XP Service Pack 2 
en hoger wanneer deze wordt ingestoken.  
 
Wanneer de twee Bluetooth apparaten voor de eerste keer met elkaar verbonden 
worden, moeten zij ‘gepaird’ worden. Dit is om veiligheidsredenen. De apparaten 
wisselen een zogenaamde PIN-code uit. Hierna zullen de twee apparaten elkaar 
automatisch herkennen, als dat tenminste is toegestaan door de gebruiker.  
 
In de Bluetooth toepassing van de PC zal uw Brailliant gevonden worden als: 
Brailliant  
 
De Bluetooth naam kan door de gebruiker aangepast worden in het interne menu van 
de Brailliant. 
 
De Bluetooth PIN dat standaard op de Brailliant is ingesteld is 1111. 
 
De Bluetooh apparaatklasse is Display. 
 



Lexima Reinecker Vision www.lexima-reinecker.nl 
Brailliant Handleiding 

 

 
   
 7    

 

2.2 Aansluiten op een PC of Notebook 

De Brailliant kan gebruikt worden met de meest gebruikte schermleesprogramma’s 
zoals JAWS, Window-Eyes, Dolpin Supernova etc. De PC of laptop PC moeten uitgevoerd 
zijn met: of een USB-poort of een draadloze Bluetooth-interface (ingebouwd of als USB 
Bluetooth dongle). Wij adviseren Windows 8, Windows 7, VISTA, en XP Service Pack 2 
voor Bluetooth gezien deze automatisch de Bluetooth hardware automatisch 
detecteren en installeren.  
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Hoe weet ik welke virtuele seriële poort er door de Bluetooth of USB-interface is 
aangemaakt in Windows: 
 

1. Open het configuratiescherm (Start/configuratiescherm) 
2. Selecteer “Apparaatbeheer” uit de lijst 
3. In het Apparaatbeheer overzicht opent u de groep "Poorten (COM en LPT)" 
4. Zoek naar iets lijkend op "standaard serieel over Bluetooth poort (COM 13)". Er 

kunnen er meerdere van deze zijn. Neem de gegevens over achter de COM.  
5. Dit nummer is het nummer van de virtuele COM-poort waarmee het apparaat is 

verbonden. Sommige schermleesprogramma’s vragen naar deze poort. 
 
Bij Bluetooth ziet u 2 poorten, één uitgaande en één inkomende. De uitgaande is 
degene die we gebruiken om verbinding te maken.  
Wanneer u Bluetooth gebruikt dan kunt u de poortgegevens ook terugvinden onder de 
Bluetooth eigenschappen, onder het kopje of tabblad ‘verbonden apparaten’. 
 
Sommige schermleesprogramma’s ondersteunen geen hogere waarden van de COM-
poorten. In dit geval kunt u de COM-nummers wijzigen in een wel ondersteund vrij 
nummer. Doe dit in Apparaatbeheer door op de Poorten (COM en LPT) zoals hierboven 
beschreven. Klik met de rechtermuis toets op de poort welke u wilt wijzigen (Shift + F10 
doet hetzelfde).  
Het contextmenu zal openen waarna u op eigenschappen klikt. Klik nu op 
poortinstellingen en klik op geavanceerd. Een nieuw  scherm zal openen en een lijst met 
COM-nummers weergeven. Kies hieruit een vrij COM-nummer. Niet vrije COM-nummers 
zijn gemarkeerd.     

2.2.1 JAWS 

De JAWS driver staat op de Brailliant installatie CD.  De nieuwste versie kunt u 
downloaden via de supportsectie op www.humanware.com  
 
Installatie instructies staan op de driver CD. 

2.2.2 Window-Eyes 

Window-Eyes ondersteund de Brailliant met haar eigen driver. Ga naar de site van  
Window-Eyes voor de nieuwste driver via: www.gwmicro.com  

2.2.3 Overige schermleesprogramma’s 

De Brailliant is compatibel met andere schermleesprogramma’s. Kijk op de site van 
Humanware op de support pagina’s voor aanvullende informatie hierover. 
www.humanware.com.   
 

http://www.humanware.com/
http://www.gwmicro.com/
http://www.humanware.com/
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2.3  Pairing Brailliant met een mobiele telefoon 

De Brailliant kan via Bluetooth gepaird worden met mobiele telefoons als een Bluetooth 
brailleleesregel. Het pairen van de leesregel gebeurt vanuit de telefoon op dezelfde 
wijze als het paren met een toetsenbord of anders Bluetooth apparaat  
 
Meer informatie hierover vindt u in uw handleiding van uw telefoon. Wanneer u uw 
Brailliant wilt gebruiken met een Apple iOS-apparaat of MAC, hebben wij daar een 
aparte handleiding voor beschikbaar. U kunt deze aanvragen aan via info@lexima-
reinecker.nl.  

