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1 Om LVI 

LVI Low Vision International AB ble grunnlagt i 1978 og er en av verdens 
ledende produsenter av utstyr for synshemmede. Nye produkter utvikles i 
tett samarbeid med brukere og fagfolk innen synsrehabilitering. LVI er 
kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til 
ISO 14001. 

Informasjonen i håndboken er nøye kontrollert. Det påpekes allikevel at 
LVI tar ingen ansvar for unøyaktigheter I håndboken. Under ingen forhold 
vil LVI være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller 
følgeskader som et resultat av feil eller utelatelser i håndboken. LVI Low 
Vision International har en uttrykt målsetning om kontinuerlig 
produktutvikling. Vi forbeholder oss derfor retten ved alle tilfeller uten 
advarsel å gjøre endringer og forbedringer i denne håndboken og det 
produkt som her beskrives. 
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2 Introduksjon til MagniLink AIR 

Takk for at du valgte dette kamerasystemet. Vårt mål er at du skal bli 
fornøyd med ditt valg av leverandør og lesehjelpemiddel. 

MagniLink AIR er en produktserie med forstørrelseskamerasystemer som 
er utviklet for personer med synshemming. Systemet er tilgjengelig med 
en rekke forskjellige kameraer som kan kombineres på forskjellige 
måter. MagniLink AIR Uno med et kombinert avstands- og lesekamera. 
MagniLink AIR Duo med et avstandskamera og et lesekamera. MagniLink 
AIR Distance er et avstandskamera som kobles til en datamaskin med en 
nettverkskabel. Du kan også koble til forskjellige LVI-lesekameraer til 
systemet. Systemet tilbyr blant annet funksjoner som muligheten til å 
panorere og vippe kameraet, innstillinger for forstørrelse, autofokus, flere 
kunstige farger, lesemodus, speilmodus og innstillinger for 
avstandsmoduser. MagniLink AIR kan strømme video til en datamaskin 
eller en Mac. 

 

 

 

 

Systemene oppfyller alle CE-sertifiseringskrav for medisinsk utstyr i 
samsvar med EU-forordning 2017/745. 
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3 Informasjon 

3.1 Gjenbruk, installasjon og vedlikehold 

Enheten skal kun repareres og klargjøres av et autorisert selskap. 
Gjenbruk kan kun utføres etter korrekt inspeksjon og 
rengjøring/desinfeksjon. 

3.2 Rengjøring 

Les dette før rengjøring og vedlikehold av utstyr: 

• Koble enheten fra strømforsyningen før rengjøring. 

•  Bruk en lett fuktig (ikke våt) klut og rengjørings-/desinfiserende 
middel beregnet for skjermer og datamaskiner. 

• Ikke la noen form for væske komme inn i enheten. 

3.3 Sikkerhetsinformasjon 

• Hvis produktet flyttes fra kulden og inn i et varmt rom, kan det 
danne seg kondens (fuktighet) inni enheten eller på kameralinsen. 
For å unngå problemer med kondens, bør enheten installeres i 
rommet minst 30 minutter før bruk. 

• Følg instruksjonene i dokumentet «Montering og installasjon». 

• Oppbevar kabler og strømforsyninger trygt. 

• LVI anbefaler at to personer er til stede når enheten monteres i 
taket. 

• Forsikre deg om at systemet er riktig installert. 

• Ikke trekk eller heng i systemet når det er installert. 

• Vær oppmerksom på klemming. 

• Ikke dekk til systemet. 

• Bruk aldri produktet hvis det har vært utsatt for vann eller andre 
væsker. Skadede eller våte produkter kan forårsake elektrisk støt 
eller brann. 

• Hvis systemet må rengjøres, trekker du ut alle kablene og bruker en 
litt fuktig (ikke våt) klut. Bruk kun vann eller et rengjøringsmiddel 
som er ment for skjermer og datamaskiner. 
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• Stol ikke 100 prosent på resultatet av en OCR-konvertering; OCR-
motoren kan feiltolke teksten. Det er spesielt viktig å være klar over 
dette når du skal behandle sensitiv informasjon, f.eks. en 
legemiddelresept. 

