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1 Tietoja LVI:stä 

Vuonna 1978 perustettu LVI Low Vision International AB kuuluu maailman 
johtaviin yrityksiin, jotka valmistavat heikkonäköisille tarkoitettuja 
apuvälineitä. Uusia tuotteita kehitetään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja 
heikkonäköisten kuntoutukseen erikoistuneiden ammattilaisten kanssa. 
LVI:llä on ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. 

Tämän käyttöoppaan tiedot on tarkastettu huolellisesti ja niiden uskotaan 
olevan tarkkoja. LVI ei kuitenkaan ole millään tavoin vastuussa mistään 
epätarkkuuksista, joita tämä käyttöopas saattaa sisältää. Missään 
tapauksessa LVI ei ole vastuussa, suorista, erityisesti, nimenomaisista, 
satunnaisista tai seurannaisvahingoista, joita aiheutuu mistään tämän 
käyttöoppaan virheestä tai puutteesta. Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta 
LVI varaa oikeuden tehdä parannuksia tähän käyttöoppaaseen ja sen 
kuvaamaan tuotteeseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai 
mitään velvoitteita. 
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2 MagniLink PRO - johdanto 

Kiitos, että valitsit tämän suurentavan lukulaitteen. Pyrimme siihen, että 
käyttäjät ovat tyytyväisiä sekä palveluumme ja tuotteisiimme. 

MagniLink PRO on heikkonäköisille suunniteltu suurennuslaite. 
Suurennuslaite tarjoaa useita ominaisuuksia, kuten suurennuksen 
säätömahdollisuuden, automaattitarkennuksen, useita keinovärejä, 
valinnan suurennuslaitteen kytkemiseksi luku-, peili- ja kaukotilaan sekä 
kirkkaudensäädön. MagniLink PRO voidaan kytkeä mihin tahansa 
näyttöön sekä PC- tai Mac-tietokoneeseen. Laite voidaan myös taittaa 
kokoon kuljetusta varten tai kun sitä ei käytetä. 

 

MagniLink PRO tarjoaa aidon täyden teräväpiirtolaadun. Lisävarusteena 
on saatavilla telakoitava lukupöytä, akku sekä ohjelmisto OCR-käsittelyä 
ja tekstin ääneen lukua varten. 
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Taulukko lisäyksistä tuotekoodiin MLPRO-FHD- riippuen tilatuista 
lisävarusteista. 

A Telakoitava lukupöytä X/Y-kitkajarrulla 

B Valmiiksi asennettu akku 

C Tekstistä puheeksi -ohjelmisto PC-tietokoneelle 

D Tekstistä puheeksi -ohjelmisto Mac-tietokoneelle 

 

 

 

MagniLink PRO täyttää kaikki lääkinnällisten laitteiden CE-merkintää 
koskevat vaatimukset direktiivin 93/94/ETY mukaisesti. Tuotteemme ovat 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/94/ETY ja direktiivin 
2007/47/EY lisäysten mukaisia. 
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3 Turvallisuusohjeet 

 Käytä vain tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Virheellisen 
verkkolaitteen käyttö voi vaurioittaa järjestelmää. 

 Aseta johto niin, ettei siihen voi kompastua ja ettei se pääse 
puristumaan. 

 Jos laite siirretään kylmästä lämpimään tilaan, sen sisäpintoihin tai 
kameran linssiin voi muodostua kosteutta (kondensoituminen). 
Kondensoitumisen aiheuttamien ongelmien estämiseksi anna 
laitteen lämpötilan tasaantua noin 30 minuuttia, ennen kuin käytät 
sitä. 

 Älä koskaan käytä tuotetta, jos se on joutunut kosketuksiin veden 
tai muiden nesteiden kanssa. Vaurioitunut tai kastunut tuote voi 
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. 

 Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua. Jos akku täytyy 
vaihtaa, ota yhteyttä LVI:hin. 

 Varo, ettei sormesi jää väliin, kun taitat MagniLink PRO -laitteen 
kokoon. 

 Kun haluat siirtää MagniLink PRO:ta, taita se kokoon ja nosta 
altapäin. Jos MagniLink Pro:ssa on telakoitava lukupöytä, se on 
kiinnitettävä ja lukittava ennen järjestelmän siirtämistä. 

 Jos järjestelmä on puhdistettava, irrota kaikki kaapelit ja käytä 
puhdistamiseen kosteaa (ei märkää) liinaa. Käytä puhdistamiseen 
vain vettä tai näyttöjen ja tietokoneiden puhdistukseen tarkoitettua 
puhdistusainetta. 

 Älä tee mitään ylimääräisiä säätöjä, jos laite ei toimi normaalisti, 
vaikka oletkin toiminut ohjeiden mukaan. Irrota virtajohto ja ota 
yhteyttä huoltoon tai tuotteen jälleenmyyjään. Käytä vain LVI:n 
määrittämiä varaosia. 

 Sammuta laitteesta aina virta, kun et käytä sitä. 

Jos olet epävarma, ota yhteyttä laitteen toimittajaan. 

  

VAROITUS 

Tuote toimitetaan pakattuna muovipussiin. Tukehtumisvaaran 
välttämiseksi pidä muovipussi poissa lasten ulottuvilta. 
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4 Purkaminen pakkauksesta 

Järjestelmä toimitetaan laatikossa, joka sisältää seuraavat tuotteet: 

 Lukukamera 

 Verkkolaite 

 Kantolaukku 

 Käyttöohje 

 USB-muistitikku (sisältää ohjelmiston) 

 USB-johto 

 HDMI–DVI-kaapeli 

 HDMI–HDMI-kaapeli 

Tarkista, ettei pakkauksessa ole näkyviä vaurioita. Jos pakkaus on 
vaurioitunut, ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen ja tee vahinkoilmoitus. 

