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Tilrettelegger for en inkluderende 
og lærerik skolehverdag
Selve grunnpilaren i MagniLink AIR er vår MagniLink-programvare 
som brukes på en datamaskin (PC og Mac) eller på en Kontroll og 
styreenhet hvis du ikke har tilgang til en datamaskin. Dette 
kobles deretter til et trådløst to-kamerasystem og diverse tilbehør 
i henhold til hver brukers unike behov og ønsker. Systemet gir 
tilgang til mange nyttige funksjoner som gjør det enklere for eleven 
/ studenten å skaper nye muligheter muligheter for læring. 
 

MagniLink AIR
MagniLink AIR Duo  
Et trådløst to-kamerasystem der det ene
kameraet brukes som lesekamera og det
andre som avstandskamera. Systemet er
normalt festet til et undertak, men kan  
også festes til et vanlig tak.

Tilbehør 

MagniLink AIR Bildefanger 
En enhet som gjør det mulig å trådløst
fange opp bildet fra en ekstern bildekilde,
som for eksempel en projektor eller en
interaktiv skjerm.

Kontroll- og styreenhet
Gjelder hvis MagniLink AIR skal brukes uten
datamaskin. Bildet fra kamerasystemet ditt
vises deretter på en separat skjerm i stedet.
Leveres med forhåndsinstallert program-
vare og kontrollboks. Tastatur og mus er
tilgjengelig som tilbehør.

OCR/TTS
Som et alternativ til programvaren finnes 
det en tekst-til-tale-funksjon, TTS. Denne 
funksjonen gjør det blant annet mulig å 
OCR-behandle en tekst og få den lest  
høyt, samt lagre og redigere den OCR- 
behandlede teksten.

Annet tilbehør
Det finnes ekstra tilbehør som forenkler
bruken, inkludert en eksternhåndkontroll
for å styre systemet.
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5 Annet tilbehør 
Mer tilbehør er
tilgjengelig, for
eksempel en ekstern
håndkontroll

MagniLink AIR Duo  
Trådløst to-kamerasystem med
avstandskamera og et lesekamera.

MagniLink AIR  
Bildefanger  
Overfør bilde trådløst
fra ekstern bildekilde.

OCR/TTS 
Velg en tekst-til-tale-
funksjon for å lytte til
tekstene dine.

MagniLink AIR Bildefanger  

MagniLink AIR Duo fungerer utmerket i et skolemiljø, med  

trådløs og rask bildeoverføring fra avstandskamera, som kanskje 

viser læreren og lesekameraet som for eksempel kan vise teksten  

i en lærebok.

MagniLink lesekamera
Flere forskjellige MagniLink
lesekamera kan kobles til 
systemet.

Slik er systemet bygget opp:

Fleksibelt system 
MagniLink AIR er et fleksibelt system som
gjør hverdagen enklere for brukeren.
Kameraene er motoriserte og styres fra
programvaren via musepekeren, tastaturet
eller fra et eksternt kontrollpanel. Ved å  
dele skjermen mellom bilde fra avstands-
kameraet og lesekameraet, kan brukeren  
lettere få tilgang til den samme informa-
sjonen som sine fullt seende kamerater, 
noe som øker både deltakelse og 
uavhengighet. 

Wifi-forsterker for økt tilgjengelighet
I nesten alle situasjoner er det viktig å
ikke bare kunne bruke kameraene, men
samtidig også kunne kobles til skolens
nettverk eller internett. Dette er ikke et
problem, da våre trådløse kamerasystemer
inneholder en Wifi-forsterker som muliggjør
trådløs tilgang til et tilkoblet nettverk /
internett selv om datamaskinen er koblet
trådløst til kamerasystemet.  

MagniLink programvare for PC og 
Mac eller kontroll- og styreenhet



 

MagniLink AIR Duo
Et svært fleksibelt og justerbart to-kamerasystem som på
beste måte forenkler det daglige skolearbeidet for elever med
synshemminger. Systemet muliggjør skjermdeling på flere
forskjellige måter, noe som gir ekstra frihet i bruk.

Alltid tilgang til begge kameraene  
Dette takmonterte motoriserte tokamera-
systemet gir en fleksibilitet utenom det 
vanlige. I ett enkelt system har du både
et separat avstandskamera og et separat
lesekamera. Ved hjelp av programvaren,
kan du vise bilde fra begge kameraene
samtidig om ønskelig.

Orden på bordet
Siden det ikke er behov for bordmontert
lese- eller avstandskamera, får eleven
maksimalt med bordplass til skolearbeidet
sitt. Da MagniLink AIR Duo også er et
trådløst system, er det ingen ekstra

ledninger å holde styr på og som tar opp
plass på arbeidsområdet. En annen fordel
med systemet er at det er plassert i taket
og gir dermed best mulig sikt. Systemet er
perfekt for elever med fast klasserom eller
i andre lokaler der muligheten for bilde fra
både avstand og bordoverflate er ønskelig.