• Gjør ingen flere justeringer, selv om produktet ikke fungerer 
normal etter å ha fulgt funksjonsbeskrivelsene. Trekk ut 
strømkabelen, og ta kontakt med servicepersonell eller 
forhandleren. Bruk bare reservedeler som er spesifisert av LVI. 

Hvis du er i tvil, ta kontakt med leverandøren. 

  

ADVARSEL 
Produktet leveres pakket i en plastpose. For å unngå fare for 
kveling, må du oppbevare posen utilgjengelig for barn og 
spedbarn. 
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4 Utpakking 

Systemet leveres i en eske som inneholder følgende: 

• Kamerasystem 

• Brukerveiledning 

• USB-minnepinne med programvare 

Forsikre deg om at emballasjens ytre ikke er skadet før du åpner esken. 
Hvis emballasjen er skadet, må du ta kontakt med fraktfirmaet for å 
rapportere skaden. Åpne esken, ta ut MagniLink AIR og fjern 
emballasjen. Du finner mer informasjon i kapitlet om installasjon. 

4.1 Emballasje 

Emballasjen består av følgende emballasjematerialer (LVI anbefaler at 
emballasjen ligger igjen i esken i tilfelle du må returnere systemet eller 
flytte det):  

• Emballasje (EPEL E) 

• Eske (bølgepapp) 

• Polyetylen (LDPE4) 

Når det gjelder sortering og innsamling av emballasjematerialer, kan du 
ringe til kommunen for å høre hvilke regler som gjelder der du bor. 

Vær klar over at produktet og tilbehøret må resirkuleres som elektronisk 
avfall. Et utslitt batteri resirkuleres som elektronisk avfall. 
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5 Tilbehør 

 

 

Takbrakett (MLAIR-A014). Brukes hvis taket ikke er utstyrt med paneler 
på 60 x 60 cm. 

 

 

Tekst til tale for PC (TTS-PC) eller Mac (TTS-MAC). 
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6 MagniLink AIR Distance 

Avstandskameraet kobles til med den medfølgende 
nettverkskabelen. Avstandskameraet tilbys med forskjellige braketter. 

 

 

Bordbrakett (MLAIR-DISTANCE). 
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Takbrakett (MLAIR-DISTANCE-C). 

 

 

Veggbrakett (MLAIR-DISTANCE-W). 
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7 MagniLink ChromeViewer 

MagniLink ChromeViewer er programvare som brukes på en 
Chromebook til å vise bilder fra et MagniLink-kamerasystem. 
Programvaren kontrollerer kameraegenskaper, som forstørrelsesnivå, 
kunstige farger og lysstyrke. Når en lisens er oppnådd, er det mulig å 
behandle en tekst med en OCR-prosess og få den lest av en 
talesynthesizer. 

7.1 Minimumskrav til system 

• Chrome OS versjon 98 

• 1 integrert USB 3.0-port. 

• Intel Celeron, 2 GB RAM 

7.2 Anbefalte systemkrav 

• Chrome OS versjon 98 

• 1 integrert USB 3.0 type A-port. 

• Intel i5-prosessor 

• 4 GB RAM 

7.3 Installasjon av programvare 

MagniLink ChromeViewer kan lastes ned via Chrome Web Store. I tilfelle 
du ikke finner programmet via søkefunksjonen i Chrome Web Store, er 
det en direkte kobling på nettstedet vårt som tar deg direkte til 
installasjonssiden. 

Koblingen åpner en ny side på Chrome Web Store, og MagniLink 
ChromeViewer blir valgt automatisk. 
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Klikk på Legg til for å starte installasjonen. 

 

 

Du vil da se en informasjonsboks som forklarer hva programmet kan 
gjøre; klikk på Legg til program for å fortsette. 

 



MagniLink AIR - Chromebook 

 

Brukerhåndbok 7946486a | MagniLink AIR - Chromebook  15
 

 

  

Installasjonen er nå fullført, og du kan starte programmet ved å følge 
instruksjonene og klikke på det uthevede ikonet. Det er også mulig, som 
beskrevet på bildet ovenfor, å trykke på Program-knappen for å starte 
programmet. 

 

 

  

Gjør dette hvis du vil ha tilgang til MagniLink ChromeViewer i 
programstarteren med muligheten til å knytte programmet til 
startområdet. 