Avaa laatikko ja nosta MagniLink PRO pois laatikosta. Poista sitten 
pakkausmateriaali. Lisätietoja on kohdassa Asennus sivu 12. 

4.1 Pakkaus 

Laitteen pakkaamisessa on käytetty seuraavia materiaaleja (LVI 
suosittelee pakkausmateriaalien säilyttämistä järjestelmän palauttamista 
tai mahdollista myöhempää kuljetusta varten):  

 Pakkausmateriaali (EPEL E) 

 laatikko (aaltopahvi) 

 Polyeteeni (LDPE4) 

Pyydä lisätietoa paikallisista pakkausmateriaalin lajittelu- ja 
keräysmääräyksistä paikkakuntasi pakkausjätteen keräysyhtiön 
asiakaspalvelusta. 

Huomaa, että tuote ja sen lisätarvikkeet on kierrätettävä elektronisena 
jätteenä. Käytetty akku kierrätetään elektronisena jätteenä. 
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5 Lisävarusteet 

 

Telakoitava lukupöytä X/Y-kitkajarrulla(MLRT-XY). 

 

Akku (ML-BAT). 
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19 tuuman (MLV-A103) ja 23 tuuman (MLV-A104) LVI-näyttö. 

 

 

Tekstistä puheeksi, PC (MLS-A102) tai Mac (MLS-A102-MAC). 
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6 Asennus 

6.1 Auki taittaminen 

 

1. Aseta MagniLink PRO pöydälle istuimen eteen. Huomaa, että 
lukupöydän voi vetää ulos noin 30 cm kolmeen suuntaan. 
MagniLink PRO -laite on kokonaisuutena kevyt. Siksi on tärkeää 
asettaa järjestelmä vähintään 10 cm päähän pöydän reunasta, 
erityisesti jos lukupöytää käytetään uloimmassa asennossaan. 
Laitteen liiallinen kuormittaminen tässä asennossa saattaa 
aiheuttaa laitteen kaatumisen. 

2. Tartu laitteen varteen ja käännä se ylös ääriasentoonsa. 

3. Käännä kameran vartta ylös, kunnes se naksahtaa paikalleen. Jotta 
lukupöytää käytettäessä saadaan paras tarkennusalue, kameran 
vartta on nostettava lisää ylös, kunnes se naksahtaa uudelleen 
paikalleen. 
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6.2 Liitäntä 

 

1. Virtalähde 
Kytke verkkovirtasovitin laitteen takaosaan. 

2. Ohjausyksikön liitäntä 
Liitä ohjausyksikkö tähän. 

3. HDMI-liitäntä 
Yksikkö voidaan yhdistää näyttöön, joka tukee HDMI- tai DVI-
yhteyttä. 

4. USB-liitäntä 
Käytetään laitteen liittämiseksi tietokoneeseen. 

6.3 Lukupöydän asennus 

 

1. Asenna lukupöytä työntämällä se laitteeseen kiinni. 

2. Lukupöydän pysyvä asennus. Kiinnitä lukupöytä alapuolen ruuvin 
avulla. 
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7 Käyttö 

7.1 Ohjausrasia 

 

1. LED 
Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että laitteeseen on kytketty virta. 
Vilkkuva keltainen valo tarkoittaa, että automaattinen tarkennus on 
kytketty pois. Valo vilkkuu vihreänä, kun järjestelmä käynnistyy. Viisi 
sekuntia järjestelmän käynnistymisen yhteydessä palava punainen 
valo osoittaa, että akku on ladattava. 

2. Virtakytkin 
Painiketta painamalla voit käynnistää tai sammuttaa järjestelmän. 

3. Suurennuksen säätö 
Painikkeella säädetään suurennus. Loitonna painamalla alempaa 
painiketta (miinus) ja lähennä painamalla ylempää painiketta (plus). 

4. Ohjelmoitavat toimintopainikkeet 
Kun järjestelmä toimitetaan, painike 1 vaihtaa automaattisen ja 
manuaalisen tarkennuksen välillä ja painike 2 vaihtaa yleiskuvatilan 
ja normaalitilan välillä. Painikkeiden toiminta voidaan vaihtaa 
valikon avulla. 
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5. Valaistuksen säätö tai navigointiohjain 
Painikkeella voit säätää valovoimakkuutta parhaan lukuvalaistuksen 
saavuttamiseksi. Lisää valovoimakkuutta painamalla yläosaa ja 
vähennä voimakkuutta painamalla alaosaa. Käytetään myös 
valikossa siirtymiseen. 

6. Toimintopainike 
Painamalla painiketta pääset valikkoon, jossa voit määrittää muita 
asetuksia. 

7. Kuvatila 
Painiketta painamalla voit vaihtaa kuvatilaa luonnollisten värien tai 
harmaasävyjen välillä. 

8. Korkean kontrastin tila keinotekoisin värein 
Painiketta painamalla voit vaihtaa eri väriyhdistelmien välillä. 

7.2 Valikko 

Valikko avautuu toimintopainiketta painamalla. Valikossa siirrytään 
navigointiohjaimella. Valikossa on 13 päätilaa. Valittu tila näkyy 
näytössä. Jollei 30 sekuntiin tehdä mitään, laite palaa normaalitilaan. 

