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1 Om LVI 

LVI Low Vision International AB blev grundlagt i 1978 og er en af verdens 
førende producenter af forstørrende tv- og computersystemer til 
synshæmmede. Nye produkter udvikles i tæt samarbejde med brugere 
og professionelt personale på synsrehabilitationscentre. LVI er en 
certiceret virksomhed med Quality System Certified ISO 9001 og 
Environmental System Certified ISO 14001. 

Oplysningerne i denne manual er blevet omhyggeligt kontrolleret og 
anses for at være nøjagtige. LVI påtager sig dog ikke noget ansvar for 
nogen unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i denne manual. LVI er 
under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, 
pønale, hændelige skader eller følgeskader, der skyldes en fejl eller 
mangel i denne manual. Med tanke på den fortsatte produktudvikling 
forbeholder LVI sig ret til at foretage ændringer i denne manual og de 
produkter, den beskriver, til enhver tid og uden forudgående varsel eller 
anden form for forpligtelser. 
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2 Præsentation af MagniLink ChromeViewer 

MagniLink ChromeViewer er software, der bruges på en Chromebook til 
at vise billeder fra et MagniLink-kamerasystem. Softwaren styrer 
kameraets egenskaber, f.eks. forstørrelsesniveau, kunstige farver og 
lysstyrke. Med en licens er det muligt at OCR-behandle en tekst og få 
den læst op af en talesynteseenhed. 

2.1 Systemkrav 

• Chrome OS version 59 

• 1 integreret USB 3.0-port. 

• Intel Celeron, 2 GB RAM 

2.2 Anbefalede systemkrav 

• En integreret USB 3.0-port type A 

• Intel i5-processor 

• 4 GB RAM 

LVI anbefaler, at du bruger en Intel-baseret Chromebook sammen med 
et MagniLink-kamera, fordi vi har oplevet kompatibilitetsproblemer med 
ARM-baserede Chromebooks. 

Et USB 3.0 Y-kabel kan være nødvendigt for at kunne levere tilstrækkelig 
strøm til kameraet. Et USB Y-kabel gør det muligt at anvende to USB-
porte til at køre MagniLink kamerasystemet. 

LVI har testet softwaren på flere forskellige Intel-baserede Chromebooks 
uden problemer, men der er ingen garanti for, at systemet vil fungere på 
alle computere, der lever op til specifikationerne. LVI anbefaler, at du 
tester softwaren sammen med den Chromebook, som systemet skal 
bruges sammen med, for at sikre, at den er kompatibel. Computere med 
højere ydeevne giver bedre ydeevne for kameraet. 

  

Bemærk, at der kræves en internetforbindelse til licensgivning samt at 
der bruges OCR i ChromeViewer. 

  



MagniLink ChromeViewer 

 

Brugsanvisning 7944984c | MagniLink ChromeViewer  7
 

3 Installation af software 

MagniLink ChromeViewer kan downloades fra Chrome Webshop. Kan du 
ikke finde applikationen ved hjælp af søgefunktionen i Chrome 
Webshop, er der et direkte link på vores hjemmeside, som fører dig til 
installationssiden. 

Linket åbner en ny side med Chrome Webshop, og MagniLink 
ChromeViewer vil automatisk være valgt. 

 

 

Vælg Tilføj for at starte installationen. 
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Derefter vises en informationsboks, der forklarer, hvad applikationen kan. 
Vælg Tilføj app for at fortsætte. 

 

 

  

Installationen er herefter afsluttet, og du kan starte applikationen ved at 
følge instruktionerne og klikke på det fremhævede ikon. Som beskrevet i 
ovenstående billede kan du også trykke på knappen App for at starte 
applikationen. 
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Gør følgende, hvis du vil have adgang til MagniLink ChromeViewer i App 
Launcher med mulighed for at knytte applikationen til startområdet: 

  

1. Start MagniLink ChromeViewer. 

2. Gå til Indstillinger. 

3. Tryk på knappen Kopiér URL under siden Om indstillinger for at 
kopiere adressen til applikationen. 

4. Start Google Chrome. 

5. Klik på adressefeltet, og indsæt den kopierede adresse – enten ved at 
taste Ctrl + V eller højreklikke på adressefeltet og vælge Indsæt. Tryk 
Enter. 