  

1. Start MagniLink ChromeViewer. 

2. Gå til Innstillinger. 

3. Trykk på knappen Kopier URL-adresse på siden Om innstillinger for å 
kopiere adressen til programmet. 

4. Start Google Chrome-nettleseren. 
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5. Merk adressefeltet og lim inn den kopierte adressen enten ved å trykke 
på CTRL + V eller ved å høyreklikke på adressefeltet og velge Lim inn. 
Trykk på Enter. 

6. Trykk på Flere verktøy øverst til høyre under Mer, og trykk deretter på 
Opprett snarvei. 

 

 

7. Velg Åpne som vindu, og trykk på Opprett. 
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Du kan også knytte MagniLink ChromeViewer til startområdet i 
programstarteren. 

7.4 Lisensiering 

Kamerasystemer som brukes med ChromeViewer, kan lisensieres med 
OCR. ChromeViewer vil automatisk oppdage om kamerasystemet er 
lisensiert for OCR. 

Det er også mulig å aktivere en uavhengig OCR-lisens. En slik aktivering 
krever at du gir ChromeViewer tilgang til bestemt informasjon på 
Google-kontoen din når lisensnøkkelen brukes på Google-kontoen ved 
aktivering. Dette betyr at du ikke vil bli begrenset til én datamaskin, men 
at du kan bruke en Chromebook sammen med Google-kontoen og 
fremdeles bruke OCR i ChromeViewer. 

For å gi ChromeViewer tilgang til Google-kontoen din trykker du på Logg 
på-knappen under Innstillinger og følger deretter instruksjonene. Når 
påloggingen er fullført, vises en inndataboks der lisensnøkkelen er angitt, 
og deretter trykker du på OK. Etter vellykket aktivering vil du ha direkte 
tilgang til OCR. 

Vær klar over at OCR med ChromeViewer har følgende 
begrensninger: 

• Du må ha en Internett-tilkobling for lisensieringen og for å 
kunne bruke OCR i MagniLink ChromeViewer. 
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7.5 Bruke programvaren 

7.5.1 LVI-kamera 

For å starte et USB LVI-kamera må du enten trykke på Koble til-knappen 
helt til venstre på menylinjen under Kamera-fanen eller på L-hurtigtasten. 
Da vises en dialogboks som inneholder en liste over tilkoblede USB LVI-
kameraer. Velg kameraet du vil starte og deretter Koble til. 

7.5.2 Funksjoner via menyer 

Programmet består av et vindu med faner og grupper med knapper. Det 
er en fane for programinnstillingene, en fane for håndtering av kameraet, 
og en fane for Notisblokk. Hvis du har skaffet deg en lisens, vises det 
også en fane for håndtering av OCR-behandlet tekst. 

7.5.2.1 Kamera-fanen 

Antallet knapper varierer på følgende fane avhengig av hvor mange 
kamerasystemer som er tilkoblet. 

 

 

  

 

 

Koble til LVI-kamera 

 

 

Reduser forstørrelsen 

 

 

Øk forstørrelsen 
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Endre bildekilde 
Brukes til å bytte bildekilder (hvis det finnes mer enn to 
kilder). 

 

 

Skift kamera 
Brukes til å endre kameraene. 

 

 

Endre delt modus 
Bytt mellom loddrett og horisontal delt modus. 

 

 

Flytt delingen til venstre 
Flytter delt modus til venstre. 

 

 

Flytt delingen til høyre 
Flytter delt modus til høyre. 

 

 

Panorer til venstre 

 

 

Panorer til høyre 

 

 

Vipp ned 

 

 

Vipp opp 
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Posisjon 1 
Hold «Ctrl» nede mens du trykker på knappen for å lagre 
posisjonen. Kamerabildet flyttes deretter til den lagrede 
posisjonen når du trykker på knappen. 

 

 

Posisjon 2 
Hold «Ctrl» nede mens du trykker på knappen for å lagre 
posisjonen. Kamerabildet flyttes deretter til den lagrede 
posisjonen når du trykker på knappen. 

 

 

Posisjon 3 
Hold «Ctrl» nede mens du trykker på knappen for å lagre 
posisjonen. Kamerabildet flyttes deretter til den lagrede 
posisjonen når du trykker på knappen. 