Jos käytät valikkoa samalla kun järjestelmä näyttää USB-videota 
tietokoneen näytöllä. Paina pikanäppäintä, jos haluat palauttaa 
ohjelmiston oletusarvot (PC: F11 ja Mac: Alt + F11). Tällöin ohjelmisto 
asettaa suurimman ikkunan koon ja normaalin asennon, mitä tarvitaan, 
että valikko näkyy oikein. 

1. Automaattitarkennus  (näytöllä on teksti AF-ON tai AF-OFF) 
Tässä tilassa voit vaihtaa automaattitarkennuksen päälle tai pois. 
Automaattitarkennus on hyödyllinen toiminto esimerkiksi 
kirjoitettaessa käsin. Tällöin käden tai kynän liikkeet eivät häiritse 
tarkennusta. 

2. Peilaus (näytöllä on teksti MIRROR) 
Tässä tilassa voit peilata kuvan painamalla toimintopainiketta. 

3. Yleiskuva (näytöllä on teksti VIEW) 
Tässä tilassa voit pienentää suurennusta yleiskuvatilaan 
toimintopainiketta painamalla. Palauta suurennus painamalla 
painiketta uudelleen. 

4. Tarkennus (näytöllä on teksti FOCUS) 
Tässä tilassa voit painaa toimintopainiketta. Tällöin näyttöön tulee 
teksti "F-SET", ja voit säätää tarkennuksen manuaalisesti 
navigointiohjainta painamalla. Manuaalinen tarkennus on kätevä 
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esimerkiksi tarkastelussa. Palaa valikkoon painamalla painiketta 
uudelleen. 

5. Ohjainviiva/-palkki (näytöllä on teksti REFLINE) 
Tässä tilassa voit painaa toimintopainiketta. Tällöin näyttöön tulee 
teksti "R-SET", ja voit asettaa ohjainviivan tai palkin paikan 
navigointiohjainta painamalla. Tallenna paikka halutussa kohtaa 
painamalla toimintopainiketta uudelleen. 

6. Valaistus (näytöllä on teksti LAMP) 
Painamalla toimintopainiketta tässä tilassa voit säätää lampun 
kirkkautta. Näytössä on "L-SET", ja voit muuttaa kirkkautta 
painamalla navigointiohjainta. Säädön jälkeen palaa valikkoon 
painamalla toimintopainiketta uudelleen. 

7. Näytön ja valon sammutusaika (näytöllä on teksti SLEEP) 
Tässä tilassa voit määrittää, sammuttaako järjestelmä valon ja 
näytön, jos kamera ei ole havainnut liikettä, ja minkä ajan jälkeen. 
Paina painiketta. Sitten voit valita ajan navigointiohjaimella. 
Tallenna haluttu asetus painamalla toimintopainiketta uudelleen. 
Valon ja näytön sytyttämiseksi uudestaan riittää, kun liikutat kättäsi 
kameran alla. 

8. Sammutusaika  (näytöllä on teksti SH-OFF) 
Voit määrittää, sammuttaako järjestelmä itsensä, jos kamera ei ole 
havainnut liikettä, ja minkä ajan jälkeen. Paina painiketta. Sitten 
voit valita ajan navigointiohjaimella. Tallenna haluttu asetus 
painamalla toimintopainiketta uudelleen. 

9. Painikkeen 1 ohjelmointi (näytöllä on teksti PRG-F1) 
Tässä tilassa voit ohjelmoida painikkeen 1 toiminnon. Paina 
toimintopainiketta. Sitten voit valita toiminnon 
navigointiohjaimella. Tallenna valinta painamalla 
toimintopainiketta uudelleen.  

10. Painikkeen 2 ohjelmointi (näytöllä on teksti PRG-F2) 
Tässä tilassa voit ohjelmoida painikkeen 2 toiminnon. Paina 
toimintopainiketta. Sitten voit valita toiminnon 
navigointiohjaimella. Tallenna valinta painamalla 
toimintopainiketta uudelleen. 

11. Akun tila (näytöllä on akkusymboli) 
Tässä tilassa akun tila näkyy näytöllä. 

12. Kieli (näytöllä on teksti OSD) 
Tässä tilassa voit valita valikon kielen. Paina toimintopainiketta. 
Sitten voit valita kielen navigointiohjaimella. Valittavissa on neljä 
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kieltä: Englanti (ENG), saksa (DEU), ranska (FRA) ja espanja (SPA). 
Tallenna kielivalinta painamalla toimintopainiketta uudelleen, kun 
haluttu kieli on näytössä. 

13. Normaali tila (näytöllä on teksti EXIT) 
Kun painat toimintopainiketta tässä tilassa, poistut valikosta 
normaalitilaan. 

7.3 Lukupöytä 

 

1. Sivuttaissuuntaisen vastuksen säätö 
Tällä vivulla voit säätää lukupöydän sivuttaissuuntaista vastusta.  
Kun lukitus on vasemmassa ääriasennossa, lukupöytä on 
vapautettuna.  Voit lisätä vastusta painamalla sivuttaislukitsinta 
oikealle (ääriasennossa jarru napsahtaa lukittuun tilaan). 