6. Vælg Flere værktøjer under Mere øverst til højre, og vælg derefter 
Opret genvej. 
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7. Vælg Åbn som vindue, og tryk derefter på Opret. 

 

 

  

I App Launcher kan du også tilføje MagniLink ChromeViewer til 
startområdet. 
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4 Licensgivning 

Det er muligt at licensere softwaren til OCR. Licensering kræver, at du 
giver ChromeViewer adgang til visse oplysninger på din Google-konto, 
da licensnøglen gælder for Google-kontoen. Det betyder, at du ikke vil 
være begrænset til én computer, men vil kunne bruge en hvilken som 
helst Chromebook sammen med din Google-konto og stadig bruge OCR 
i ChromeViewer. 

  

Klik på knappen Log ind under Indstillinger, og følg instruktionerne. Når 
du er logget på, vises et indtastningsfelt, hvor du skal indtaste 
licensnøglen. Klik derefter på OK. Når licensering er gennemført, har du 
direkte adgang til OCR. 

  

Bemærk, at OCR med ChromeViewer har følgende begrænsninger: 

• Der kræves en internetforbindelse til licensering såvel som til 
brug af OCR i MagniLink ChromeViewer. 
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5 Brug af softwaren 

5.1 Kamera 

Du skal følge instruktionerne under kamerafanen for at starte kameraet, 
og klikke på knappen midt i billedet. Der vises efterfølgende en boks 
med en liste over tilsluttede LVI-kameraer. Vælg det kamera, du vil starte, 
og derefter Tilslut eller Tilknyt. 

5.2 Funktioner via menuer 

Applikationen består af et vindue med faner og grupper af knapper. Der 
er en fane til applikationsindstillinger, en fane til håndtering af kameraet 
og en fane til Notepad. Afhængigt af om du har indhentet en licens, er 
der også et vindue til håndtering af OCR-behandlet tekst. 

5.2.1 Fanen kamera 

 

 

  

1. Reducer forstørrelsen 

2. Øg forstørrelsen 

3. Låser autofokus 
Låser autofokus-tilstand. Denne funktion er nyttig, hvis du 
foretrækker at skrive i hånden. Så påvirkes autofokus ikke af 
pennen eller din hånd. Tryk på knappen for at genaktivere 
autofokus. 

4. Fokus op 
Mindsker fokusafstanden. Når denne funktion bruges, deaktiveres 
autofokus. 

5. Fokus ned 
Øger fokusafstanden. Når denne funktion bruges, deaktiveres 
autofokus 

6. Reducer lysstyrke/kontrast 

7. Øg lysstyrke/kontrast 
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8. Læselinje/gardin venstre/op  
Justerer læselinjens position. Tryk på knappen for at flytte 
læselinjen mod venstre. Hold knappen inde for at ændre 
læselinjen til vandret og for at flytte den opad. Læselinjen bliver 
nu til en lodret bjælke, der formindsker visningsområdet. Bjælken 
bliver vandret, når du trykker på knappen igen. 

9. Læselinje/gardin højre/ned 
Samme som den forrige kommando, men i modsat retning. 

10. Reducer lampens lysstyrke 

11. Øg lampens lysstyrke 

12. Tag et snapshot 
Dialogboksen “Gem fil som” vises. Der foreslås automatisk et 
filnavn (med dags dato og klokkeslæt) og en mappe (Downloads). 
Tryk på "Enter" for at gemme billedet. Hvis du vil gemme billedet 
et andet sted, kan du ændre dette manuelt. 

13. Start/stop videooptagelse 
Tryk for at åbne dialogboksen “Gem fil som”. Der foreslås 
automatisk et filnavn (med dags dato og klokkeslæt) og en mappe 
(Downloads). Tryk på Enter for at gemme med det foreslåede 
navn. Hvis du vil gemme videoen i en anden mappe eller under et 
andet navn, er det muligt at ændre dette i dialogboksen. Stop 
optagelsen ved at trykke på knappen igen. 

14. Roter kamerabillede 
Roterer kamerabilledet med uret. 

15. Spejlvend kamerabillede 
Tryk igen for at gendanne spejlvendingen. 

16. Frys kamerabillede 
Tryk igen for at afslutte fastfrysning. 

17. Fuldskærm 
Når funktionen er aktiveret, vises hele kamerabilledet. Ellers 
beskæres billedet alt efter, hvor stort kameravinduet er. 