3. Menu 

Het menu is geactiveerd wanneer de leesregel aangezet wordt. Deze is ook te 
benaderen door twee keer snel achter elkaar op de AAN/Uit knop te drukken. Het menu 
heeft twee verschillende modes. De eerste modus is een alleen-lezen menu waar de 
belangrijkste basisinformatie over de Brailliant wordt getoond. In deze modus kunnen 
geen instellingen gewijzigd worden. Om naar de geavanceerde modus te schakelen waar 
de instellingen kunnen worden gewijzigd drukt u twee keer snel achter elkaar op de 
AAN/UIT-knop. Door middel van een lage pieptoon hoort u dat u van modus bent 
gewijzigd. Door nogmaals twee keer snel op de AAN/UIT-knop te drukken worden de 
braillecellen gewist, en keert u terug naar de aangesloten PC of telefoon wanneer uw 
Brailliant hierop is aangesloten. 

Gebruik de OP/NEER duimtoetsen om door het menu te navigeren. De LINKS/RECHTS 
duimtoetsen worden gebruikt om de verschillende acties uit te voeren. Er zijn vier 
verschillende typen menu items:  
 

Alleen lezen (Read only): Het systeem presenteert informatie die niet kan worden 

aangepast.  

 
Schakelen (Toggle):  U kunt met de OP/NEER duimtoetsen door de mogelijkheden 

lopen en  
 

Activeren (Activation): U kunt met de LINKS/RECHTS toets een actie uitvoeren 

 
Tekst (Tekst): Het tekst menu item kan worden aangepast door op de 

cursorroutingtoets te drukken boven de Cel. De LINKS/RECHT duimtoetsen 
annuleren de bewerking.   

mailto:info@lexima-reinecker.nl
mailto:info@lexima-reinecker.nl
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3.1 Model  

Deze optie toont de apparaat model uitvoering informatie.   
H u m a n W a r e  B r a i l l i a n t  B I  3 2  
H u m a n W a r e  B r a i l l i a n t  B I  4 0  
H u m a n W a r e  B r a i l l i a n t  B  8 0  

 

⡓⠥⠍⠁⠝⡺⠁⠗⠑⠀⡃⠗⠁⠊⠇⠇⠊⠁⠝⠞ ⡃⡊⠀⠲⠴ 

3.2 Batterij niveau 
Deze optie toont het batterij niveau. 

B a t t e r i j  n i v e a u :  

Batterij niveau:  

3.3 Kanaal (toggle) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid het communicatie kanaal te selecteren met uw 
computer. De opties zijn: Auto, USB en Bluetooth. 

Kanaal: auto 

Kanaal: auto 
 
 

3.4 Serienummer 

Deze optie toont het serienummer van de Brailleleesregel. 

S e r i e n u m m e r :  x x - x x x x - x x x x x x  

Serienummer 

⠭⠭⠤⠭⠭⠭⠭⠤⠭⠭⠭⠭⠭⠭ 

3.5 Firmware  

Deze optie toont de firmware versie van de Brailleleesregel.  

F i r m w a r e :  x . y . z  
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⡋⠊⠗⠍⠺⠁⠗⠑⠱ ⠭⠨⠽⠨⠵ 
 

3.6 Automatisch uit (instelbaar) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid een ideale uitschakeltijd te kiezen van de 
Brailleleesregel. U kunt kiezen uit de volgende instellingen, uitgeschakeld, 5 minuten,             
15 minuten, 30 minuten, 1 uur.   

A u t o m a t i s c h  u i t :  u i t g e s c h a k e l d  

Automatisch uit: uitgeschakeld 
 

3.7 Laden via USB (instelbaar) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid de USB laad-functie in of uit te schakelen. U zou deze 
kunnen gebruiken wanneer de laptop accu bijna leeg is 

L a d e n  v i a  U S B :  a a n  

Laden via USB: aan  

3.8 Geluid (Instelbaar) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid het geluid aan of uit te zetten 

G e l u i d :  a a n  

Geluid: aan 

3.9 Bluetooth Naam 

Deze optie geeft u de mogelijkheid de Bluetooth naam weer te geven of aan te passen 
van de Brailleleesregel 

B l u e t o o t h n a a m :  s e r i e n u m m e r  

Bluetoothnaam: 
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3.10 Bluetooth PIN  
Deze optie toont u de Bluetooth PIN welke tijdens het koppelen (Pairing) met andere 
apparaten gebruikt wordt. 

B l u e t o o t h  P I N :  

Bleutooth Pin: 

3.11 Protocol (Kiezen) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid een actief communicatie protocol te kiezen. U kunt 
kiezen uit: Humanware en OpenBraille 

P r o t o c o l :  H u m a n W a r e  

Protocol: Humanware 

3.12 Brailletest (activeren) 

Deze optie geeft u de mogelijkheid de Brailleleesregel te testen. 

