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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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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.
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MagniLink PRO tarjoaa aidon täyden teräväpiirtolaadun. Lisävarusteena
on saatavilla telakoitava lukupöytä, akku sekä ohjelmisto OCR-käsittelyä
ja tekstin ääneen lukua varten.
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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Tietoja

3.1 Uudelleenkäyttö, asennus ja huolto
Vain valtuutettu yritys saa huoltaa ja valmistella laitteen teknisesti.
Uudelleenkäyttö on mahdollista vain asianmukaisen tarkastuksen ja
puhdistuksen/desinfioinnin jälkeen.

3.2 Puhdistaminen
Huomautus: ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa:
• Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta.
•

Käytä kevyesti kostutettua (ei märkää) liinaa sekä näytöille ja
tietokoneille tarkoitettua puhdistus-/desinfiointiainetta.

• Älä päästä nesteitä laitteen sisään.

3.3 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.
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• 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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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.

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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Lisävarusteet

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

Akku (ML-BAT).
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19 tuuman (MLS-A103) ja 23 tuuman (MLS-A104).

Tekstistä puheeksi, PC (TTS-PC) tai Mac (TTS-MAC).
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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 DVIyhteyttä.
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.

14
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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.
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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
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.
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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
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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MagniLink PCViewer

MagniLink ChromeViewer on tietokoneessa käytettävä ohjelmisto, jolla
näytetään MagniLink-kamerajärjestelmän tuottamia kuvia. Ohjelmistolla
voidaan hallita kameran ominaisuuksia, kuten suurennustasoa,
keinovärejä ja kirkkautta. Jos kamera tukee tekstintunnistusta, järjestlemä
pystyy tunnistamaan tekstin ja puhesyntetisaattori lukee tekstin ääneen.
Ohjelman avulla tietokoneen näyttö voidaan jakaa ZoomText- tai
SuperNova-ohjelmien välillä.

8.1 Järjestelmän vähimmäisvaatimukset
• Microsoft Windows 7.
• 2 integroitua USB 2.0 -liitäntää.
• i3-suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen) tai 2 Gt RAM-muistia (64bittinen).

8.2 Suositeltava järjestelmäkokoonpano
• Microsoft Windows 7.
• 1 integroitu USB 3.0 -liitäntä.
• i5- tai i7-suoritin, 4 Gt RAM-muistia, erillinen näytönohjain, jossa on
vähintään 512 Mt omaa muistia.
LVI on testannut ohjelmiston useissa tietokoneissa ilman ongelmia. Se ei
kuitenkaan takaa, että järjestelmä toimii kaikissa tietokoneissa, jotka
täyttävät asetetut vaatimukset. LVI suosittelee, että ohjelmiston
yhteensopivuus testataan sen tietokoneen kanssa, jossa sitä aiotaan
käyttää. Tehokas tietokone mahdollistaa kameran käyttämisen parhaalla
suoritustasolla.

8.3 Ohjelmiston asennus
HUOM

Asennus edellyttää tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Ohjelmisto asennetaan käytössä olevaan käyttäjätiliin.
Aseta ohjelmiston sisältävä USB-muistitikku tietokoneen USB-liitäntään.
Aloita asennus napsauttamalla MagniLink PCViewer -kansiossa
olevaa ”Setup”-tiedostoa.
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Kun asennusohjelma käynnistyy, suorita ohjelmiston asennus
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita tai tutustu seuraavaan
seikkaperäiseen kuvaukseen.

Valitse ”Welcome to the InstallShield Wizard for LVI PCViewer” valintaikkunassa oleva ?Next”-vaihtoehto.

Lue käyttöoikeussopimuksen kohdassa ”License Agreement” ja hyväksy
ehdot valitsemalla ”I accept the terms of the license agreement”.
Aloita sitten asennus valitsemalla ”Next”.
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Jos kamera sisältää OCR-toiminnon, valitse kielet, joihin olet hankkinut
käyttöoikeuden. Jos OCR-toiminto ei ole käytettävissä, älä valitse kieliä.
Jatka asennusta valitsemalla ”Next”.

Valitse ”Ready to Install the Program” -valintaikkunassa ”Install”.

22
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Valitse ”InstallShield Wizard Complete” -valintaikkunassa ”Finish”.

