
MagniLink AIR



MagniLink AIR
MagniLink AIR Uno  
Et trådløst kamera, der kan bruges både 
som læse- og afstandskamera. Kameraet 
monteres normalt i et nedhængt loft, men 
kan også monteres i et standardloft. Enheden 
kan bruges individuelt, men til billeddeling 
mellem flere kameraer kan den også 
kombineres med MagniLink AIR Distance 
eller et MagniLink læsekamera, såsom 
MagniLink S Premium 2 eller MagniLink 
PRO. 

MagniLink AIR Duo 
Et trådløst dobbeltkamerasystem, hvor det 
ene kamera bruges som læsekamera og 
det andet som afstandskamera. Systemet 
er normalt fastgjort til et nedhængt loft, men 
kan også fastgøres til et almindeligt loft. 

MagniLink AIR Distance 
Et kablet afstandskamera, der fås i varianter 
med bordmontering, vægbeslag eller loft-
montering. Enheden kan bruges uafhængigt 
eller sammen med MagniLink AIR Uno eller 
et MagniLink læsekamera. 

Tilbehør  
MagniLink AIR Framegrabber*          
En enhed, der giver dig mulighed for tråd- 
løst at tage billedet fra en ekstern billedkilde, 
såsom en projektor eller et smartboard.   

Kontrol- og styreenhed
Anvendes, hvis MagniLink AIR skal bruges 
uden computer. Billedet fra dit kamera-
system vises derefter på en separat skærm i 
stedet. Leveres med forudinstalleret software 
og kontrolboks. Tastatur og computermus 
tilbydes som tilbehør. 

OCR/TTS
En tekst-til-tale-funktion, TTS, er en
yderligere mulighed. Denne funktion gør
det blandt andet muligt at OCR-behandle 
en tekst og få den læst op, samt redigere 
og gemme den OCR-behandlede tekst. 

Ekstra tillbehør
Flere slags ekstra tilbehør tilbydes, som
letter brugen, for eksempel en ekstern 
controller til styring af systemet. 

Tilpas og kombiner
til en fungerende hverdag 
Hjørnestenen i MagniLink AIR er vores MagniLink-software, der 
bruges på en computer (PC og Mac) eller på en kontrol- og
styreenhed, hvis du ikke har adgang til en computer. Her forbindes 
forskellige typer trådløse eller kablede kameraer og andet tilbehør,
som du kan kombinere på forskellige måder. På denne måde kan
MagniLink AIR tilpasses hver brugers unikke behov. Uanset hvordan du  
vælger at designe systemet, har du altid adgang til masser af nyttige 
funktioner, der gør hverdagen lettere og skaber nye muligheder. 

4

5

6

1

2

3

* Tilbehøret passer til MagniLink AIR Uno / Duo
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Sådan er systemet opbygget:

Et fleksibelt system 
MagniLink AIR er et fleksibelt system, 
der gør hverdagen lettere for brugeren. 
Kameraerne er motoriseret og styres fra 
softwaren via musemarkøren, tastaturet 
eller fra et eksternt kontrolpanel. Ved 
at opdele skærmen mellem billedet 
fra afstandskameraet og læsekameraet 
kan brugeren lettere dele de samme 
oplysninger som deres fuldsynede 
jævnaldrende, hvilket øger både deltagelse 
og uafhængighed. 

Wifi-repeater for øget tilgængelighed 
I næsten alle situationer er det vigtigt at 
ikke kun kunne bruge kameraerne, uden 
samtidig også være i stand til at være 
forbundet til skolens netværk eller 
internet. Dette er ikke et problem, da 
vores trådløse kamerasystemer inkluderer 
en wifi-repeater, der muliggør trådløs 
adgang til et tilsluttet netværk / internet, 
selvom computeren er forbundet trådløst 
til kamerasystemet.  

Der er flere måder at kombinere forskellige kameraer 

og tilpas MagniLink AIR-systemet – vi fortæller dig mere 

om dette på de følgende sider. 