2. Syvyyssuuntaisen vastuksen säätö 
Tällä vivulla voit säätää lukupöydän syvyyssuuntaista vastusta.  Kun 
lukitus on lähes ääriasennossa, lukupöytä on vapautettuna. Voit 
lisätä vastusta painamalla syvyyslukitsinta taaksepäin. Työntämällä 
lukitsin ääriasentoon lukupöytä lukkiutuu. 
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7.4 Kamera 

 

Kamerassa on kaksi tilaa. Lukutila ja kaukotila. Kääntämällä kameran voit 
vaihtaa sen lukutilasta (1) kaukotilaan (2). Kun kamera on kaukotilassa, sitä 
voidaan kääntää vaakatasossa sen mukaan mihin haluat sen kohdistaa. 
Kaukotilassa kamera voidaan myös kääntää peilitilaan. Molempien tilojen 
asetukset tallentuvat automaattisesti, kun järjestelmä siirtyy tilasta 
toiseen. 

Seuraavat asetukset tallentuvat automaattisesti kumpaakin tilaa varten: 

 Negatiivi/positiivi/luonnollinen kuva 

 Suurennustaso 

 Kirkkaus/kontrasti 

 Kohdistusviiva/-palkki 

 Kamerakuvan peilaus 

 Tarkennusasetukset 

7.5 Akku 

Seuraavat tiedot koskevat akulla varustettuja MagniLink PRO -malleja. Jos 
akun varaus laskee alle 10 tai 5 %, näytössä näkyy punainen akkusymboli 
sen merkiksi, että on aika kytkeä verkkovirtasovitin ja ladata akku. Poista 
symboli painamalla toimintosäädintä. 

Ylläpitolataus 
Akulla varustetuissa MagniLink PRO -malleissa on myös älykäs akkulaturi, 
joka pitää akun hyvässä kunnossa ylläpitolatauksen avulla. Akun käyttöiän 
lisäämiseksi entisestään suosittelemme MagniLink PROn käyttämistä 
kahdesti vuodessa pelkästään akulla (irrota verkkovirtasovitin), kunnes 
akku on täysin tyhjä. 
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8 Mac-ohjelmisto 

MagniLink PRO:n mukana tulee MagniLink S -ohjelmisto. Seuraavilla 
sivuilla kuvataan MagniLink S for Mac -ohjelmiston asennus ja käyttö. 

8.1 Järjestelmän vähimmäisvaatimukset 

 Mac OS X Version 10.6 

 Kaksi integroitua USB 2.0 -porttia 

 Järjestelmän käyttämiseksi pienimmällä tarkkuudella ja 
kuvataajuudella tarvitaan tietokone, jossa on: 2,53 Hz Intel Core 2 
Duo -suoritin, 4 Gt:n RAM 

8.2 Suositeltava järjestelmäkokoonpano 

 Mac OS X Version 10.6 

 1 integroitu USB 3.0 -porttia 

 Järjestelmän käyttämiseksi suurimmalla tarkkuudella ja 
kuvataajuudella tarvitaan tietokone, jossa on: i5 tai i7 -suoritin, 4 Gt 
RAM-muistia, erillinen näytönohjain, jossa on vähintään 512 Mt 
omaa muistia. 

8.3 Ohjelmiston asennus 

Asenna MagniLink S -ohjelmisto Mac-tietokoneellesi asettamalla 
ohjelmiston sisältävä USB-muistitikku tietokoneen USB-liitäntään. Aloita 
asennus kaksoisosoittamalla ”Software Mac.dmg” -tiedostoa ”Software 
Mac” -kansiossa. Seuraava ikkuna avautuu. 
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Jatka asennusta kaksoisosoittamalla MagniLink.dmg-tiedostoa. 

 

Lue ”License Agreement” (Käyttöoikeussopimus) -valintaikkunan teksti, ja 
hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla ”Agree”. Kun olet valinnut 
”Agree”, seuraava ikkuna avautuu. 

 

Asenna MagniLink raahaamalla MagniLink-kuvake ”Applications”-
kansioon. Asennus on nyt valmis. 
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8.4 Ohjelmiston käyttäminen 

8.4.1 Näppäimistötoiminnot 

MagniLink Student on kuvattu Mac-sovelluksena, ja järjestelmän kaikkia 
toimintoja voidaan käyttää näppäimistön avulla.  

Jos haluat käyttää tavanomaisia F1, F2 jne. näppäimiä painamatta (fn)-
näppäintä, voit muuttaa näppäimistöasetuksia. Voit tehdä tämän 
valitsemalla Omenavalikko -> Järjestelmäasetukset -> Laitteisto -> 
Näppäimistö. 

Pikavalintanäppäinten oletusasetukset näppäimistöllä. 

fn + F1 Luonnolliset värit 

fn + F2 Positiivikuva, vahvistettu kontrasti 
Keinovärit: valkoinen/musta, keltainen/musta, vihreä/musta, 
punainen/musta, keltainen/sininen, valkoinen/sininen 
Vaihda värejä F2-näppäimellä. (Vaihto + fn + F2 vaihtaa 
takaisinpäin.) 

fn + F3 Negatiivikuva, vahvistettu kontrasti 
Keinovärit: musta/valkoinen, musta/keltainen, musta/vihreä, 
musta/punainen, sininen/keltainen, sininen/valkoinen 
Vaihda värejä F3-näppäimellä. (Vaihto + fn + F3 vaihtaa 
takaisinpäin.) 