8.4 Käyttöoikeuden hankkiminen
Ohjelmiston kanssa käytettävä kamerajärjestelmä voidaan lisensoida eri
toiminnoille.
• Järjestelmän voi lisensoida sellaiseksi, että se joko käyttää tai ei
käytä tekstintunnistusta.
• Järjestelmän voi lisensoida siten, että ohjelmisto ei ole yhteydessä
internettiin.
• Lisenssin kautta on mahdollista poistaa kuvienotto- ja videoiden
tallennustoiminnot.
• Järjestelmään voi lisensoida ääntä käyttäväksi seuraavilla kielillä:
Amerikanenglanti, britannianenglanti, saksa, ranska, italia,
belgianhollanti, hollanti, ruotsi, tanska, puola, espanja, portugali,
norja, australianenglanti, venäjä, kanadanranska, arabia, heprea,
unkari, romania, bulgaria, tsekki, slovakki, kroatia, turkki, kreikka.
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8.4.1 Tietokoneen lisenssi
Sovellus voidaan lisensoida tietokoneelle. Tällöin sovellusta on
mahdollista käyttää, vaikka kameraa ei olisikaan kytketty. Lisensointi vaatii
aktivointitunnuksen. Voit ostaa aktivointitunnuksen LVI-jakelijaltasi.
Aktivoi tietokoneen lisenssi siten, että käynnistät sovelluksen, silloin, kun
laitteeseen ei ole kytketty kameraa. Ohjelma tuo esiin valintaikkunan.

Napsauta "activate"-painiketta" ("aktivoi"). Jos sovellus saa yhteyden
aktivointipalvelimeen, se tuo esiin seuraavan valintaikkunan.

Anna sähköpostiosoitteesi ja aktivointitunnus. Napsauta "activate"painiketta" ("aktivoi"). Nyt sovellusta on mahdollista käyttää, vaikka
kameraa ei olisikaan kytketty.
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Jos käytettävissäsi ei ole Internet-yhteyttä tai jos sovellus ei saa yhteyttä
aktivointipalvelimeen, se tuo esiin seuraavan valintaikkunan. Aktivoi
sovellus noudattamalla ohjeita ja ota yhteys paikalliseen LVI-jakelijaasi.

8.5 Ohjelmiston käyttäminen
Ohjelmiston voi käynnistää työpöydän käynnistysvalikossa olevasta
kuvakkeesta tai painamalla Ctrl + Alt + S-näppäinyhdistelmää.

8.5.1 Valikkotoiminnot
Sovellus koostuu ikkunasta, jossa on välilehtiä sekä painikkeiden
eriryhmiä. Yksi välilehti on sovelluksen asetuksia ja toinen kameran
käsittelyä varten. Riippuen siitä, onko sovellus lisensoitu tekstintunnistusta
varten vai ei, siinä on välilehti myös tekstintunnistukseen.

