
 



 



 
 



 
 

 

 



Nederlands 
 
De LCD blindering Digishield3  kan op vele verschillende digitale camera's tot 2,5” 
worden bevestigd. 
 
De bevestiging geschiedt aan het statiefschroefdraad van de camera. Omdat de 
afmetingen van  de toestellen en de plaats van het statiefschroefdraad van camera’s 
varieert, moet de blindering worden aangepast aan de verschillende camera’s. In de 
levering worden derhalve 3 montageplaten in verschillende grote meegeleverd, die 
op verschillende manieren in het montageframe geschoven dienen te worden. 
 
Let op de volgende instructies voor de installatie en de gebruiksaanwijzingen van de 
blindering: 
 
Bevestigen / Openen 
Kies als eerste de voor uw camera geschikte montageplaat (1), (2) of (3) en schuif 
deze – in de voor uw camera passende wijze – in het montageframe )9) (afb. B-E). 
 
Bevestig dan het frame met de blindering d.m.v. één van de beide plattekop 
schroeven (6 of 7) of met de statief-montageschroef (8) – deze dient te worden 
gebruikt indien de camera met gemonteerde blindering op het statief wordt gebruikt 
(zie afb. L) – aan het statiefschroefdraad (10) van de camera (afb. F, G). Draai de 
schroef nog niet geheel aan. Kies nu voor de blindering een zodanige positie in een 
van de sleuf gaten van de montageplaat, zodat deze tegen de camera aan ligt. 
 
Open de bovenste kap (4) van de blindering (zie afb. H), de zijkleppen openen dan 
automatisch. Daarna richt u de blindering uit op uw display, door het naar rechts of 
naar links te verschuiven (afb. I). Dan draait u de schroef (6), (7) of (8) vast. 
 
Om de bediening van het touch-screen te vereenvoudigen, kan de blindering 
omhoog worden geklapt (afb. M, N). Schuif hiervoor de sluitstrip (5) naar rechts. De 
blindering klapt dan automatisch naar boven. Na het bedienen van het touch-screen 
drukt u de blindering weer naar beneden tegen het binnenframe (11), zodat de beide 
grendels sluiten (afb. O) 
 
Sluiten 
Klap eerst de beide zijkleppen in en daarna de bovenste klep (4). De blindering kan 
aan de camera gemonteerd blijven en beschermt op deze manier dan ook het 
beeldscherm tegen krassen (afb. K). 
 
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
 
 