fn + F5 Ota kuva 
Avaa kuvien tallennusikkuna painamalla fn + F5 -näppäintä. 
Toiminto ehdottaa tiedostonimeä (jossa on nykyinen 
päivämäärä ja kellonaika) ja kansiota (MagniLink) 
automaattisesti. Tallenna kuva painamalla Enter-näppäintä. 
Jos haluat tallentaa kuvan toiseen sijaintiin, eri nimellä tai eri 
muodossa (vakiomuoto on JPG), voit muuttaa asetuksia 
manuaalisesti. 

fn + Vaihto + F5 Ota kuva nopeasti 
Voit ottaa kuvan suoraan määrittämättä tiedoston nimeä tai 
tallennuskansiota painamalla fn + Vaihto + F5. Komento 
tallentaa kuvan MagniLink-kansioon tai aiemmin F5-
näppäimellä valittuun kansioon. 

fn + Alt + F5 Käynnistä tai pysäytä videotallennus 
Avaa videon tallennusikkuna painamalla fn + Alt + F5 -
näppäintä. Toiminto ehdottaa tiedostonimeä (jossa on 
nykyinen päivämäärä ja kellonaika) ja kansiota (MagniLink) 
automaattisesti. Tallenna video painamalla Enter-näppäintä. 
Jos haluat tallentaa videon toiseen sijaintiin, eri nimellä tai 
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eri muodossa, voit muuttaa asetuksia manuaalisesti. Lopeta 
videon tallennus painamalla fn + Alt + F5 uudelleen. 

fn + Alt + Vaihto + F5 Käynnistä nopea videotallennus 
Näppäinten fn + Alt + Vaihto + F5 käynnistää suoraan 
videon tallennuksen ilman tiedostonimen tai 
tallennuskansion määrittämistä. Komento tallentaa videon 
MagniLink-kansioon tai aiemmin käytössä olleeseen 
kansioon. 

fn + F6 Tallennettujen kuvien katselu 
Voit tarkastella tallennettuja kuvia painamalla fn + F6. 
Merkitse näytettävä kuva ja paina sitten Enter-näppäintä tai 
valitse Avaa. Tavallisesti kuva avautuu Macin 
oletusarvoiseen kuvankatseluohjelmaan, jossa kuvaa voi 
esimerkiksi suurentaa. 

fn + Vaihto + F6 Viimeksi otetun kuvan suora katselu 
Avaa viimeksi tallennettu kuva painamalla fn + Vaihto + F6. 
Jos ohjelman käyttökerralla ei ole tallennettu kuvia, toiminto 
on sama kuin näppäimillä fn + F6. 

fn + Alt + F6 Tallennettujen videoiden katselu 
Voit katsella tallennettuja videoleikkeitä painamalla fn + Alt 
+ F6. Merkitse näytettävä video ja paina sitten Enter-
näppäintä tai valitse Avaa. Video avautuu 
oletuskatseluohjelmaan. 

fn + Alt + Vaihto + F6 Viimeksi tallennetun videon suora katselu 
Avaa viimeksi tallennettu video painamalla fn + Alt + Vaihto 
+ F6. Jos ohjelman käyttökerralla ei ole tallennettu videoita, 
toiminto on sama kuin näppäimillä fn + Alt + F6. 

fn + F8 Ennalta määritetyt näytön jakotilat 
Vaihda jakotiloja painamalla fn + F8. Jos käytössä on useita 
näyttöjä, jakotilat vaihtuvat kaikissa näytöissä alkaen 
ensisijaisesta näytöstä. Ikkunaa voi säätää hiirellä tai Mac OS 
X:n yleisillä komennoilla. 

fn + Alt + F9 Tieto- ja asetusikkuna 
Painamalla fn + Alt + F9 avautuu ikkuna, jossa voi säätää eri 
asetuksia ja optimoida MLS:n käyttö. Ikkunassa on eri 
otsikoita. 

fn + Alt + F11 Oletusasetusten palautus. 
Paina fn + Alt + F1, kun haluat palauttaa oletusasetukset 
(normaali ikkuna, luonnolliset värit ja normaali kirkkaus). 

Nuoli ylös Lähennä 

Nuoli alas Loitonna 
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Alt + O Yleiskatsaus 
Vaihtaa yleiskuvatilaan. Kamera loitontaa ja näkymä on 
videoikkunan keskellä. Poistu yleiskuvatilasta painamalla 
näppäinyhdistelmää uudelleen. 

Nuoli vasemmalle Vähennä kirkkautta 

Nuoli oikealle Lisää kirkkautta 

Alt + Nuoli 
vasemmalle 

Kohdistusviiva vasemmalle/ylös 

Alt + Nuoli ylös Kohdistusviiva vasemmalle/ylös 

Alt + Nuoli oikealle Kohdistusviiva oikealle/alas 

Alt + Nuoli alas Kohdistusviiva oikealle/alas 

Alt + A Aina päällimmäisenä -tilan vaihto 
Näppäinyhdistelmä vaihtaa sovellusikkunan Aina 
päällimmäisenä -tilaa. Aktiivisena kameran sovellusikkuna 
on aina muiden ikkunoiden päällä. Tällöin kameran 
sovellusikkuna on näkyvissä, vaikka kohdistus ei olisikaan 
siinä, jolloin se tavallisesti olisi toisen sovellusikkunan 
peittämä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kirjoittamisen 
Word-sovelluksessa samalla kun tarkastellaan kameran 
kuvaa. 

Cmd + M Minimoi sovelluksen 

Alt + R Kiertää kamerakuvaa myötäpäivään 
Joka kerta kun tätä näppäinyhdistelmää painetaan, 
kamerakuva kiertyy 90° myötäpäivään (90°, 180°, 270°, 0°). 