8.5.1.1 Kamera-välilehti
Tämä välilehti näkyy vain, jos kamera on kytketty.

1. Värien vaihto
Tällä toiminnolla voit siityä luonnollisista väreistä keinoväreihin ja
päinvastoin.
2. Pienennä suurennusta
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3. Lisää suurennusta
4. Yleiskuvatila
Pienentää suurennuksen yleiskuvatilaan. Palauta suurennus
napsauttamalla kuvaa uudelleen. Kun yleiskuvatila on aktiivinen,
näkymä on videoikkunan keskellä.
5. Lukitse automaattitarkennus
Toiminto lukitsee automaattitarkennuksen. Tämä on hyödyllinen
toiminto esimerkiksi kirjoitettaessa käsin. Tällöin käden tai kynän
liikkeet eivät häiritse automaattitarkennusta. Ota
automaattitarkennus takaisin käyttöön painamalla painiketta
uudelleen.
6. Taerkennusetäisyyden pienennys*
Pienentää tarkennusetäisyyttä Tätä toimintoa käytettäessä
automaattitarkennus on pois käytöstä.
7. Tarkennuksen kasvatus*
Lisää tarkennusetäisyyttä. Tätä toimintoa käytettäessä
automaattitarkennus on pois käytöstä.
8. Pienentää kirkkautta/kontrastia
9. Lisää kirkkautta/kontrastia
10. Kohdistusviiva/palkki vasemmalle/ylös
Säätää kohdistusviivan sijaintia. Voit siirtää kohdistusviivaa
vasemmalle painiketta painamalla. Kun pidät painiketta
painettuna, kohdistusviiva muuttuu vaakasuuntaiseksi ja siirtyy
ylöspäin. Tällöin kohdistusviiva muuttuu pystysuuntaiseksi palkiksi,
joka pienentää katselualuetta. Paina painiketta uudelleen, jos
haluat muuttaa palkin vaakasuuntaiseksi.
11. Kohdistusviiva/palkki oikealle/alas
Toimii kuten edellinen komento, mutta vastakkaiseen suuntaan.
12. Vähennä lampun kirkkautta*
13. Lisää lampun kirkkautta*
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14. Ota kuva
“Save pictures” kuvantallennusvalintaikkuna avautuu. Toiminto
ehdottaa tiedostonimeä (jossa on nykyinen päivämäärä ja
kellonaika) ja kansiota My Pictures (Omat kuvatiedostot)
automaattisesti. Tallenna kuva painamalla Enter-näppäintä. Jos
haluat tallentaa kuvan toiseen paikkaan, eri nimellä tai eri
muodossa (vakiomuoto on JPG), voit muuttaa asetuksia
manuaalisesti. Jos haluat tallentaa kuvan nopeasti, pidä
vaihtonäppäintä painettuna painiketta painaessasi.
15. Näytä kuvat
Voit tarkastella tallennettuja kuvia tätä painamalla. Merkitse
näytettävä kuva ja paina sitten Enter-näppäintä tai valitse Open
(Avaa).. Kuva avautuu tavallisesti Windowsin oletusarvoiseen
kuvankatseluohjelmaan, jossa kuvaa voi esimerkiksi suurentaa. Jos
haluat katsella viimeksi tallennettua kuvaa nopeasti, pidä
vaihtopainiketta alaspainettuna painiketta painaessasi.
16. Käynnistä tai pysäytä videotallennus
Avaa videotallennuksen valintaikkuna painamalla ”Save video clip”
(Tallenna videotallennus). Toiminto ehdottaa tiedostonimeä (jossa
on nykyinen päivämäärä ja kellonaika) ja kansiota My video clips)
(Videotallenteeni). Tallenna tiedosto ehdotetulla nimellä
painamalla Enter-näppäintä. Jos haluat tallentaa videon toiseen
kansioon tai eri nimellä, voit muuttaa asetuksia tässä
valintaikkunassa. Pysäytä tallennus painamalla painiketta
toistamiseen. Jos haluat aloittaa videotallennuksen nopeasti, pidä
vaihtopainiketta alaspainettuna painiketta painaessasi.
17. Näytä videotallennus
Voit tarkastella tallennettuja videotiedostoja tätä painamalla.
Merkitse näytettävä video ja paina sitten Enter-näppäintä tai
valitse Open (Avaa). Video avautuu tavallisesti Windowsin
oletusarvoiseen mediasoittimeen. Jos haluat katsella viimeksi
tallennettua videotiedostoa nopeasti, pidä vaihtopainiketta
alaspainettuna painiketta painaessasi.
18. Kierrä kamerakuvaa
Kierrä kamerakuvaa myötäpäivään Jos haluat kiertää kuvaa
myötäpäivään, pidä vaihtopainiketta alaspainettuna painiketta
painaessasi.
19. Käännä kamerakuva peilikuvakseen
Jos haluat kääntää kuvan peilikuvakseen, paina toisen kerran.
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20. Pysäytä kamerakuva
Jos haluat vapauttaa kuvan, paina painiketta uudelleen.
21. Tekstintunnistus (Näkyy vain, jos järjestelmällä on
tekstintunnistuslisenssi).
Kun tekstintunnistuslisenssi on varmistettu, ohjelmisto tuo
päällimmäiseksi tekstintunnistusvälilehithden, ja tekstinluku alkaa.
Jos tekstintunnistusvälilehdellä on jo tekstiä, ohjelma vaihtaa sen.
Jos haluat tuoda tekstiä uudelle sivulle, pidä vaihtopainiketta
alaspainettuna, kun painat painiketta.
22. Koko kuva (Näkyy vain, jos järjestelmällä on
tekstintunnistuslisenssi).
Kun tämä on aktivoitu, kameran koko kuva näkyy. Muussa
tapauksessa kuvassa näkyy vain editoitava kohta, riippuen siitä,
miten iso kameraikkuna on.
23. Seuraava näytön jakotila
Vaihtaa seuraavaan näytön jakotilaan. Jos haluat vaihtaa edelliseen
näytön jakotilaan, pidä vaihtonäppäintä painettuna painiketta
painaessasi.
24. Aina ylhäällä
Tämä vaihtoehto ottaa käyttöön/poistaa käytöstä "Always on top"
(Aina päällimmäisenä) -vaihtoehdon. Jos "Aina päällimmäisenä" tila on aktiivinen, kamerakuva näkyy koko ajan muiden sovellusten
päällä. Tällöin toinen ohjelma voi olla valittuna, ja voit esimerkiksi
kirjoittaa Wordilla samalla, kun katsot kamerakuvaa.
25. Ohje
Tämä vaihtoehto avaa PDF-muotoisen käyttöoppaan vakioohjelmassa.
*Jos nämä painikkeet eivät näy, kun sovellus käynnistetään,
kamerajärjestelmä ei tue toimintoa.
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8.5.1.2 OCR-välilehti
Tämä välisivu näkyy vain, jos järjestelmällä on tekstintunnistuslisenssi,