MagniLink AIR Uno
Trådløs læsning og afstandskamera. 

MagniLink AIR Duo
Trådløst to-kamerasystem med et 
afstandskamera og et læsekamera.  

MagniLink  
AIR Distance
Kablet
afstandskamera.

OCR/TTS 
Vælg tekst-til-tale-funktion
for at lytte til dine tekster. 

MagniLink Lesekamera
Flere forskellige MagniLink 
læsekameraer kan tilsluttes systemet.

MagniLink AIR 
Framegrabber
Overfør billede
trådløst fra
ekstern billedkilde. Computer  

+ software

Kontrol- og 
styreenhed  
+ skærm  
+ software

MagniLink software til pc og
Mac eller kontrol- og styreenhed 



Den loftmonterede MagniLink AIR Uno er et effektivt hjælpemiddel 
til f.eks. skolelever med nedsat syn. Enheden kan bruges som både 
et afstands- og læsekamera, og brugeren styrer let det motoriserede 
kamera for at se på, hvad der ønskes. Med afstandstilstanden ser 
eleven for eksempel, hvad læreren laver foran tavlen, og med 
læsefunktionen kan eleven læse i sine skolebøger eller udforske 
forskellige objekter, der vises med den ønskede forstørrelse på 
computer skærmen. 

MagniLink AIR Uno

Fleksibelt tagsystem uden kabler  
Systemet består af MagniLink-softwaren og 
et kombineret læse- og afstandskamera, 
der er fastgjort til loftet. En af fordelene 
ved at kameraet monteres i loftet, er at 
udsynet ikke risikerer at blive dækket. En 
anden fordel ved MagniLink AIR Uno er
at billedet fra kameraet overføres  
 

trådløst til computeren, hvilket giver 
mere arbejdsplads på skolebordet eller 
skrivebordet, fordi der ikke er behov 
for plads til kabler. Det faktum, at 
kameraet er af den nyeste teknologi og 
viser et rigtig skarpt billede, gør det 
selvfølgelig også lettere for brugeren. 

MagniLink AIR Uno kan skifte mellem at vise 
afstandsbillede eller f.eks. tekst i en bog der 
er placeret på bordoverfladen, på skærmen.



Se flere billeder på en gang
Computerskærmen kan let opdeles 
mellem billedet taget med det loft-
monterede kamera, enten i afstand eller 
læsningstilstand, og selve computer-
billedet. Flere visningsmuligheder vil være 
tilgængelige, hvis du også vælger at 
tilslutte MagniLink AIR Distance eller et 
MagniLink-læsekamera, såsom MagniLink S 
Premium 2, MagniLink PRO eller MagniLink 
Vision. Så har du pludselig et system 
med to kameraer og kan se billedet fra 
afstandskameraet og læsekameraet på 
samme tid. På denne måde kan eleven 
se på computerskærmen, hvad læreren 
laver foran tavlen og samtidig se et billede 
fra for eksempel sin skolebog taget med 
læsekameraet.

Tilbehør, der gør det nemmere
Hvis systemet er beregnet til at blive 
brugt af en studerende, der ikke har 
adgang til en computer, er det muligt 
at vælge en kontrol- og styreenhed 
med forudinstalleret software i stedet. 
Billedet overføres derefter trådløst fra 
det loftmonterede kamera til kontrol og 
styreenheden, som igen er forbundet til 
en separat skærm, der viser kamerabilledet. 

Et andet nyttigt tilbehør er MagniLink AIR 
Framegrabber. Dette overfører billedet 
trådløst fra en ekstern billedkilde, såsom en 
projektor eller smartboard, til computeren. 
Mere tilbehør til systemet præsenteres 
senere i brochuren.

På arbejdspladsen
MagniLink AIR Uno arbejder ikke kun i 
et skolemiljø, men passer lige så godt i 
f.eks. auditorier eller konferencelokaler
på arbejdspladser, hvor mennesker med
nedsat syn arbejder.