18. OCR-behandling 
Udfører en OCR-konvertering af kameravinduet. 

19. Notepad 
Åbner billedet fra kameraet i Notepad. 
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5.2.2 OCR-fane 

 

 

1. Åbn dokument (med OCR-behandling) 
Åbner en dialogboks. Vælg den fil, du vil åbne, i dialogboksen. 
Billedfiler kan åbnes i JPEG- og PNG-formater. 

2. Importér dokumenter 
Importér eksporterede dokumenter. 

3. Eksportér dokumenter 
Eksportér aktuelle dokumenter. 

4. Gem dokument 
Gem aktuelt dokument. Dokumentet forbliver i applikationen, selv 
ved genstart, indtil du vælger at slette det. 

5. Slet dokument 
Slet det aktuelle dokument. 

6. Afspil/pause 
Start/pause læsning 

7. Stop 
Stopper læsningen. Den næste læsning vil begynde fra starten af 
teksten. 

8. Tilbage 
Brug denne kommando til at gå trinvis tilbage gennem teksten. 
Hvis læsetilstand er indstillet til ord, går du tilbage gennem 
teksten ord for ord. Hvis læsetilstand er indstillet til sætning, går 
du tilbage gennem teksten én sætning ad gangen. 

9. Fremad 
Brug denne kommando til at gå trinvis fremad i teksten. Hvis 
læsetilstand er indstillet til ord, går du fremad i teksten ord for 
ord. Hvis læsetilstand er indstillet til sætning, går du fremad i 
teksten én sætning ad gangen. 

10. Læsetilstand 
Denne kommando skifter den læsetilstand, der skal bruges ved 
tryk på “Tilbage” og “Fremad”. Mulige tilstande er ord eller 
sætninger. 
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11. Visningsindstilling 
Skifter visningsindstilling for OCR-behandlet tekst. De 
tilgængelige visningsindstillinger er ”sidevisning”, 
”rækkevisning”, ”ordvisning”, ”billedvisning”, ”billede og ord” 
samt ”billede og række”. 

12. Skrifttypestørrelse 
Bruges til at ændre OCRT-tekstens størrelse. 

13. Hastighed 
Ændrer talehastigheden. 

5.2.3 Notepad-fane 

 

 

Notepad-værktøjet består af tre dele. 

• Øverst er der en menulinje med knapper. 

• Til venstre er der en liste over billeder. Du navigerer til et billede 
ved at klikke på det. Du kan slette et billede ved at klikke i øverste 
højre hjørne. 

• En flade, hvor du kan tegne, forstørre og panorere billedet. 

1. Åbn 
Åbner billedet. Systemet kan åbne billeder i .jpg- og .png-format. 

2. Eksportér 
Eksporterer note. Det er muligt at eksportere den aktive note som 
en billedfil eller alle noterne som en PDF. 

3. Gem 
Gemmer den aktuelle note. Noten forbliver i applikationen, selv 
ved genstart, indtil du vælger at slette den. 

4. Slet 
Sletter den aktuelle note. 

5. Kuglepen 
Tegner med en kuglepen. 

6. Overstregningstusch 
Tegner med en overstregningstusch. 
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7. Tekst 
Indsætter tekst. Du kan flytte teksten rundt, efter du har indsat 
den. Du skal dog først trykke på den indsatte tekst med 
Tekstværktøjet. 

8. Zoom og panorer 
Forstørrer og panorerer billedet. 

9. Viskelæder 
Visker ud. 

10. Fortryd 
Fortryder seneste indtastning. 

11. Annuller fortryd 
Genskaber efter tryk på fortryd. 

12. Roter 
Roterer billedet. BEMÆRK! Dette sletter alle indtastninger. 

5.3 Funktioner via tastaturet 

MagniLink-kameraet vises i et vindue via en Chrome-udvidelse, og de 
fleste funktioner kan styres via tastaturet. Genvejskommandoerne kan 
ændres via menuerne. Herunder følger standardindstillingerne for 
genvejskommandoerne.   

Globale tastaturgenveje Følgende genveje gælder alle faner. 

9 Vindue for informationer og indstillinger 
I dette vindue kan der vælges forskellige indstillinger af 
applikationen. 

Alt + 1 Gå til kamerafanen 

Alt + 2 Gå til OCR-fanen 

Alt + 3 Gå til Notepad-fanen 

V Skift mellem faner 

Ctrl + H Skjul eller vis menuen 

8 Næste vinduesposition 
Tryk flere gange på tasten 8 for at skifte mellem 
indstillingerne af delte billeder på den primære skærm. 
Vinduet kan altså styres med musen eller 
standardkommandoerne i Chrome OS. 