1. Tallenna asiakirjoja
Valintaikkuna avautuu. Toiminto ehdottaa automaattisesti
tiedostonimeä (jossa on nykyinen päivämäärä ja kellonaika).
Tekstin voi tallentaa Word-tiedostona (.docx), PDF-tiedostona,
tekstitiedostona (.txt), WAV-tiedostona tai zip-tiedostona.
2. Avaa asiakirja (OCR-käsittely)
Valintaikkuna avautuu. Valitse avattava tiedosto valintaikkunasta.
Ohjelmalla voi avata PDF-tiedostoja sekä bmp-, jpg-, .png-, .gif- ja
tiff-muotoisia kuvatiedostoja sekä myös tallennettuja ziptiedostoja.
3. Värien vaihto
Toiminto vaihtaa tekstintunnistuksessa käytettävät värit.
4. Fontti
Toiminto vaihtaa tekstintunnistukseen lähetettävän tekstin värit.
Tekstin voi myös lihavoida tai vaihtaa kursiiviksi. Käytettävällä
kirjasinlajilla ei ole merkitystä tekstintunnistukselle,
5. Fontin koko
6. Aloita/keskeytä lukeminen
7. Lopeta lukeminen
Seuraavaksi lukeminen alkaa taas tekstin alusta.
8. Vaihda näyttötilaa
Vaihtaa tekstintunnistuksen näyttötilaa. Käytettävissä olevat
näyttötilat ovat "page view" (riviäkymä), "word view"
(sananäkymä), "image view", (kuvanäkymä) sekä "image and row"
(kuva ja rivi).
9. Äänetön näyttötila
Vaihtaa äänettömään tilaan. On olemassa kaksi äänetöntä tilaa:
toisessa teksti kulkee vaakasuuntaisesti yhdellä rivillä ja toisessa
pystysuuntaisesti sarakkeessa.
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10. Lue edellinen
Tämän painikkeen avulla käyttäjä voi siirtyä tekstissä taaksepäin.
Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee yhden merkin aina, kun
painiketta painetaan. Jos lukutilaksi valitaan sana, voit siirtyä
tekstissä taaksepäin sana kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan lause,
siirryt tekstissä taaksepäin lause kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan
tekstikappale, siirryt tekstissä taaksepäin tekstikappale kerrallaan.
11. Lue seuraava
Tämän komennon avulla käyttäjä voi siirtyä tekstissä eteenpäin.
Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee yhden merkin aina, kun
painiketta painetaan. Jos lukutilaksi valitaan sana, voit siirtyä
tekstissä eteenpäin sana kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan lause,
siirryt tekstissä eteenpäin lause kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan
tekstikappale, siirryt tekstissä eteenpäin tekstikappale kerrallaan.
12. Vaihda lukutilaa
Tämä komento valitsee lukutilan, jota käytetään Lue edellinen tai
seuraava -komennon kanssa. Käytettävissä olevat tilat ovat: merkki,
sana, lause, lohko ja näkymä. Tilat, jotka voidaan valita, muuttuvat
näyttötilan mukaan.
13. Äänenvoimakkuuden säätö
14. Nopeudensäätö
15. Sivut
Toiminto näyttää kaikki tekstintunnistuksen käsittelemät tekstit.
Jos haluat vaihtaa sivua, napauta jotain sivua.
16. Seuraava jaetun näytön tila
Vaihtaa seuraavaan jaetun näytön tilaan. Jos haluat vaihtaa
edelliseen tilaan, pidä vaihtonäppäintä painettuna painiketta
painaessasi.
17. Aina päällimmäisenä
Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Aina päällimmäisenä -tilan
18. Ohje
Tämä vaihtoehto avaa PDF-muotoisen käyttöoppaan vakioohjelmassa.
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8.5.2 Näppäimistötoiminnot
Useimpia toimintoja voidaan käyttää näppäimistöltä.
Pikavalintakomennot voi muuttaa asetuksissa. Seuraavassa on luettelo
pikavalintakomentojen vakioasetuksista.
F1