Vaihto + Alt + R Kiertää kamerakuvaa vastapäivään 
Joka kerta kun tätä näppäinyhdistelmää painetaan, 
kamerakuva kiertyy 90° vastapäivään (270°, 180°, 90°, 0°). 

Alt + I Kamerakuvan peilaus 
Voit peilata kamerakuvan painamalla Alt + I. Tämä on 
kätevää, kun kameraa käytetään esimerkiksi suurentavana 
meikkipeilinä. 

Alt + F Pysäytä kamerakuva 
Tätä näppäinyhdistelmää painamalla kamerakuva pysähtyy, 
kunnes näppäinyhdistelmää painetaan uudelleen. 

Alt + J Automaattitarkennus päälle/pois  
Painamalla tätä näppäinyhdistelmää voit lukita 
automaattitarkennuksen nykyiseen asentoon. Toimintoa voi 
käyttää esimerkiksi kirjoitettaessa käsin, jotta käsi tai kynä ei 
häiritse tarkennusjärjestelmää. Toinen painallus palauttaa 
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automaattitarkennuksen käyttöön.

Cmd + , Avaa asetusikkunan 
Tämä on yleinen tapa asetusikkunan avaamiseksi Mac-
sovelluksessa. 

Cmd + ? Avaa käyttöoppaan 
Näppäinyhdistelmä avaa käyttöoppaan pdf-tiedostojen 
oletuskatseluohjelmassa. 

 

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain silloin, kun ohjelmistoa 
käytetään OCR-toimintoa tukevan kameran kanssa. 

F4 OCR-käsittely 
Tämä komento ottaa kuvan OCR-käsittelyä varten. 
Tämän jälkeen ohjelma siirtyy tekstinäkymään ja lukee 
OCR-käsitellyn tekstin ääneen. Jos tekstinäkymässä on 
jo tekstiä, se korvataan OCR-muunnoksessa syntyneellä 
tekstillä. Kokonainen A4-sivu voidaan OCR-käsitellä 
kääntämällä sivua 90 astetta. 

Alt + F4 Käynnistä OCR ja lisää teksti 
Toimii edellisen komennon tavoin, mutta OCR-
muunnoksessa syntynyt teksti lisätään aikaisempaan 
tekstiin. 

Alt + S Sarakkeenvalitsimen valinta 
Ottaa sarakkeenvalitsimen käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä. Kun sarakkeenvalitsin on käytössä, vain 
sarakkeenvalitsimen leikkaama teksti OCR-tunnistetaan. 

Cmd + C Tekstin kopioiminen 
Kopioi kaikki teksti tekstinäkymästä leikepöydälle. Sitten 
voit liittää leikepöydän sisällön toiseen ohjelmaan, kuten 
Wordiin. 

Cmd + V Liitä teksti 
Jos käyttäjä on kopioinut tekstiä toisesta ohjelmasta, 
teksti voidaan liittää tekstinäkymään. Tämä komento 
korvaa aikaisemman tekstin.  

Cmd + Alt + V Liitä ja lisää teksti 
Toimii edellisen komennon tavoin, mutta teksti lisätään 
aikaisempaan tekstiin. 

V Vaihda kamera- ja tekstinäkymän välillä 
Jos teksti on OCR-käsitelty, tämä komento vaihtaa 
kamera- ja tekstinäkymän välillä. 
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B Näyttötila 
Vaihtaa OCR-käsitellyn tekstin näyttötilaa. Käytettävissä 
ovat seuraavat näyttötilat: Sivunäkymä, rivinäkymä, 
sananäkymä ja äänetön tila, jossa teksti liikkuu 
sivusuunnassa näytössä. 

1 Aloita/keskeytä lukeminen 
Ellei lukeminen ole käynnissä, lukeminen alkaa. Muussa 
tapauksessa lukeminen keskeytyy. 

2 Lopeta lukeminen 
Tämä komento lopettaa lukemisen. Seuraavaksi 
lukeminen alkaa taas tekstin alusta. 

3 Lue edellinen 
Tämän komennon avulla käyttäjä voi siirtyä tekstissä 
taaksepäin. Jos lukutilaksi valitaan lause, voit siirtyä 
tekstissä taaksepäin lause kerrallaan. Jos lukutilaksi 
valitaan sana, voit siirtyä tekstissä taaksepäin sana 
kerrallaan.  Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee 
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan. 

4 Lue seuraava 
Tämän komennon avulla käyttäjä voi siirtyä tekstissä 
eteenpäin. Jos lukutilaksi valitaan lause, voit siirtyä 
tekstissä eteenpäin lause kerrallaan. Jos lukutilaksi 
valitaan sana, voit siirtyä tekstissä eteenpäin sana 
kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee 
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan.  

5 Vaihda lukutilaa 
Tämä komento valitsee lukutilan, jota käytetään "Lue 
edellinen/seuraava" -komennon kanssa. Käytettävissä 
on kolme tilaa: lause, sana ja merkki. 

6 Hitaammin 
Hidastaa lukunopeutta. 

7 Nopeammin 
Lisää lukunopeutta. 

8 Vähennä äänenvoimakkuutta 
Vähentää äänenvoimakkuutta. 

9 Lisää äänenvoimakkuutta 
Lisää äänenvoimakkuutta. 

0 Seuraava ääni 
Vaihtaa seuraavaan asennettuun lukuääneen. Tämä 
komento myös vaihtaa OCR-ohjelman kielen uuden 
äänen kieleksi. 
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8.4.2 Eleet 

Jos tietokoneessa on monikosketusohjain, joitakin toimintoja voidaan 
käyttää sen avulla. 