Ctrl + plus Forstør menu 

Ctrl + minus Formindsk menu 
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Kameragenveje Følgende genveje gælder kun for kamerafanen 

1 Naturlige farver 
Skifter mellem billede med naturlige farver og gråtoner. 

2 Positivt billede med forstærket kontrast 
Kunstige farver: hvid/sort, gul/sort, grøn/sort, rød/sort, 
gul/blå, hvid/blå. Tryk flere gange på 2 for at skifte 
mellem de forskellige farver. (Shift + 2 for at gå tilbage) 

3 Negativt billede med forstærket kontrast 
Kunstige farver: hvid/sort, sort/gul, sort/grøn, sort/rød, 
blå/gul, blå/hvid. Tryk flere gange på 3 for at skifte 
mellem de forskellige farver. (Shift + 3 for at gå tilbage) 

4 Start OCR 
Starter OCR med automatisk oplæsning. (Shift + 4 starter 
OCR uden automatisk oplæsning) 

5 Tilføj note 
Tilføjer en note og åbner Notepad. (Shift + 5 tilføjer en 
note, men åbner ikke Notepad) 

Pil op Øg forstørrelsen 

Pil ned Reducer forstørrelsen 

Ctrl + J Autofokus til/fra 

Shift + pil op Øg fokuseringsafstanden 

Shift + pil ned Reducer fokuseringsafstanden 

Højrepil Øg lysstyrke/kontrast 

Venstrepil Reducer lysstyrke/kontrast 

Ctrl + venstrepil Læselinje venstre/op 

Ctrl + højrepil Læselinje højre/ned 

Ctrl + 7 Øg lampens lysstyrke 

Ctrl + 6 Reducer lampens lysstyrke 

Ctrl + P Tag et snapshot 
Tryk på Ctrl + P for at åbne dialogboksen “Gem fil”. Der 
foreslås automatisk et filnavn (dags dato og klokkeslæt) 
og en mappe. Tryk på Enter for at gemme billederne. 
Hvis du vil gemme det samme billede et andet sted eller 
med et andet navn, kan du ændre dette manuelt. 
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Ctrl + M Start/stop videooptagelse 
 Tryk på Ctrl + M for at starte en videoptagelse. Inden 
optagelsen vises en dialogboks med et forslag til filnavn 
(dags dato og klokkeslæt) og mappe. Tryk blot på Enter 
for at starte videooptagelsen. Hvis du vil gemme 
videooptagelsen et andet sted eller med et andet navn, 
kan du ændre dette manuelt. Stop optagelsen ved at 
trykke på Ctrl + M. 

Ctrl + R Roter kamerabilledet med uret 
Hver gang, du vælger denne tastekombination, vil 
kamerabilledet rotere 90° med uret (90°, 180°, 270° og 
0°). 

Ctrl + Shift + R Roter kamerabilledet mod uret 
Hver gang, du vælger denne tastekombination, vil 
kamerabilledet rotere 90° mod uret (270°, 180°, 90° og 
0°). 

Ctrl + I Spejlvend kamerabillede 
Spejlvender kamerabilledet. Denne funktion er praktisk, 
hvis du f.eks. vil anvende kameraet som kosmetikspejl 
med forstørrelse. 

Ctrl + F Frys kamerabillede 
Kamerabilledet fastfryses ved tryk på denne 
tastekombination. Tryk på samme tastekombination igen 
for at fjerne fastfrysningen. 

Ctrl + L Fuldskærm 
Skifter mellem fuldskærm og beskåret billede 

OCR-tastaturgenveje Følgende tastaturgenveje gælder kun for OCR-fanen 

1 Afspil/pause læsning 

2 Stop læsning 

3 Foregående ord/sætning/bogstav 

4 Næste ord/sætning/bogstav 

5 Skift mellem navigering efter ord, sætninger eller 
bogstaver 

B Skift visningsindstilling 

7 Reducer talehastighed 

8 Øg talehastighed 

Notepad-
tastaturgenveje 

Følgende tastaturgenveje gælder kun for Notepad-fanen



MagniLink ChromeViewer 

 