Luonnolliset värit

F2

Positiiviset värit eteenpäin

Vaihtonäppäin + F2

Positiiviset värit taaksepäin

F3

Negatiiviset värit eteenpäin

Vaihtonäppäin + F3

Negatiiviset värit eteenpäin

Nuoli ylös

Lisää suurennusta

Nuoli alas

Vähennä suurennusta

Ctrl + O

Yleiskuvatila

Ctrl + J

Automaattitarkennus päälle/pois päältä

Vaihtonäppäin + nuoli ylös

Pienennä tarkennusetäisyyttä

Vaihtonäppäinnäppäin +
nuoli alas

Lisää tarkennusetäisyyttä

Nuoli oikealle

Lisää kirkkautta/kontrastia

Nuoli vasemmalle

Pienennä kirkkautta/kontrastia

Ctrl + nuoli vasemmalle

Kohdistusviiva vasemmalle/ylös

Ctrl + Nuoli oikealle

Kohdistusviiva oikealle/alas

Ctrl + 6

Vähennä lampun kirkkautta

Ctrl + 7

Lisää lampun kirkkautta

Ctrl + R

Kierrä kuvaa myötäpäivään

Ctrl + vaihtonäppäin + R

Kierrä kuvaa vastapäivään

Ctrl + I

Peilaa kamerakuva

Ctrl + F

Pysäytä kamerakuva

Ctrl + A

Aina ylhäällä

Ctrl + H

"Hide"-valikot ("Piilota")

F12

Avaa käyttöohje

F9

Asetukset

F11

Vakioasetukset
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F7

Vaihda kameran tarkkuutta

Ctrl + C

Kopioi kuva tai teksti

Ctrl + M

Pienennä sovellus

F8

Seuraava näytön jakotila

Ctrl + F8

Edellinen näytön jakotila

Ctrl + miinusmerkki

Pienennä valikon kokoa

Ctrl + plusmerkki

Suurenna valikon kokoa

F5

Tallenna kuva

Vaihtonäppäin + F5

Tallenna kuva nopeasti

F6

Avaa kuva

Vaihtonäppäin + F6

Tallenna kuva nopeasti

Ctrl + F5

Käynnistä videotallennus

Ctrl + vaihtonäppäin + F5

Käynnistä videotallennus nopeasti

Ctrl + F6

Avaa video

Ctrl + vaihtonäppäin + F6

Avaa video nopeasti

Seuraavat komennot ovat käytettävissä vain silloin, kun ohjelmistoa
käytetään tekstintunnsitustoiminnolle lisensoidun kameran kanssa.
F4

Käynnistä OCR
Tekstintunnustoiinnosta tullut teksti korvaa nykyisen
tekstin.

Vaihtonäppäin + F4

Käynnistä tekstintunnistuikseen syöttö
Tekstintunnistuksesta tuleva teksti tulee näkyviin uudella
sivulla.

Ctrl + L

Koko kuva
Vaihtaa näkymän kokokuvasta rajattuun kuvaan ja
päinvastoin,

Ctrl + V

Liitä
Liitetty teksti korvaa nykyisen tekstin.

Ctrl + Vaihto + V

Liitä ja lisää
Ohjelma lisää liitettävän tekstin uudelle sivulle.
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Ctrl + S

Sarakkeenvalitsin
Ottaa sarakkeenvalitsimen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kun sarakkeenvalitsin on käytössä, vain
sarakkeenvalitsimen leikkaama teksti OCR-tunnistetaan.

V

Vaihtaa näkymän kameravälilehden ja
tekstintunnistuksen välillä.