 

 

Lås Autofokus 
Låser Autofokus-modusen. Denne funksjonen er nyttig 
når du foretrekker å skrive for hånd. Autofokus påvirkes 
ikke av pennen eller hånden. Trykk på knappen igjen for 
å aktivere autofokus på nytt. 

 

 

Fokus opp 
Reduser fokusavstand. Når denne funksjonen brukes, er 
autofokus slått av. 

 

 

Fokus ned 
Øk fokusavstand. Når denne funksjonen brukes, er 
autofokus slått av. 

 

 

Reduser lysstyrke/kontrast 

 

 

Øk lysstyrke/kontrast 
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Referanselinje/strek venstre/opp  
Justerer posisjonen til referanselinjen. Trykk på knappen 
for å flytte referanselinjen til venstre. Hold knappen inne 
for å gjøre referanselinjen horisontal og flytte den opp. 
Referanselinjen blir da en vertikal strek som reduserer 
visningsområdet. Du gjør streken horisontal ved å trykke 
på knappen igjen. 

 

 

Referanselinje/strek høyre/ned 
Samme som den forrige kommandoen, men i motsatt 
retning. 

 
  

Ta øyeblikksbilde 
Dialogboksen "Lagre fil som" åpnes. Det foreslås 
automatisk et filnavn (med dagens dato og klokkeslett) 
og en mappe (Nedlastinger). Bare trykk på "Enter" for å 
lagre bildet. Du kan endre dette manuelt hvis du vil lagre 
bildet et annet sted. 

 
  

Start/stopp videoopptak 
Trykk for å åpne dialogboksen "Lagre fil som". Det 
foreslås automatisk et filnavn (med dagens dato og 
klokkeslett) og en mappe (Nedlastinger). Trykk på Enter 
for å lagre med det foreslåtte navnet. Du kan endre dette 
i dialogboksen hvis du vil lagre videoen i en annen 
mappe eller med et annet navn. Stopp opptaket ved å 
trykke på knappen igjen. 

 

 

Roter kamerabildet 
Roterer kamerabildet medurs. Du kan rotere moturs ved 
å holde "Shift" inne når du trykker på knappen. 

 

 

Speilvend kamerabildet 
Trykk igjen for å reversere det speilvendte bildet. 

 

 

Frys kamerabildet 
Trykk igjen for å oppheve frysingen. 
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Helt bilde (vises bare hvis systemet har lisens for OCR) 
Når denne er aktivert, vises hele kamerabildet. Hvis ikke 
redigerer du i bildet, alt etter hvor stort kameravinduet 
er. 

 
  

OCR-behandling 
Utfører en OCR-konvertering av kameravinduet. 

 

 

Notisblokk 
Åpner bilder fra kameraet i notatverktøyet.  

 

 

Hjelp 
Åpner brukerveiledningen i standardapplikasjonen for 
visning av PDF-filer. 

 

7.5.2.2 OCR-fanen 

Følgende fane vises bare hvis systemet har en OCR-lisens. 

 

 

 

 
  

Åpne dokument (OCR-konvertering) 
Åpner en dialogboks. Du velger filen du vil åpne, i 
dialogboksen. Du kan åpne bildefiler i formatene JPEG, 
PNG og PDF. 

 
  

Importer dokument 
Importerer eksporterte dokumenter. 
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Eksporter dokument 
Eksporterer gjeldende dokument. 

 

 

Lagre dokument 
Lagrer gjeldende dokument. Dokumentet forblir i 
programmet, selv ved omstart, til du velger å slette 
dokumentet. 

 
  

Slett dokument 
Sletter gjeldende dokument. 

 
  

Spill av / stans midlertidig 
Starter lesingen / stanser lesingen midlertidig. 

 
  

Stopp 
Stopper lesingen. Den neste lesingen starter fra 
begynnelsen av teksten. 

 
  

Tilbake 
Bruk denne kommandoen til å gå tilbake gjennom 
teksten. Hvis lesemodusen er satt til ord, går du tilbake 
gjennom teksten ord for ord. Hvis lesemodusen er satt til 
setning, går du tilbake én setning om gangen. 

 
  

Forover 
Bruk denne kommandoen til å gå forover i teksten. Hvis 
lesemodusen er satt til ord, går du forover i teksten ord 
for ord. Hvis lesemodusen er satt til setning, går du 
forover én setning om gangen. 