Den studerendes skærmopdeling viser billede fraMagniLink AIR Uno og fra en projektor tilsluttetMagniLink AIR Framegrabber.



 

Bild på rätt kameror.

Altid adgang til begge kameraer
Dette loftmonterede motoriserede 
to-kamerasystem giver ekstraordinær 
fleksibilitet. I et og samme system har 
du både et separat afstandskamera og 
et separat læsekamera. Ved hjælp af 
softwaren kan du derfor se billeder fra 
begge kameraer samtidigt, hvis det ønskes.  

Maksimalt bordsplads
Da der ikke er behov for bordmonteret 
læsning eller afstandskamera, får eleven 
maksimalt bordplads til skolearbejdet. Da 
MagniLink AIR Duo også er et trådløst 
system, er der ingen ekstra kabler at holde 

styr på, og som optager plads 
på arbejdsbordet. En anden fordel ved 
systemet er, at det er placeret i loftet og 
dermed giver den bedst mulige udsyn. 
Systemet er perfekt til studerende med et 
fast klasseværelse eller i andre rum, hvor 
der ønskes mulighed for et billede fra både 
afstand og bordoverflade.

Fungerer selv uden en computer
Hvis systemet er beregnet til at blive brugt 
af en studerende, der ikke har adgang til 
en computer, er det muligt at vælge en 
kontrol- og styreenhed med forudinstalleret 
software i stedet. 

Et meget fleksibelt og tilpasningsdygtigt system med to kameraer
hvilket på den bedste måde gør det daglige skolearbejde nemmere 
for studerende med nedsat syn. Systemet muliggør skærmdeling 
på flere forskellige måder, hvilket giver ekstra frihed.  

MagniLink AIR Duo



MagniLink AIR Duo er et system med to  
kameraer med afstandskamera og læsekamera. 

Billedet overføres derefter trådløst fra 
loftmonterede kameraer til kontrol- og 
styreenheden, som igen er forbundet til en 
separat skærm, der viser kamerabilledet. 
Kontrolboks er inkluderet, men du kan også 
vælge et tastatur og en computermus til at 
styre softwaren. 

Direkte overførsel 
Et andet nyttigt tilbehør er MagniLink AIR 
Framegrabber. Dette overfører billedet 
trådløst fra en ekstern billedkilde, såsom en 
projektor eller smartboard, til computeren.

MagniLink AIR Duo fungerer, ligesom andre 
systemer i MagniLink AIR-familien, også 
godt på arbejdspladsen. Systemet giver

muligheder for øget deltagelse for med-
arbejdere med nedsat syn, især på møder 
og konferencer.  



Kameraet er bedst egnet i et skole og et arbejdsmiljø, hvor det i
kombination med et MagniLink læsekamera og andet tilbehør kan
tilpasses den enkelte brugers ønsker og behov. På denne måde 
skabes muligheder for en bedre og mere uafhængig hverdag!

MagniLink AIR Distance

Dobbelt kamerasystem, hvor den studerende ser et billede fra afstandskameraet 
MagniLink AIR Distance og læsekameraet MagniLink S Premium 2. 



Fleksibilitet med tre designs  
MagniLink AIR Distance er et kabelført 
afstandskamera, der fås i tre versioner, 
til montering på bord, væg eller loft. 

Brug separat eller kombiner
MagniLink AIR Distance giver brugeren 
mulighed for at se på deres skærm, hvad 
der sker på afstand. Med splitfunktionen er 
det muligt at dele dette afstandsbillede 
med noget andet, for eksempel et 
tekstdokument, som den studerende 
har på computeren. MagniLink AIR 
Distance kan også kombineres med 
en række MagniLink læsekameraer og 
tilbehør for at skabe et unikt system, der 
passer til den enkelte bruger. Sammen 
med et MagniLink-læsekamera eller den 
loftmonterede MagniLink AIR Uno skaber 
du for eksempel et effektivt to-kamera-
system, der kan vise billeder fra et 
afstandskamera og et læsekamera 
samtidigt på skærmen. 