Alt + F5

Tallenna asiakirjoja

Alt + F6

Avaa asiakirjoja

Nuoli ylös

Lisää suurennusta

Nuoli alas

Vähennä suurennusta

Shift + plusmerkki

Suurenna fonttikokoa

Shift + miinusmerkki

Pienennä fonttikokoa

1

Aloita lukeminen

2

Lopeta lukeminen

B

Vaihda näyttötilaa

N

Äänetön tila

3

Lue edellinen

4

Lue seuraava

5

Vaihda lukutilaa

Page Down

Seuraava sivu
Jos olet skannannut useita sivuja, siirryt seuraavalle
sivulle,

Seuraava sivu

Edellinensivu
Jos olet skannannut useita sivuja, siirryt edelliselle
sivulle,

Poista

Poistaa valitun sivun
Jos useita sivuja on skannattu, poistat valittuna olevan
sivun.

8

Vähennä äänenvoimakkuutta

9

Lisää äänenvoimakkuutta

6

Pienentää puhenopeutta

7

Lisää puhenopettutta

Ctrl + 0

Seuraava ääni
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A

Paneroi vasemmalle
(jos dokumentti on suurennettu)

D

Paneroi oikealle
(jos dokumentti on suurennettu)

W

Paneroi ylöspäin
(jos dokumentti on suurennettu)

S

Paneroi alaspäin
(jos dokumentti on suurennettu)

8.5.3 Hiirellä käytettävät toiminnot
Joitakin toimintoja voidaan ohjata hiirellä.
Kameratilassa:
• Vieritysrullaa voi käyttää suurentamiseen ja pientämiseen.
OCR-tilassa
• Hiiren vasemmanpuoleista painiketta käytetään käynnistämään tai
pysäyttämään puhe.
• Vieritysrullan avulla kuvankokoa tai fonttikokoa voi suurentaa tai
pienentää.
• Kun haluat liikuttaa kuvaa (mikä on mahdollista vain, jos kuva on
suurennettu), paina ja pidä alaspainettuna hiiren oikeanpuoleita
painiketta tai vieritysrullaa ja liikuta hiirtä.
Dokumentin voi avata vetämällä se sovellukseen.

8.5.4 Tieto- ja asetusikkuna
Tieto- ja asetusikkunassa on useita välilehtiä, jotka sisältävät
asetusvaihtoehtoja sekä tietoja sovelluksesta.
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8.5.4.1 Tietoja sovelluksesta

Tässä välilehdessä on ohjelmiston versio- ja lisenssitiedot.
Voit poistaa lisenssin käytöstä painamalla "remove license" -painiketta
("poista lisenssi"). Palvelimella oleva lisenssi poistuu tällöin käytöstä, ja se
voidaan aktivoida toiselle tietokoneelle.
Jos haluat päivittää kameran lisenssin tai aktivoida tietokoneen lisenssin,
paina "enter license" -painiketta ("tuo lisenssi").

8.5.4.2 Application Settings (Sovellusasetukset)

Ota käyttöön CCTV-valvontakameraliitäntä
Jos tämä toiminto on aktivoitu, MagniLink PCViewer tukee ZoomText- ja
SuperNova-.suurennusohjelmien käyttöä.
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Automaattiset päivitykset
Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön, jos MagniLink PCViewerin on
tarkoitus hakea päivityksiä. Myös päivitysten hakutiheys voidaan asettaa.
“Once per day” (Kerran päivässä), “Once per week” (Kerran viikossa) tai
“Once per month” (Kerran päivässä). Voit myös hakea päivityksiä
manuaalisesti napsauttamalla “search for updates now” (hae nyt
mahdolliset päivitykset) -vaihtoehtoa (huom: sekä automaattisesti että
manuaalisesti haettaviin päivityksiin tarvitaan internet-liityntä).
Kieli
Vaihda ohjelmiston kieltä. Ohjelmisto on asetettu käyttämään
tietokoneen oletuskieltä. Jos tätä kieltä ei ole käytettävissä,
oletusarvoisesti valitaan englanti.
Kielivaihtoehdot:
• englanti
• saksa
• tanska
• espanja
• suomi
• ranska
• hollanti
• norja
• ruotsi
Jaetun näytön tila
Voit valita haluamasi tilan valisemalla jaetun näytön tilan.
Asetusprofiilit
Asetusprofiileita voi tallentaa ja ladata.
Valikon koko
Voit muuttaa valikkojen ja painikkeiden kokoa tästä.
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Ryhmät
Voit valita, mitkä painikeryhmät näkyvät valikoissa.