 
  

Lesemodus 
Denne kommandoen bytter lesemodus for 
kommandoene Tilbake og Forover. Mulige moduser er 
bokstav, ord eller setning. 

 
  

Visningsmodus 
Bytter visningsmodus for konvertert OCR-tekst. 
Visningsmodusene som er tilgjengelige, er "sidevisning", 
"radvisning", "ordvisning", "bildevisning", "bilde og 
ord" og "bilde og rad". 
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Skriftstørrelse 
Brukes til å endre størrelsen på OCR-teksten. 

 
  

Hastighet 
Endrer talehastigheten. 

 

 

Hjelp 
Åpner brukerveiledningen i standardapplikasjonen for 
visning av PDF-filer. 

 

7.5.2.3 Notisblokkfane 

 

 

Notatverktøyet består av tre komponenter. 

• Øverst er en menylinje med knapper. 

• Til venstre er en liste over bilder. Du kan gå til et bilde ved å klikke 
på det. Du kan slette et bilde ved å klikke øverst til høyre. 

• En overflate for å tegne, forstørre og panorere bildet. 

 

 
  

Åpne 
Åpne bilde. Du kan åpne bilder i formatene JPEG, PNG 
og PDF formats. 

 
  

Eksport 
Eksporterer notat. Det er mulig å eksportere det aktive 
notatet som en bildefil eller alle notatene som en PDF-fil.
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Lagre 
Lagrer gjeldende notat. Notatet forblir i programmet, 
selv ved omstart, til du velger å slette notatet. 

 
  

Slett 
Sletter gjeldende notat. 

 
  

Kulepenn 
Tegner med en kulepenn. 

 
  

Merkepenn 
Tegner med merkepenn. 

 
  

Tekst 
Setter inn tekst. Du kan flytte tekst etter at du har satt 
den inn. Men du må trykke med knyttneven på den 
innsatte teksten med Tekst-verktøyet. 

 
  

Zoom og panorer 
Forstørr og panorer bildet. 

 
  

Viskelær 
Visker ut. 

 
  

Angre 
Angrer siste oppføring. 

 
  

Gjør om 
Oppretter på nytt etter at du har trykket på Angre. 
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Roter 
Roterer bildet. OBS! Dette sletter alle oppføringer. 

 

7.5.3 Funksjoner via tastaturet 

Globale hurtigtaster Disse hurtigtastene gjelder for alle fanene. 

9 Informasjons- og innstillingsvindu 
Ulike innstillinger for programmet kan gjøres i dette 
vinduet. 

Alt + 1 Gå til kamerafanen 

Alt + 2 Gå til OCR-fanen 

Alt + 3 Gå til Notisblokk-fanen 

V Bytt mellom faner 

Ctrl + H Skjul eller vis menyen 

8 Neste vindusplassering 
Trykk gjentatte ganger på 8-tasten for å bytte mellom 
de forhåndsinnstilte delte skjermmodusene på 
hovedskjermen. Vinduet kan også kontrolleres via 
musen eller med standardkommandoene i Chrome OS.

Ctrl + Pluss Forstørr meny 

Ctrl + Minus Reduser meny 

 

Snarveikommandoer for 
kamera 

Disse hurtigtastene gjelder kun for Kamera-fanen. 

L Koble til LVI-kamera 
Viser dialogboksen for å starte det tilkoblede LVI-
kameraet. 

1 Naturlige farger 
Bytter mellom naturlige farger og gråtoner. 

2 Positivt bilde med forbedret kontrast 
Kunstige farger; Hvit/svart, Gul/svart, Grønn/svart, 
Rød/svart, Gul/blå, Hvit/blå. Trykk gjentatte ganger på 
2 for å veksle mellom de ulike fargene. (Trykk på Skift + 
2 for å gå bakover.) 
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3 Negativt bilde med forbedret kontrast 
Kunstige farger; Hvit/svart, Svart/gul, Svart/grønn, 
Svart/rød, Blå/gul, Blå/hvit. Trykk gjentatte ganger på 3 
for å bytte mellom de ulike fargene. (Trykk på Skift + 3 
for å gå bakover.) 