De test zal de volgende acties uitvoeren 

⡃⠗⠁⠊⠇⠇⠑ ⡞⠑⠎⠞ 

 
Lijntest: 10 herhalingen van het volgende: 

 Alle cellen activeren alleen punten 1 en 4 

 Alle cellen activeren alleen punten 2 en 5 

 Alle cellen activeren alleen punten 3 en 6 

 Alle cellen activeren alleen punten 7 en 8 
 
Column test: 4 herhalingen van het volgende:  

 Activeert allen de punten 1,2,3 en 7 op iedere cel individueel 

 Activeert allen de punten 4,5,6 en 8 op iedere cel individueel  
 
Alle testen: 1 van het volgende 

 Activeer alle punten 

 Deactiveer alle punten 

 Activeer alle punten 
Deze test blijft door gaan tot dat u het sluit of naar een ander onderwerp gaat. 
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3.13 Herstel begininstellingen (activeren) 

Met deze optie hersteld u de standard instellingen. De standaard instellingen zijn: 

K a n a a l :  A u t o  

Kanaal: auto  

P r o t o c o l :  H u m a n W a r e   

Protocol: Humanware 
A u t o m a t i s c h  u i t :  u i t g e s c h a k e l d  

Automatisch uit: uitgeschakeld 
L a d e n  v i a  U S B :  a a n  

Laden via USB: aan 
G e l u i d :  a a n  

Geluid: aan 
B l u e t o o t h n a a m :  s e r i e n u m m e r  

Bluetoothnaam: 
B l u e t o o t h  P I N :  1 1 1 1  

⡃⠇⠥⠑⠞⠕⠕⠞⠓⠀⡏⡊⡝⠱ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 
 

3.14  Taalinstelling wijzigen 
 

De standaard taalinstelling voor het interne menu van de Brailliant is Engels of Duits. 
Deze kunt u wijzigen naar Nederlands. Om dit te doen schakelt u eerst de Brailliant in 
door de aan/uit-knop in te drukken. Wanneer de Brailliant is ingeschakeld, drukt u 
Commandotoetsen 1,2,3 tegelijkertijd in, dus de letter L met de commandotoetsen. U 
bent nu in het taalmenu, en kunt met de twee binnenste duimtoetsen (Links-Rechts 
duimtoetsen) de taal wisselen. Ga met de rechter binnenste duimtoets naar de optie 
Nederlands. Hier kunt u bevestigen door één van de twee buitenste duimtoetsen te 
drukken. 
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4. Technische Specificaties  

Navigatie onderdelen 
4 Duimtoetsen (8 op het B 80 model) 
6 Commandotoetsen 
8 Brailletoetsen (alleen op de BI 32 en BI 40 modellen) 
2 Spatiebalken (alleen op de BI 32 en BI 40 modellen) 
Cursorroutingtoetsen  
32, 40 of 80 Braillecellen, afhankelijk van het model.  
 

Long-life Accu 
Tot maximaal 20 uur  met Bluetooth 
Herladen via de PC middels de USB-poort    
Automatische uitschakeling 
Lithium-ion polymeer batterij  
Compatibel met elke standaard USB A/C adapter 
Capaciteit: 1000mAh 
Voltage: 3.7V 

 
Connectiviteit 

USB 2.0 
Bluetooth V2.1 + EDR Class 2 

 
Afmetingen 

BI 32: 26 x 8.7 x 1.8 cm / 524 g  
          (10.2’’ x 3.4’’x 0.7'' / 1.15 lbs) 
 
BI 40: 31 x 8.7 x 1.8 cm / 650 g 
          (12.2'' x 3.4'' x 0.7'' / 1.43 lbs) 
 
B 80: 56.5 x 7.8 x 1.8 cm / 1070 g 
         (22.3'' x 3.1'' x 0.7'' / 2.35 lbs) 

 
Compatibiliteit 

Windows computers (32 and 64 bits)  
Supernova, JAWS 10 en hoger, Window-Eyes 7.5.2, NVDA en andere screenreaders 
Apple producten met ten minste iOS 5.1 en VoiceOver (MAC, iPhone, iPad, iPod 
Touch)  
Dolphin Supernova  
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5. Fabrieksgarantie 
 

Dit apparaat is een kwalitatief hoogwaardig product welke met de meest grote zorg is 
gefabriceerd en verpakt. Alle units en componenten zijn gegarandeerd tegen elk 
operationeel defect gedurende 2 jaar geldende in alle landen. 
 
De garantie dekt alle onderdelen (Accu uitgezonderd) en zorg. Wanneer een defect zich 
voor doet neemt u dan contact op met uw lokale distributeur of  de Technische 
helpdesk van de fabrikant. 
Opmerking: Garantievoorwaarden kunnen periodiek wijzigen, bezoekt u 
www.humanware.com voor de laatste informatie hieromtrent. 
 
Condities en beperkingen: 
Bewaar uw rekening/aankoopbewijs op een veilige plaats, deze heeft u nodig voor 
garantie reparatie of vervanging. Bewaar altijd het origineel. Als u de unit opstuurt, 
gebruik dan de originele verpakking. De garantie is van toepassing op alle zaken welke 
niet het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, mishandeling, nalatigheid of natuurrampen. 
 

6. Klantondersteuning 
Voor klantondersteuning neemt u contact op met: 
Voor Nederland: Lexima Reinecker Vision +31 (0)33 494 37 87 of via mail info@lexima-
reinecker.nl 
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