Snabbmanual

MagniLink S Basic
Kontrollera systemet, kontrollpanel
MagniLink S kontrolleras antingen via en kontrollpanel (inbyggd eller extern) alternativt via datorns tangentbord. Här beskrivs kontrollpanelens funktioner.

B) Strömställare

A) Lysdiod

C) Ljusreglage (+/-)

E) Förstoring (+/-)

D) Autofokus

Fa) Referenslinje/kuliss

(till/från)

G) Fotoläge
Fb) Referenslinje/kuliss
H) Högkontrastläge
A) Lysdiod
Fast grönt ljus: systemet är påslaget.
Blinkande grönt: uppstart. Blinkande gult:
standby. Rött ljus: Något är fel.
B) Strömställare
Tryck in för att starta/stänga av systemet
C) Ljusreglage
Justerar ljusnivån. Övre halvan ökar ljusstyrkan, undre sänker ljusstyrkan.

Fa) Referenslinje/Kuliss
Intryckning flyttar referenslinjen uppåtFortsatt intryckning växlar till vertikalt
läge och flyttas åt vänster. Därefter en
horisontell kuliss. Ytterligare nedtryckning gör att kulissen blir vertikal.
Fb) Referenslinje/kuliss
Omvänd funktion jämfört med Fa).

G) Fotoläge
1)
Tryck för att växla mellan naturliga färger/
D) Autofokusering till/från
2)
Tryck in för att växla mellan autofokus och gråskala. Håll ned, tillsammans med3)reglaget C för att tända/släcka lampan*. Håll
fokuslås.
ned 3 sek. för att spegelvända bilden.
E) Förstoringsreglage
H) Högkontrastläge m artificiella färger
Undre (-) knappen minskar förstoringsTryck för att växla mellan olika färgkombigraden, medan den övre (+) ökar den.
nationer, håll ned för att rotera bilden.
*Övre knappen tänder lampan, den undre knappen släcker den.
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MagniLink S
Tangentbordskommandon
MagniLink S kontrolleras antingen via en kontrollpanel eller via datorns tangentbord.
Här följer en lista över de fabriksinställda tangentbordskommandona.
F1

Naturliga färger

F2

Positiv bild med förhöjd
kontrast

F3

F5

Negativ bild med förhöjd
kontrast

Översiktsläge – tryck igen
för att återställa förstoring

Ctrl +
Referenslinje vänster/upp
Pil vänster
Ctrl +
Pil upp

Referenslinje vänster/upp

Ctrl +
Pil höger

Referenslinje höger/ned

Ctrl +
Pil ned

Referenslinje höger/ned		

Ctrl + A

Avaktivera/aktivera “Alltid
överst”

Ctrl + M

Minimera applikationsfönstret

Ctrl + R

Rotera kamerabilden medurs

Shift +
Ctrl + R

Rotera kamerabilden moturs

Ctrl + I

Spegla kamerabilden

F

Frys kamerabilden

Ctrl + J

Lås autofokus

Ctrl + Alt
+S

Globalt kortkommando
(snabb aktivering av MLS)

Ta “snapshot”

Shift + F5

Ta “snapshot” – snabbt!

Ctrl + F5

Starta/avsluta videoinspelning

Ctrl +
Shift + F5

Starta/avsluta videoinspelning
– snabbt!

F6

Visningsläge “Snapshots”

Shift + F6

Ctrl + 0

Direktvisa senast gjord
“Snapshot”

Ctrl + F6

Visningsläge video

Shift +
Ctrl + F6

Direktvisa senast inspelad
video

F8

Förinställda bilddelningslägen

F9

Info- och inställningsfönstret

Pil upp

Zooma in

Pil ned

Zooma ut

Pil höger

Öka ljusstyrka

Pil vänster Minska ljusstyrka