Suurentaminen ja pienentäminen 
Aseta kaksi sormea kosketusalustalle. Viemällä sormia lähemmäs toisiaan 
voit pienentää kuvaa ja viemällä sormia kauemmas toisistaan voit 
suurentaa sitä. 

Kameran kuvan kääntäminen 
Voit kääntää kameran kuvaa asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle ja 
tekemällä niillä kiertävän liikkeen. 

8.4.3 Tieto- ja asetusikkuna 

Tieto- ja asetusikkunassa on useita otsikoita, jotka sisältävät 
asetusvaihtoehtoja sekä tietoja sovelluksesta. 

8.4.3.1 Tietoja sovelluksesta 

 

Otsikon alla on ohjelmiston versionumero ja tietoja tekijänoikeuslaista. 
Tässä voi myös aktivoida OCR-toiminnot, jos Internet-yhteyttä ei ole 
käytettävissä. Valitse OCR-aktivointi, niin avautuvassa valintaikkunassa 
voit valita USB-tikulla olevan lisenssiavaimen. 
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8.4.3.2 Videoasetukset 

 

Kuvanopeus 
Voit rajoittaa kameran kuvanopeutta. 

Tarkkuus 
Voit säätää kameran tarkkuutta. Vaihtoehtoisten tarkkuuksien määrä 
riippuu kamerasta sekä siitä, onko se kytketty USB-3- vai USB-2- porttiin. 
Suurempi tarkkuus tarkoittaa tarkempaa kuvaa, mutta kuvanopeus voi 
alentua. 
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8.4.3.3 Muutosasetukset 

 

Käytä sijaintianturia 
Kun tämä asetus on käytössä, sovellus muistaa etäisyys- ja lukutilan 
asetukset. Katso lisätietoja osiosta Asentotunnistin . 

Peilikuva 
Kun tämä toiminto on käytössä, kamerakuva näytetään peilikuvana. 
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8.4.3.4 Tallennusasetukset 

 

Tallennusajan rajoitus 
Videotallennuksen voi aikarajoittaa yhden sekunnin portain alkaen 10 
sekunnista enintään 10 minuuttiin. Jos Tallennusajan rajoitus -kohtaa ei 
rastita, on videon tallennuspituus rajoittamaton, eli videotallennus jatkuu 
kunnes levytila loppuu tai käyttäjä lopettaa tallennuksen. Vaikka 
videotallennuksen pituus olisi rajoittamaton, voi kutakin videotiedostoa 
kohti tallentaa enintään 60 minuuttia. 

Kuvanopeus 
Tallennuksen kuvanopeudeksi voi asettaa 10 - 30 kuvaa sekunnissa. 
Alempi kuvanopeus heikentää videokuvan laatua, mutta käyttää 
vähemmän kiintolevytilaa. 

Äänen tallennus 
Jos tietokone on varustettu ulkoisella tai sisäisellä mikrofonilla, 
videotallenteisiin voidaan lisätä ääntä ottamalla tämä asetus käyttöön. 
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8.4.3.5 OCR-asetukset 

Tämä otsikko on käytettävissä vain, jos kamera tukee OCR-toimintoa. 

 

Kieli 
Voit vaihtaa kieltä, jolla OCR-ohjelma tulkitsee tekstiä. Voit valita useita 
kieliä. Hyvien tulosten saamiseksi on tärkeää, että määritetty kieli on sama 
kuin tekstin kieli. 

Fontti 
Käyttäjä voi valita kirjasimen OCR-käsitellyn tekstin tarkastelua varten.  
Kirjasimen valinta ei vaikuta OCR-käsittelyyn. 

Automaattinen kielentunnistus 
Kun toiminto on käytössä, sovellus yrittää tunnistaa tekstin kielen ja 
vaihtaa äänen havaittuun kieleen. Sovellus yrittää tunnistaa vain valituista 
kielistä sekä seuraavista: englanti, ruotsi, norja, saksa, tanska, hollanti, 
espanja, suomi ja ranska. Jos halutaan OCR-käsitellä muun kielistä tekstiä, 
tämä toiminto on poistettava käytöstä. 

Saraketila 
Kun tämä asetus on käytössä, OCR-ohjelma käsittelee tekstin palstoina. 
Tämä on hyödyllistä käsiteltäessä sanomalehtitekstiä. 

Käynnistä puhe OCR:n jälkeen 
Jos tämä valintaruutu valitaan, tekstin lukeminen aloitetaan 
automaattisesti, kun kuvan OCR-käsittely on valmis. 
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Smart start -käynnistys 
Smart start -käynnistys toimii seuraavasti. Jos teksti on jo luettu ääneen ja 
uusi OCR-muunnos alkaa, lukeminen alkaa kohdasta, johon vanhan 
tekstin lukeminen päättyi. 

8.4.3.5.1 OCR-käsittelyn laatu 

Seuraavat seikat ovat tärkeitä OCR-muunnon parhaan mahdollisen 
laadun varmistamiseksi. 

 Varmista, että käytössä on riittävä suurennus. Jos teksti on hyvin 
pientä, OCR-muunnon tulokset ovat heikkoja. Pienin suositeltu 
fonttikoko on 12 lukukameran pienimmällä suurennusasetuksella. 

