
SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING 
 

Opbouw 

Als je de Snow voor je houdt; dan bevinden zich rechts naast het scherm de volgende toetsen of 

aanduidingen van boven naar onder:  

Batterij-indicator 

Zoom”+”  

Zoom”-“ 

 

Aan de linkerzijde van het scherm bevinden zich volgende toetsen van boven naar onder: 

Fotostand-knop 

Contrast-mode knop 

 

Op de smalle bovenzijde van het toestel is er de Close-up/afstands schuifregelaar. 

 

Op de smalle rechterzijkant van het toestel bevindt zich de aan/uit schakelaar. 

 

Op de smalle linkerzijde van boven naar onder :  

HDMI aansluiting 

USB-poort 

Stroomconnector 

 

Achteraan het toestel is er nog de uitklapbare voet. 

 

Werking   

Het laden van de batterij 

 De batterij moet volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik.     

 Tijdens het opladen van de Snow 7HD kleurt de batterij-indicator rood. 

 Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal de batterij-indicator uitschakelen. 

 Als de batterij-indicator op het scherm geen streepjes meer heeft en flikkert, betekent dat 

dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen. 

 De batterij volledig opladen duurt ongeveer 4-5 uur. De Snow 7 HD kan daarna tot maximum 

5 uur gebruikt worden.  



 

Opmerkingen:  

1. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het batterij-icoon links onderaan om de 5 seconden 

oplichten.  Als de batterij nog verder leeg raakt zal hetzelfde icoon in het midden van het 

scherm oplichten tot wanneer de Snow 7 HD automatisch uitschakelt. 

2. Om de batterij langer mee te laten gaan, laad de batterij enkel als het batterij-icoon aangeeft 

dat de batterij bijna leeg is. Zorg ook dat de batterij helemaal is opgeladen vooraleer u hem 

ontkoppeld.   

 

Aan/uit zetten 

 Druk  de aan/uitknop 2 seconden in. De batterij-indicator kleurt groen en u hoort een biep. 

Laat nu de aan/uitknop los dan zal u het Zoomax logo zien verschijnen na 8 seconden.  

 Om de Snow 7 HD uit te schakelen, druk opnieuw de aan/uitknop 2 seconden in en de 

batterij-indicator gaat uit.  

 

Opmerking:   

Om energie te sparen, zal de Snow 7 HD automatisch uitgeschakeld worden als u hem 3 minuten niet 

gebruikt.  

 

Aanpassen van de vergroting 

 Druk de “+” knop in om te vergroten en druk de “-“ in om te verkleinen.  

 Indien u de Snow 7 HD plat op uw papier houdt, is het vergrotingsbereik 2,2x – 19x. 

 Onder de close-up modus, til de Snow 7 HD op van een bepaalde afstand van uw papier om 

een duidelijk beeld te krijgen. Als u de Snow verbindt met een TV scherm dan zal de 

vergroting toenemen.  

 

Contrast mode bepalen 

1. Normale mode 

Druk de contrast mode knop in, om te kiezen uit de 12 volgende settings:  

 reële kleuren  

 Grijs-tinten 

 Wit op zwart 

 Zwart op wit 

 Wit op blauw 

 Blauw op wit 

 Geel op zwart 

 Zwart op geel 

 Blauw op geel 

 Geel op blauw 

 Groen op zwart 



 Zwart op groen 

 

2. Favoriete mode 

 Bij elke contrast mode, behalve reële kleuren en grijs tinten, kan je 2 seconden op de 

contrast mode knop drukken om die onder je favorieten te plaatsen.  

 Om de favoriet weer uit te schakelen druk opnieuw de contrast mode knop 2 

seconden in tot je 1 bliep hoort.  

Zo kan je 3 favorieten vastleggen. 

 

Fotostand  

 Plaats de Snow 7 HD op het papier of voor het voorwerp. 

 Zet hem zo klein mogelijk. 

 Druk de fotostand knop in om het beeld dat je nodig hebt vast te leggen.  

 Breng de Snow 7 HD dichter bij je ogen om de afbeelding te zien. De afbeelding kan nu nog 

worden vergroot of verkleint of de contrast mode kan ook worden aangepast.  

 Om het beeld weg te doen, druk terug op de fotostand knop.  

 

Schrijf instructies 

 Open de voet. 

 Schrijf onder de camera. 

 

Geluid aan/uit zetten 

 Bij de standaardinstellingen is het geluid van de toetsen automatisch uitgeschakeld maar het 

bliepgeluid altijd aan.  

 Om het geluid van de toetsen aan te zetten, zorg dat de Snow 7 HD op de laagste vergroting 

staat. Druk de “-“ knop in voor 7 seconden tot je 1 bliep hoort.  

 Om het geluid van de toetsen uit te schakelen, zorg dat de Snow 7 HD op de laagste 

vergroting staat. Druk de “-“ knop in voor 7 seconden tot je 2 biepen hoort.  

 

LED licht aan/uit zetten 

 Bij de standaardinstellingen worden de LED lichten ingeschakeld bij close-up-mode en 

worden ze uitgeschakeld bij afstand-mode. 

 Bij de normale mode: 

1. Wanneer de Snow 7 HD in hoge contrast mode staat (dus niet bij reële kleuren en 

grijstinten), druk de contrast mode knop in voor 5 seconden tot je 2 blieptonen hoort om 

het LED licht aan/uit te zetten.  