8.5.4.3 Video Settings (Videoasetukset)

Resolution (Tarkkuus)
Valitse kameran eri tarkkuusasetukset. Käytettäessä tarkkuutta 1280x720
virkistystaajuus voidaan asettaa arvoon 60 Hz. Tarkkuudella 1920x1080
vain 30 Hz on mahdollinen.
Kuvataajuus
Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi rajoittaa virkistystaajuutta. Paras
videokuvan laatu saadaan 60 Hz:n virkistystaajuudella, mutta
virkistystaajuudeksi on ehkä asetettava 30 Hz, jos käytössä olevan
tietokoneen suoritusteho ei ole riittävä.
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8.5.4.4 Recording Settings (Tallennusasetukset)

Rajoita tallennuksen pituutta
Aktivoi tämä toiminto, jos haluat rajoittaa tallennuksen pituutta.
Pituus minuuteissa
Jos valitset tallennuksen pituuden rajoituksen, voit asettaa minuutit tässä,
1–60 minuuttia.
Kuvataajuus
Tallennuksen kuvataajuus eli sekunnin kuluessa tallennettavien kuvien
määrä voidaan valita välitä 10 -30. Alhainen kuvataajuus huonontaa
videotallennuksen laatua, mutta vaatii vähemmän levytilaa.
Tallennuksen ääni
Jos tietokoneessa on mikrofoni (sisäinen tai ulkoinen), videotallenteeseen
voidaan lisätä ääni.
Äänilähde
Valitse tallenteen äänen tallentamisessa käytettävä mikrofoni. Tavallisesti
vain yksi äänilähde voidaan valita kerrallaan.
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8.5.4.5 Short cut commands (Pikavalintakomennot)

Sovelluksen pikavalintakomentoja voidaan muuttaa tässä valikossa. Jos
haluat muuttaa pikavalintakomentoa, siirry muutettavan komennon
kohdalle sarkaimella ja anna uusi näppäinyhdistelmä. Samalle
komennolle voi asettaa kaksi eri näppäinyhdistelmää. Jos yhdistelmä on
jo käytössä toisessa komennossa, toinen komento tyhjennetään. Toisen
komennon muuttaminen edellyttää uuden näppäinyhdistelmän
antamista.

8.5.4.6 Speech Settings (Puheasetukset)

Ääni
Jos käytettävissä on useita eri ääniä, voit valiat niistä haluamasi.
Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuuden määrittäminen
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Nopeus
Puhenopeuden asetus
Komentojen luikeminen
Kun tämä vaihtoehto on valittu, sovellus lukee valikot ääneen kun niitä
käytetään.

8.5.4.7 OCR Settings (OCR-asetukset)

Fontti
Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi valita kirjasinlajin, jota OCR-käsitellyn
tekstin näyttämisessä käytetään. Käytettävällä kirjasinlajilla ei ole
merkitystä tekstinkäsittelylle.
Saraketila
Kun tämä asetus on käytössä, OCR-ohjelma käsittelee tekstin palstoina.
Tämä on hyödyllistä käsiteltäessä sanomalehtitekstiä.
Aloita puhe OCR-tunnistuksen jälkeen
Jos tämä valintaruutu valitaan, tekstin lukeminen aloitetaan
automaattisesti, kun kuvan OCR-käsittely on valmis.
Automaattinen kielentunnistus
Kun tämä toiminto aktivoidaan, sovellus yrittää tunnistaa
tekstintunnistukseen lähettettävän tekstin kielen, sekä vaihtaa kielen
vastaavasti.
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8.5.4.8 EUC

Kamera voidaan konfiguroida tässä välilehdessä. Jos haluat tallentaa
kameraan tehdyt muutokset, paina "Save" -painiketta. Kun teet näin,
kamera käynnistyy uudelleen ja konfiguraatioon tehty muutos tallentuu.
Keinovärit
Kameran keinovärit voi poistaa tai muuttaa.
• Voit poistaa väriyhdistelmän painamalla X-painiketta.
• Voit lisätä väriyhdistelmän painamalla Enter-painiketta.
• Voit vaihtaa väriyhdistelmän painamalla jotain kolmikulmamista
alueista, jolloin ohjelma tuo esiin värivalintaikkunan. Valitse kieli ja
napsauta OK-painiketta.
• Jos haluat poistaa joko positiivisen tai negatiivisen komponentin.
Valitse kohta P tai N,
• Jos haluat paloauttaa värirt paina Standard-painiketta.
Harmaasävyasteikko
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat harmaasävyasteikon käyttöön.
Ohjainviiva
Aseta kohdistusviivan koko ja väri ja valitse, haluatko käyttää sitä tai
kohdistuspalkkia tai molempia.
Suurennus
Aseta suurimman ja pienimmän suurennoksen arvo.