 Vältä kiiltävän paperin käyttöä, koska se voi aiheuttaa heijastuksia 
kuvassa. Heijastukset heikentävät OCR-muunnon tulosta. Jos haluat 
käyttää kiiltävää paperia, yksikön valo kannattaa sammuttaa. 

 OCR-ohjelmalla voi olla vaikeuksia joidenkin fonttien lukemisessa. 

 On tärkeää, että tekstin kontrasti on riittävän voimakas. 

 On tärkeää, että OCR-toiminnon kieli on sama kuin tekstin kieli. 

 Kameran tarkkuuden pitäisi olla vähintään 1 280 x 720. Katso 
lisätietoja kohdasta Videoasetukset. 
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8.4.3.6 Puheasetukset 

Tämä otsikko on käytettävissä vain, jos kamera tukee OCR-toimintoa. 

 

Ääni 
Käyttäjä voi valita käytettävissä olevista äänistä. 

Äänenvoimakkuus 
Määritä puheen äänenvoimakkuus. 

Nopeus 
Määritä lukuäänen nopeus. 
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8.5 Äänten lataus 

Mac OS X 10.7 ja uudemmissa versioissa voidaan ladata puheääniä eri 
kielille. Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset " -> Sanelu ja puhe (ikkunan 
tarkka nimi ja ulkoasu voi vaihdella Mac OS X -version mukaan). 

 

Valitse välilehti Tekstistä puheeksi, valitse sitten Järjestelmän ääni ja 
Mukauta. 

 

Valitse puheäänet, jotka haluat ladata ja valitse sitten OK. 
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9 Ergonomia 

Lukukamera on nyt käyttövalmis. On tärkeää, että MagniLinkin työpiste 
on miellyttävä ja ergonominen ja että istuma-asento on oikea. Näin 
varmistetaan, että kameraa voidaan käyttää pitkään rasittamatta niskaa ja 
selkää. 
 
Ota huomioon seuraavat asiat: 

 Sijoita tuoli lähelle pöytää, jolle laite on asetettu. Älä istu liian pitkiä 
aikoja yhtäjaksoisesti. On suositeltavaa käyttää toimistotuolia, jonka 
korkeus on säädettävissä. 

 Istuimen on oltava sellaisella korkeudella, etteivät jalat puudu. Hyvä 
istuma-asento on sellainen, jossa jalat ovat 90 asteen kulmassa ja 
lepäävät lattiaa vasten. 

 Lukupöydän tulisi olla sellaisella korkeudella, että käsivarret voivat 
levätä vaakasuorassa pöydällä. On tärkeää, ettei pöytä ole liian 
korkea tai matala. Ihanteellinen korkeus on sellainen, jossa näyttö 
on hieman silmien tason alapuolella ja mahdollisimman 
kohtisuoraan käyttäjän edessä. 

 Suojaa auringonvalolta. Kattolamppujen, pöytälamppujen ja 
ikkunasta tuleva valo voivat aiheuttaa heijastuksia näyttöön. Tästä 
syystä käyttöpiste kannattaa valita niin, ettei valo kohdistu suoraan 
näyttöön tai käyttäjään. 

 Laitteen pitkään kestävä käyttö sisältää toistuvien liikkeiden riskin ja 
sen tuomaa kipua niskaan, hartioihin ja selkään. Myös silmät voivat 
väsyä näytön pitkäaikaisesta tuijottamisesta. 
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10 Vianmääritys 

Näytössä ei näy kuvaa järjestelmän käynnistämisen jälkeen: 

 Tarkista, että virta on päällä. 

 Tarkista, että kaikki liittimet on kytketty asianmukaisesti kohdan 
Asennus mukaisesti. 

LED-valo palaa punaisena viisi sekuntia. 

 Akku on ladattava. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin 
laitteeseen. 

Järjestelmää ei voi käynnistää, ja virtapainike vilkkuu (oranssi/punainen). 

 Nollaa järjestelmä painamalla virtapainiketta yli kuuden sekunnin 
ajan. 

Älä koskaan irrota laitteen kuoria tai koteloa laitteen korjaamiseksi itse. 
Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, ota yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään. 
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11 Tekniset tiedot 

Suurennus, lukukamera 1,1-70x (23" näyttö) 

Kameran resoluutio Full HD (1920x1080) 

Näytön resoluutio 1366x768 (18,5") laajakuva (16:9) 
1920x1080 (23") laajakuva (16:9) 

Tietokoneen resoluutio 1280x720, 60Hz 
1920x1080, 30 Hz 

Akun toiminta-aika 5–9 tuntia 

Akun latausaika 2,5 tuntia 

Akun takuuaika 1 vuosi 

Mitat kokoon taitettuna 33x47x17 cm 

Mitat avattuna 33x38x52 cm 

Paino 4,2 kg 

Virtalähde Akku tai verkkovirta 

Hyväksyttävä lämpötila-alue Kuljetus ja säilytys –20 °C – +60 °C 
Käyttö: +5…+35 °C 

 

 

 
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (voimassa EU-maissa ja 
muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä erityinen keräysjärjestelmä) 
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa 
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Hävittämällä laitteen asianmukaisesti 
autat ehkäisemään sellaisia mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tämän 
tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä voi seurata. Materiaalien kierrättäminen 
auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä, ota yhteyttä kunnalliseen jäteneuvontaan, jätehuoltoyhtiöön tai 
tuotteen myyneeseen liikkeeseen. 
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12 Vaatimustenmukaisuusilmoitus 
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