2. Wanneer de Snow 7 HD in reële kleuren  of grijstinten  mode staat, druk de contrast 

mode knop in voor 5 seconden tot je 1 bliep hoort om het LED licht aan/uit te zetten.  

 Onder favoriete mode:  



Druk de contrast mode knop 5 seconden in tot je 2 bliepen hoort om het LED licht aan/uit te 

zetten. 

 

Belichting van het scherm bijstellen 

 Druk de fotostand knop en de vergrootknop te samen in tot er een balkje verschijnt die de 

belichting aangeeft. Druk dan “+” om de belichting sterker te maken en druk “-“ om de 

belichting minder sterk te maken.  

 Druk de contrast mode knop in om te bevestigen. Als u dit niet na 5 seconden doet worden 

de wijzigingen niet opgeslagen.  

 

Aansluiting met TV  

 Sluit de HDMI kabel aan bij de Snow 7 HD en uw TV. Het scherm van de Snow 7 HD zal 

automatisch uitschakelen en overschakelen naar uitvoer mode.  

 

Energie besparende functie 

 Met de standaardinstellingen zal de Snow 7 HD automatisch uitschakelen als u hem 3 

minuten niet gebruikt. 

 

Schakel de energie besparende functie uit 

 Houd de contrast mode knop ingedrukt en druk dan kort op de fotostand knop. Een klein 

icoon zal verschijnen in de linkse benedenhoek van het scherm.  

 Om de energie besparende functie terug in te schakelen, houd de contrast mode knop in en 

druk dan kort op de fotostand knop.  

 

Opslaan-functie van de instellingen 

 Wanneer je de Snow 7 HD uitschakelt, worden de meest recente aanpassingen automatisch 

opgeslagen.  

 Er is 1 uitzondering: de instellingen mbt het LED licht wordt niet bijgehouden. 

 LED_Licht staat altijd aan wanneer de Snow 7 HD in close-up mode staat en altijd uit bij 

afstand-mode. U kan dit manueel aanpassen.  

 

Close-up/Afstand mode :  

 Gebruik de schuifschakelaar voor close-up of afstand-mode.  

 Schuif de schakelaar naar rechts (bloem-icoon) om van dichtbij te lezen op papier of op een 

voorwerp. 

 Schuif hem naar links (berg-icoon) om op afstand te kijken.  

 In de afstand-mode, draai de Snow 7 HD onderste boven om een betere kijkhoek te creëren.  



 

Framesnelheid instellen 

(opmerking: dit is enkel nodig wanneer er licht van binnen (TL-lampen) invloed heeft op de 

framesnelheid) 

 Houd de fotostand knop 3 seconden ingedrukt. Druk “+” en “-“ om over te schakelen naar 

50Hz of 60Hz en bevestig door op de contrast mode knop te duwen. De aanpassing zal 

automatisch worden onthouden zodat u dit niet opnieuw hoeft aan te passen bij het volgend 

gebruik van uw Snow 7 HD.  

Opmerking: De standaardinstelling is 60Hz, 50Hz of 60Hz kan alleen worden geselecteerd in de close-

up mode, maar de geselecteerde instelling wordt automatisch opgeslagen en kan gebruikt worden bij 

close-up en afstand-mode.  

 

Foutopsporing 

Problemen oplossingen 

Zwart scherm  Kijk na of het toestel aan staat. 

 Laad de batterij op. 

 Verminder de vergroting. 

De Snow 7 HD wil niet opstarten.  Laad de batterij. 
De afbeelding op het scherm is donker.   Zorg dat de Snow 7 HD plat op het 

papier licht. 

De stroom adapter is aangesloten maar de 
batterij laadt niet op. 

 Zorg dat het stopcontact stroom geeft 
en dat de kabel goed in de 
stroomconnector zit.  

Er zitten vlekken op het scherm.  Maak de camera en het scherm proper 
met een zacht doekje. 

De tekst is te klein om te lezen.  Stel de vergroting tot een geschikt 
beeld bij.  

 Verbindt de Snow 7 HD met uw TV met 
de gepaste kabel.  

De tekst is te groot om te lezen.   Stel de vergroting tot een geschikt 
beeld af. 

 Til de Snow 7 Hd op van uw papier.  

De Snow 7 HD is aangesloten met de TV maar er 
verschijnt geen beeld op het TV scherm.  

 Zorg dat de TV aanstaat.  

Het beeld loopt vast of is verstoord.  Houd de contrast mode knop en de 
aan/uit knop ingedrukt. Start dan 
opnieuw op.  

 

 

Technische specificaties 

1. Vergrotingen: 2,2X – 19X 

2. Hoge contrast kleur modes: 12 modes (3favoriete kleuren modes) 

3. Scherm: 7-inch TFT 



4. Camera: auto focus: 5 Megapixels 

5. Kijkafstand: 6,5cm – 500cm 

6. Verbinding met TV 

7. Invoer: 110 – 240V 

8. Uitvoer: 5V/2,5A 

9. Energie: 2,5A 

10. Continu gebruik: 5uur maximum 

11. Oplaadduur: 4 – 5uur ( alleen bij gebruik van Zoomax batterij) 

12. Totaal gewicht: < 500g  

13. Afmetingen: 195 x 139,5 x 25 mm 

 

 