8.5.5 OCR-käsittelyn laatu
Seuraavat seikat ovat tärkeitä OCR-muunnon parhaan mahdollisen
laadun varmistamiseksi.
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• 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.

8.6 Ohjelmiston päivitys
Kun ohjelmistosta julkistetaan uusi versio, käyttäjä voi päivittää sen.
Seuraa alla olevia ohjeita, kun sovellus huomaa uuden version olevan
saatavilla.

Naksauta "Next"-painiketta"Welcome"-valintaikkunassa. Jos
päivityksiä on saatavilla, ohjelma näyttää seuraavan valintaikkunan,
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Voit aloittaa päivityksen latauksen napsauttamalla "Next"painiketta"Update available" -valintaikkunassa.

Sulje MagniLink PCViewer-ohjelma ennen kuin napsautat "Next"painiketta"Important information"-valintaikkunassa.
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Napsauta "Next"-painiketta"Welcome to the Patch for MagniLink
PCViewer" -valintaikkunassa.

Napsauta "Finish"-painiketta "Installshield Wizard Completed" valintaikkunassa.
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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
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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

Käyttöohje 7944075g | MagniLink PRO - PC

49

MagniLink PRO - PC

Aakkosellinen hakemisto
Akku ....................................................................................................... 19
Application Settings (Sovellusasetukset) ............................................ 35
Asennus ................................................................................................. 13
Auki taittaminen ................................................................................... 13
Ergonomia ............................................................................................ 45
EUC........................................................................................................ 41
Hiirellä käytettävät toiminnot .............................................................. 34
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset ................................................... 20
Kamera .................................................................................................. 19
Kamera-välilehti .................................................................................... 25
Käyttö .................................................................................................... 15
Käyttöoikeuden hankkiminen .............................................................. 23
Liitäntä ................................................................................................... 14
Lisävarusteet ......................................................................................... 11
Lukupöydän asennus............................................................................ 14
Lukupöytä.............................................................................................. 18
MagniLink PCViewer ............................................................................ 20
MagniLink PRO - johdanto .................................................................... 6
Näppäimistötoiminnot ......................................................................... 31
OCR Settings (OCR-asetukset) ............................................................ 40
OCR-käsittelyn laatu............................................................................. 41
OCR-välilehti ......................................................................................... 29
Ohjausrasia ........................................................................................... 15
Ohjelmiston asennus ............................................................................ 20
Ohjelmiston käyttäminen ..................................................................... 25
Ohjelmiston päivitys ............................................................................. 42
Pakkaus.................................................................................................. 10
Puhdistaminen ........................................................................................ 8
Purkaminen pakkauksesta.................................................................... 10
Recording Settings (Tallennusasetukset) ............................................ 38
Short cut commands (Pikavalintakomennot) ...................................... 39
Speech Settings (Puheasetukset) ........................................................ 39
Suositeltava järjestelmäkokoonpano .................................................. 20
Tekniset tiedot ...................................................................................... 47
Tieto- ja asetusikkuna........................................................................... 34
Tietoja ..................................................................................................... 8
Tietoja LVI:stä ......................................................................................... 5
Tietoja sovelluksesta ............................................................................ 35

50

Käyttöohje 7944075g | MagniLink PRO - PC

MagniLink PRO - PC
Tietokoneen lisenssi ............................................................................. 24
Turvallisuusohjeet ................................................................................... 8
Uudelleenkäyttö, asennus ja huolto ...................................................... 8
Vaatimustenmukaisuusilmoitus ........................................................... 49
Valikko ................................................................................................... 16
Valikkotoiminnot ................................................................................... 25
Vianmääritys .......................................................................................... 46
Video Settings (Videoasetukset).......................................................... 37

Käyttöohje 7944075g | MagniLink PRO - PC

51