4 Start OCR 
Start OCR med automatisk lesing. (Skift + 4 starter OCR 
uten automatisk lesing.) 

5 Legg til notat 
Legger til notat og åpner Notisblokk. (Skift + 5 legger 
til notat, men åpner ikke Notisblokk.) 

Pil opp Øk forstørrelsen 

Pil ned Reduser forstørrelsen 

J Autofokus av/på 

Skift + Pil opp Reduser fokusavstand 

Skift + Pil ned Øk fokusavstand 

Pil høyre Øk lysstyrke/kontrast 

Pil venstre Reduser lysstyrke/kontrast 

Ctrl + Pil venstre Referanselinje venstre/opp 

Ctrl + Pil høyre Referanselinje høyre/ned 

Ctrl + P Ta "øyeblikksbilde" 
Trykk på Ctrl + P for å åpne dialogboksen "Lagre fil". 
Det foreslås automatisk et filnavn (dagens dato og 
klokkeslett) og en mappe. Bare trykk på Enter for å 
lagre bildet. Du kan endre dette manuelt hvis du 
ønsker å lagre bildet et annet sted, eller med et annet 
navn. 

Ctrl + M Start/stopp videoopptak 
 Trykk på Ctrl + M for å starte et videoopptak. Før 
opptaket vises en dialogboks med det foreslåtte 
filnavnet (dagens dato og klokkeslett) og mappen. Bare 
trykk på Enter for å starte et videoopptak. Hvis du 
ønsker å lagre videoopptaket et annet sted, eller med 
et annet navn, kan du endre dette manuelt. Stopp 
opptaket ved å trykke på Ctrl + M. 

Ctrl + R Roter kamerabildet med urviseren 
Hver gang du trykker på denne tastekombinasjonen, vil 
kamerabildet rotere 90° med urviseren (90°, 180°, 270° 
og 0°). 
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Ctrl + Skift + R Roter kamerabildet med urviseren 
Hver gang du trykker på denne tastekombinasjonen, vil 
kamerabildet rotere 90° mot urviseren (270°, 180°, 90° 
og 0°). 

Ctrl + I Speilkamerabilde 
Speilvender kamerabildet. Dette er en nyttig funksjon 
hvis du f.eks. ønsker å bruke kameraet som et forstørret 
sminkespeil. 

Ctrl + F Frys kamerabilde 
Trykk på denne tastekombinasjonen for å fryse 
kamerabildet. Hvis du vil frigjøre det fryste bildet, 
trykker du på den samme tastekombinasjonen på nytt. 

Ctrl + L Full skjerm 
Bytter mellom full skjerm og beskåret bilde. 

A Panorer til venstre 

D Panorer til høyre 

W Panorer opp 

S Panorer ned 

C Endre kamera 

X Endre delt modus 

Z Endre bildekilde 

Skift + pil venstre Flytt delingen til venstre/opp 

Skift + pil høyre Flytt delingen til høyre/ned 

Ctrl + Skift + 1 Lagre posisjon 1 

Ctrl + Skift + 2 Lagre posisjon 2 

Ctrl + Skift + 3 Lagre posisjon 3 

Ctrl + 1 Gå til posisjon 1 

Ctrl + 2 Gå til posisjon 2 

Ctrl + 3 Gå til posisjon 3 
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Hurtigtaster for 
OCR 

Disse hurtigtastene gjelder bare for OCR-fanen. 

 

1 Spill av lesing / stans lesing midlertidig 

2 Stopp lesing 

3 Forrige ord/setning/bokstav 

4 Neste ord/setning/bokstav 

5 Bytt mellom navigasjon med ord, setninger eller 
bokstaver. 

B Endre visningsmodus 

7 Reduser talehastighet 

8 Øk talehastighet 

 

Hurtigtaster for 
Notisblokk 

Disse hurtigtastene gjelder bare for Notisblokk-fanen. 

 

Ctrl + Z Angre 

Ctrl + Skift + Z Gjør om 

Ctrl + S Lagre notat 

Delete (slett) Slett notat 

Ctrl + R Roter bilde mot høyre 

Ctrl + Skift + R Roter bilde mot venstre 

1 Velg kulepenn 

2 Velg merkepenn 

3 Velg tekstverktøyet 

4 Velg forstørrelses- og panoreringsverktøyet 

5 Velg viskelær 

Ctrl + 1 Forrige farge på tegneverktøyet 

Ctrl + 2 Neste farge på tegneverktøyet 

Ctrl + 3 Reduser størrelsen på tegneverktøyet 

Ctrl + 4 Øk størrelsen på tegneverktøyet 
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7.5.4 Styring via musen 

Visse funksjoner kan styres med musen. 