Tilpasning på individuelt niveau 
Det er softwaren, der styrer systemets 
egenskaber, såsom forstørrelsesgrad, 
kontraster, farver og lysniveau, så det, der 
vises på skærmen, tilpasses hver enkelt 
brugers behov. En valgfri tekst-til-tale-
funktion, TTS, er også tilgængelig. Med 
denne funktion er det blandt andet muligt 
at OCR-behandle en tekst og få den læst 
højt. På den næste side fortæller vi dig, 
hvordan du yderligere kan tilpasse systemet. 

Dobbelt kamerasystem, hvor den studerende ser et billede fra afstandskameraet 
MagniLink AIR Distance og læsekameraet MagniLink S Premium 2. 



Tilpas med ekstra tilbehør

Hver bruger er unik og har forskellige behov, det gør det ekstra
vigtigt at være i stand til at tilpasse og kombinere kamerasystemet
så det virker optimalt. Når du anvender et MagniLink AIR- 
kamerasystem, kan du derfor vælge mellem et forskelligt praktisk 
tilbehør.  

MagniLink AIR Framegrabber* 
Enheden tager billedet fra en ekstern 
billedkilde, såsom en projektor eller 
et smartboard, hvilket letter visningen 
af præsentationer. Med andre ord 
kan personen med nedsat syn se 
præsentationen direkte på sin egen 
skærm og f.eks. forstørre og ændre 
kontrasten i det viste billede.

Kontrol- og styreenhed
Hvis MagniLink AIR-systemet skal bruges 
af en studerende, der ikke har adgang til 
en computer, er det muligt at vælge en 
kontrol- og styreenhed med forudinstalleret 
software i stedet. Derefter overføres 
kamerabilledet trådløst fra loftmonterede 
kameraer eller kablet fra afstandskameraet 
MagniLink AIR Distance til kontrol- og 
styreenheden. Enheden er tilsluttet en 
separat skærm, der viser billedet.
MagniLink-læsekameraer, MagniLink AIR 
Framegrabbers og endda en computer 
kan også tilsluttes kontrol- og styrenheden, 
og du kan derefter dele et skærmbillede 
mellem de forskellige kilder. En brugervenlig 
fjernbetjening følger med enheden, men det 
er også muligt at anvende et tastatur og en 
computermus til at styre systemet med.

 

OCR/TTS
En valgfri tekst-til-tale-funktion, TTS, er 
også tilgængelig. Med denne funktion 
er det muligt at OCR-behandle en 
tekst og få den læst højt. Den OCR-
behandlede tekst kan vises i flere 
forskellige billedvisningsfunktioner, mens 
teksten synkroniseres med tale. At få 
teksten oplæst på samme tid som du 
læser giver øget læsehastighed, 
læseforståelse og udholdenhed i læsning. 
Du kan også redigere og gemme den 
OCR-behandlede tekst.  

Fjernbetjening
For at kontrollere kamerasystemet, selv 
når systemet er tilsluttet direkte til en 
computer, kan du vælge en trådløs
fjernbetjening, hvilket kan gøre det lettere, 
hvis du har motoriske problemer, eller hvis 
du foretrækker ikke at styre systemet 
direkte fra softwaren eller computertastaturet.

* Tilbehøret passer til MagniLink AIR Uno / Duo



Den studerende bruger en kontrol- og 
styreenhed som overfører billedet fra et 
kamera monteret i loftet til en tilsluttet skærm.

En frame grabber sender billedet
fra projektoren til skærmen. 

Fjernbetjening



MagniLink AIR

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00    

Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    

WWW.LVI.SE 
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LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende 
producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores  
mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.  
 
Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.

LVI Danmark ApS 
Hørkær 24, st. tv.

2730 Herlev, DANMARK

Tel: +46 (0)57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk 
WWW.LVI.DK