Fungerer også uten datamaskin
Hvis systemet er ment å brukes av en elev
som ikke har tilgang til en datamaskin, kan
du velge en kontroll- og styreenhet med
forhåndsinstallert programvare i stedet. Da
overføres bildet trådløst fra de takmonterte
kameraene til kontrolleren, som igjen er 



MagniLink AIR Duo er et to-kamerasystem
med avstandskamera og lesekamera

koblet til en separat skjerm som viser
kamerabildet. Kontrollboks er inkludert,
men du kan også velge et tastatur og en
mus for å kontrollere programvaren.

Direkte overføring
Et annet nyttig tilbehør er MagniLink AIR
Bildefanger. Den overfører bildet trådløst
fra en ekstern bildekilde, for eksempel en
projektor eller interaktiv skjerm, til data-
maskinen. 

MagniLink AIR Duo, som andre systemer i
MagniLink AIR-familien, fungerer også bra
på arbeidsplassen. Systemet skaper mulig- 
het for økt deltakelse for ansatte med syns-
hemming, spesielt på møter og konferanser.



Tilpass med tilbehør
Hver bruker er unik og har forskjellige behov, noe som gjør det  
viktig å kunne tilpasse kamerasystemet

MagniLink AIR Bildefanger
Enheten fanger opp bildene fra en ekstern 
bildekilde, for eksempel en projektor eller 
en interaktiv skjerm, noe som gjør det  
enklere å vise presentasjoner. Med andre 
ord kan den synshemmede personen se 
presentasjonen direkte på sin egen skjerm 
og for eksempel forstørre og endre  
kontrasten til det viste bildet.

Kontroll- og styreenhet
Om MagniLink AIR-systemet skal brukes av 
en elev som ikke har tilgang til en datamaskin 
går det fint å velge en kontroll- og styre-
enhet med forhåndsinstallert programvare  
i stedet. Da overføres kamerabildet trådløst 
eller med kabel til kontroll- og styreenheten. 
Den enheten er i sin tur koblet til en separat 
skjerm som viser bildet.

MagniLink lesekameraer, MagniLink AIR 
Framegrabber og til og med en datamaskin 
kan også kobles til kontroll- og styreenheten, 
og da kan du dele skjermbilder mellom de 
forskjellige kildene.

En brukervennlig kontrollboks følger med 
enheten, men du kan også velge et tastatur 
og en mus for å styre systemet.

OCR/TTS
Eventuelt finnes det også en tekst-til-tale-
funksjon, TTS. Med denne funksjonen er 
det mulig å OCR-behandle en tekst og få 
den opplest. Den OCR-behandlede
teksten kan vises i flere ulike bildevisnings-
modus samtidig som teksten synkroniseres 
med tale. Å få teksten opplest samtidig 
som man leser øker lesehastigheten, lese-
forståelsen og utholdenheten i lesingen. 
Du kan også lagre og redigere i den OCR-
behandlede teksten.

Håndkontroller
For å kontrollere kamerasystemet, selv når 
systemet er koblet direkte til en datamaskin, 
kan du velge en ekstern kontroller, noe som 
kan gjøre det lettere hvis du har motoriske 
utfordringer eller hvis du foretrekker å ikke 
kontrollere systemet direkte fra program-
varen eller tastaturet.



Håndkontroller

En Bildefanger overfører bilde 
fra projektoren til skjermen

Eleven bruker en kontroll- og styreenhet  
som overfører bildet fra et takmontert  
kamera til en tilkoblet skjerm



MagniLink AIR Duo

LVI Low Vision International er en av verdens ledende produsenter av
synshjelpemidler med et mål å gjøre hverdagen enklere for mennesker 
med synsnedsettelse. 

Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001 og 9001
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MagniLink AIR Duo                         

Artikkelnummer MLAIR-DUO

HMS nr: 291599                 

 

Tilbehør HMS nr:

Kontroll-/styreenhet 291522

Bildefanger 291489

OCR-lisens PCViewer 291535

OCR-lisens MacViewer 291534

Ekstra språk 291551

Oppgradering PcViewer 291543

Oppgradering MacViewer 291542

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Telefon: 0470 72 77 00    

Fax: 0470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    

WWW.LVI.SE 

PROVISTA A/S 
Nils Hansens Vei 20
0667 Oslo 
Telefon : 22 69 61 00  
Epost : mail@provista.no 
WWW.PROVISTA.NO