I kameramodus. 

• Hvis kameraet støtter panorering, kan du bruke venstre museknapp 
til å panorere bildet. 

• Zoom med høyre museknapp. 

I OCR-modus 

• Venstre museknapp brukes til å starte lesingen. Du kan også merke 
et ord for å fortsette lesingen fra det merkede ordet. 

• Rullehjulet kan brukes til å forstørre eller forminske bildet. 

7.5.5 Informasjons- og innstillingsvindu 

Informasjons- og innstillingsvinduet består av en rekke ulike faner som 
inneholder applikasjonsinformasjon og alternative innstillinger. 

7.5.5.1 Om programmet 
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Denne fanen inneholder informasjon om programvareversjon, 
opphavsrett og lisensinformasjon. 

Hvis du vil aktivere en anskaffet OCR-lisens på Google-kontoen, er det 
her du logger inn og skriver inn lisensnøkkelen. 

7.5.5.2 Applikasjonsinnstillinger 

 

 

Vindusmoduser 
Velg hvilke forskjellige vindusmoduser som skal velges når du trykker på 
8-tasten. 

  

Tema 
Velg temaet som skal være aktivt. Temaet kontrollerer hvilket fargesett 
programmet skal ha. 

  

Språk 
Endrer språket til programvaren. Programvaren er stilt inn til å bruke 
samme språk som datamaskinen. Hvis dette språket ikke er tilgjengelig, 
velges engelsk automatisk som standard. 
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 Menystørrelse 
Her kan du endre størrelsen på menyene og knappene. 

7.5.5.3 Skjerminnstillinger 

 

 

Videokvalitet 
Denne innstillingen lar brukeren øke eller redusere videokvaliteten til 
programmet. For å få best mulig balanse mellom ytelse og kvalitet bør 
innstillingen stå urørt, men det kan være lurt å redusere for datamaskiner 
med lav ytelse. 

  

Oppløsning 
Velg mellom kameraets ulike oppløsninger. Oppløsning kan ikke velges 
for alle kameraer. 
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Bildefrekvens 
Denne innstillingen lar brukeren begrense bildefrekvensen. 
Bildefrekvensen kan ikke endres for alle kameraer. 

  

Bildekvalitet 
Denne innstillingen lar brukeren begrense kameraets bildekvalitet. 
Bildekvaliteten kan ikke endres for alle kameraer. 

  

Ta opp lyd 
Aktiver denne funksjonen for å ta opp lyd med en tilkoblet mikrofon. 

  

Begrens opptakslengden 
Aktiver denne funksjonen for å begrense opptakslengden. 

  

Lengde i minutter 
Hvis du har valgt å begrense opptakslengden, kan du angi grensen her i 
minutter, fra 1 til 60 minutter. 

  

MagniLink ChromeViewer kan ta opp videosekvenser fra et MagniLink-
kamerasystem til WebM-format (.webm). Videoopptaket startes ved hjelp 
av tastaturet (Ctrl + M). En rød indikator vises nederst til høyre i 
videovinduet mens videoen tas opp. 
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7.5.5.4 Innstillinger for snarveikommandoer 

 

 

Her kan du endre snarveikommandoene som brukes for applikasjonen. 
Når du skal endre en snarveikommando, tabulerer du til kommandoen 
som skal endres og trykker på mellomromstasten eller Enter, før du 
skriver inn den nye tastekombinasjonen. Hvis du taster inn en 
kombinasjon som allerede er i bruk for en annen kommando, vil den 
andre kommandoen bli slettet. Du må legge inn en ny tastekombinasjon 
for å endre kommandoen. 
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7.5.5.5 OCR-innstillinger 

 

 

Stemme 
Velg hvilken stemme som skal brukes for fremtidige OCR-konverteringer. 

  

Region 
Velg hvilket datasenter som skal utføre OCR-konverteringene. Jo 
nærmere senteret er der du er, desto raskere blir OCR-konverteringene 
utført. 
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7.5.5.6 EUC 

 

 

Kameraet kan konfigureres under denne fanen. Hvis det er en “Lagre”-
knapp nederst, må du trykke på denne for å lagre endringene. Når du 
gjør dette, starter kameraet på nytt og konfigurasjonen lagres.  
 