Brugsanvisning 7944984c | MagniLink ChromeViewer  19
 

Ctrl + Z Fortryd 

Ctrl + shift + Z Annuller fortryd 

Ctrl + S Gem note 

Del (slet) Slet note 

Ctrl + R Roter billede til højre 

Ctrl + Shift + R Roter billede til venstre 

1 Vælg kuglepen 

2 Vælg overstregningstusch 

3 Vælg næste værktøj 

4 Vælg forstørrelses- og panoreringsværktøj 

5 Vælg viskelæder 

Ctrl + 1 Tegneværktøjets foregående farve 

Ctrl + 2 Tegneværktøjets næste farve 

Ctrl + 3 Formindsk tegneværktøjets størrelse 

Ctrl + 4 Forøg tegneværktøjets størrelse 

 

5.4 Vindue for informationer og indstillinger 

Vinduet for informationer og indstillinger består af et antal af forskellige 
faner, der indeholder applikationsinformationer og alternative 
indstillinger. 
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5.4.1 Om applikationen 

  

 

 

Informationer vedrørende softwareversion og copyright finder du under 
denne fane. Hvis du har fået licens til OCR, er det her, du logger på og 
indtaster licensnøglen for at få adgang til OCR-fanen og dens funktioner. 
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5.4.2 Applikationsindstillinger 

 

 

Vinduestilstande 
Vælg de forskellige vinduestilstande, som skal aktiveres ved tryk på 
tasten 8. 

  

Tema 
Vælg det tema, som skal være aktivt. Temaet bestemmer det farvesæt, 
som applikationen skal have. 

  

Sprog 
Skift sprog til softwaren. Softwaren er indstillet til at bruge samme sprog 
som computerens standard. Hvis dette sprog ikke er tilgængeligt, vælges 
engelsk automatisk som standard. 

  

Menustørrelse 
Her kan du ændre menuernes og knappernes størrelse. 
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5.4.3 Videoindstillinger 

 

 

Optag lyd 
Aktivér denne funktion for at optage lyd med en mikrofon tilsluttet. 

  

Begræns optagelseslængde 
Aktivér denne funktion for at begrænse optagelsens længde. 

  

Længde i minutter 
Hvis du har valgt at begrænse optagelseslængden, kan du indstille 
grænsen i minutter her, fra 1 til 60 minutter. 

  

MagniLink ChromeViewer kan optage videoklip fra et MagniLink-
kamerasystem i WebM-format (.webm). Videooptagelsen startes via 
tastaturet (Ctrl + M). En rød indikator vises i bunden til højre for 
videovinduet, mens der optages. 
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5.4.4 Indstillinger for genvejskommandoer 

 

 

Her kan du ændre de anvendte genvejskommandoer for applikationen. 
Hvis du vil ændre en genvejskommando, skal du tabulere til den 
kommando, der skal ændres, og trykke på mellemrum eller Enter og 
derefter indtaste den nye tastaturkombination. Hvis der indtastes en 
kombination, der allerede er i brug til en anden kommando, slettes den 
anden kommando. Der skal indtastes en ny tastaturkombination for at 
ændre kommandoen. 
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5.4.5 OCR-indstillinger 

 

 

Stemme 
Vælg hvilken stemme, der skal bruges til fremtidige OCR-konverteringer. 

  

Område 
Vælg det datacenter, som skal udføre OCR-konverteringerne. Jo tættere 
på din aktuelle placering, desto hurtigere foregår OCR-konverteringerne. 
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5.5 OCR-konverteringens kvalitet 

Husk følgende, hvis du vil optimere resultaterne af OCR-konverteringen.  

• Kontrollér, at forstørrelsen er tilstrækkelig. Tekst med meget små 
bogstaver giver dårlige resultater i OCR-softwaren. Vi anbefaler 
mindst 12 pt til den mindste forstørrelse på læsekameraet. 

• Undgå papir med glans, da det giver refleksioner i billedet. Dette 
forringer resultatet af OCR-konverteringen. Hvis du vil bruge papir 
med glans, anbefaler vi, at lyset i enheden kobles fra. 

• Bestemte skrifttyper kan være svære at fortolke for OCR-
programmet. 

• Det er vigtigt, at tekstkontrasten er tilstrækkelig. 

• Det er vigtigt, at det OCR-programmets sprog er det samme som 
tekstens. 
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