Kunstige farger 
Du kan fjerne og endre kameraets kunstige farger. 

• For å fjerne enten den positive eller negative komponenten. Fjern 
avkrysningen for “P” eller “N”. 

• Hvis du vil fjerne en fargekombinasjon, fjerner du avkrysningen for 
både “P” og “N”. 

• Hvis du vil endre en fargekombinasjon, trykker du på en av 
trekantområdene for å hente opp en fargedialogboks. Velg 
fargene, og trykk på OK. 

• Du gjenoppretter fargene ved å trykke på “Standard”. 
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Referanselinje 
Angi størrelsen og fargen på referanselinjen. Trykk på “Standard” for å 
tilbakestille. 

7.5.6 Kvalitet på OCR-konvertering 

Ta dette med i beregningen for å optimalisere resultatene til OCR-
konverteringen.  

• Forviss deg om at forstørrelsen er tilstrekkelig. Svært liten tekst gir 
dårlig resultat i OCR-programvaren. Vi anbefaler en skriftstørrelse 
på minst 12 pkt. for den minste forstørrelsen på lesekameraet. 

• Unngå glanset papir da dette gir refleksjoner i bildet. Dette gir 
dårligere resultat av OCR-konverteringen. Hvis du skal bruke 
glanset papir, anbefaler vi at du slår av lyset på enheten. 

• OCR-motoren kan ha problemer med å tolke enkelte skrifter. 

• Det er viktig at teksten har høy nok kontrast. 
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8 Ergonomi 

Lesekameraet er nå klart til bruk. Det er viktig at arbeidsplassen rundt 
MagniLink er komfortabel og at du sitter riktig. Dette for at du skal kunne 
bruke kameraet så lenge som mulig uten å utsette nakke og rygg for 
unødvendige belastninger. 
 
Du bør tenke på følgende: 

• Stolen bør stå inntil bordet som utstyret står på, og du bør ikke 
sitte i stolen for lenge om gangen. Vi anbefaler en god kontorstol 
med regulerbar høyde. 

• Setet på stolen skal være i en høyde som ikke gjør at bena dine 
visner bort; bena skal ha en vinkel på 90 grader og føttene skal 
være på gulvet. 

• Leseplaten skal være i en høyde der du kan hvile underarmen 
horisontalt på den. Det er viktig at bordet verken er for høyt eller 
for lavt for deg. Den ideelle løsningen er om skjermen er litt under 
øyenivå og i en så rett linje foran deg som mulig. 

• Steng ut dagslyset. Lys fra taklamper, bordlamper og vinduer kan 
forårsake refleksjoner på skjermen. Derfor bør du ikke plassere 
lysene der de lyser direkte på skjermen eller deg selv. 

• Hvis du bruker enheten i lange perioder, er det en fare for at 
gjentatte bevegelser gir deg smerter i nakken, skuldrene og 
ryggen. Du kan også bli sliten i øynene av å se på skjermen for 
lenge. 
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9 Teknisk informasjon 

Forstørrelse, avstandskamera 30x optisk zoom + 12x digital zoom 

Oppløsning, avstandskamera HD (1280 x 720) 

Frekvens, avstandskamera 50 Hz 

Vekt, avstandskamera 2 kg 

Strømkilde AC 

Strømforbruk 30 W 

Akseptable temperaturområder Transport og lagring -20 °C – +60 °C 
Drift: +5 °C – +35 °C 

 

 

 
Avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder for EU-land og alle 
andre europeiske land med egne innsamlingsordninger) 
Hvis produktet eller emballasjen har dette symbolet på seg, skal det ikke håndteres 
som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til en miljøstasjon for 
resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at dette 
produktet avhendes på riktig måte hjelper du til med å redusere den negative 
virkningen på helse og miljø som ellers kunne ha skjedd hvis produktet ble kastet på 
feil måte. Resirkulering bidrar til en mer bærekraftig bruk av naturressursene. Hvis du 
ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte 
kommunen, din lokale miljøstasjon eller butikken der du kjøpte produktet. 
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10 Samsvarserklæring 
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