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1 Tietoja LVI:stä 

Low Vision International perustettiin 1978, ja yhtiö on näkövammai-sille 
tarkoitettujen suurennuslaitteiden ja tietokonejärjestelmien johtavia 
valmistajia maailmassa. Uudet tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä 
tulevien käyttäjien ja heikkonäköisten kuntoutuksen parissa toimivien 
ammattilaisten kanssa. LVI on ISO 9001 -laatusertifioitu ja ISO 14001-
ympäristösertifioitu yritys. 

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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2 MagniLink ChromeViewer -esittely 

MagniLink ChromeViewer on Chromebookin käyttämä ohjelmisto, jolla 
esitetään MagniLink-kamerajärjestelmän kuvia. Ohjelmistolla säädetään 
kameran ominaisuuksia, kuten suurennustasoa, keinovärejä ja kirkkautta. 
Kun käyttöoikeus on hankittu, tekstin OCR-käsittely on mahdollista ja se 
voidaan lukea puhesyntetisaattorilla. 

2.1 Järjestelmän vähimmäisvaatimukset 

• Chrome OS -versio 98 

• 1 integroitu USB 3.0 -portti 

• Intel Celeron, 2 Gt RAM-muistia 

2.2 Suositeltava järjestelmäkokoonpano 

• Chrome OS -versio 98 

• 1 integroitu USB 3.0 -liitäntä A-tyypin portti 

• Intel i5 -suoritin 

• 4 Gt RAM-muistia 

LVI suosittelee MagniLink-kameran kanssa Intel-suorittimella varustetun 
Chromebookin käyttöä, koska joidenkin ARM-suorittimellisten 
Chromebook-laitteiden kanssa on havaittu yhteensopivuusongelmia. 

USB 3.0 Y -kaapeli saattaa olla tarpeen, jotta kamerajärjestelmä saa 
riittävästi virtaa. USB Y -kaapeli mahdollistaa kahden USB-portin käytön 
MagniLink-kamerajärjestelmän kanssa. 

LVI on testannut ohjelmiston useissa Intel-suorittimellisissa Chromebook-
laitteissa. Se ei kuitenkaan takaa, että järjestelmä toimii kaikissa 
tietokoneissa, jotka täyttävät esitetyt vaatimukset. LVI suositteleekin, että 
ohjelmiston yhteensopivuus varmistetaan sen Chromebookin kanssa, 
jossa sitä aiotaan käyttää. Tehokas tietokone mahdollistaa kameran 
käyttämisen parhaalla suoritustasolla. 

Huomioithan, että käyttöoikeuden hankkimiseen sekä OCR-
tekstintunnistuksen käyttöön ChromeViewerissa tarvitaan 
internetyhteys. 
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3 Ohjelmiston asennus 

MagniLink ChromeViewer voidaan ladata Chrome-verkkokaupasta. Jos et 
löydä sovellusta Chrome-verkkokaupan hakutoiminnon kautta, 
verkkosivustollamme on suora linkki, joka vie sinut suoraan 
asennussivulle. 

Linkki avaa uuden sivun Chrome-verkkokauppaan, ja MagniLink 
ChromeViewer valitaan automaattisesti. 

 

 

Aloita alennus painamalla Lisää. 
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Näet sitten tietoruudun, jossa selitetään sovelluksen toiminnot: jatka 
napsauttamalla Lisää sovellus. 

 

 

  

Asennus on nyt valmis ja voit käynnistää sovelluksen noudattamalla 
ohjeita ja napsauttamalla korostettua kuvaketta. Kuten yllä olevassa 
kuvassa on esitetty, on myös mahdollista käynnistää sovellus painamalla 
App-painiketta. 
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Jos haluat käyttää MagniLink ChromeVieweriä sovellusten 
käynnistysohjelmassa ja liittää sovelluksen aloitusalueelle, toimi 
seuraavasti: 

  

1. Käynnistä MagniLink ChromeViewer. 

2. Mene asetuksiin. 

3. Kopioi osoite sovellukseen painamalla Tietoja asetuksista -sivun alla 
olevaa painiketta Kopioi URL. 

4. Käynnistä Google Chrome -selain. 

5. Valitse osoitekenttä ja liitä kopioitu osoite joko painamalla  Ctrl + Vtai 
napsauttamalla osoitekenttää hiiren oikealla painikkeella ja 
valitsemallaLiitä. Paina Enter. 

6. Paina kohdassa Lisääoikeassa yläkulmassa Lisää työkaluja ja sitten Luo 
pikakuvake. 
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7. Valitse Avaa ikkunanaja paina sittenLuo. 

 

 

  

Sovelluksen käynnistysohjelmassa voit myös liittää MagniLink 
ChromeViewerin aloitusalueelle. 
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4 Käyttöoikeuden hankkiminen 

ChromeViewerin kanssa käytettävät kamerajärjestelmät voidaan 
lisensoida OCR:llä. ChromeViewer havaitsee automaattisesti, onko 
kamerajärjestelmäsi lisensoitu OCR:lle. 

On myös mahdollista aktivoida riippumaton OCR-käyttöoikeus. Tällainen 
aktivointi edellyttää, että annat ChromeViewerille pääsyn tiettyihin 
Google-tilisi tietoihin, koska käyttöoikeusavainta käytetään Google-tiliisi 
aktivoinnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että et ole rajoitettu yhteen 
tietokoneeseen, vaan voit käyttää mitä tahansa Chromebookia Google-
tililläsi ja silti käyttää OCR-tekstintunnistusta ChromeViewerissä. 

Voit antaa ChromeViewerille pääsyn Google-tiliisi painamalla Kirjaudu 
sisään -painiketta kohdassa Asetukset ja seuraamalla ohjeita. Kun 
kirjautuminen on onnistunut, näkyviin tulee syöttöruutu, johon 
käyttöoikeusavain syötetään. Paina sen jälkeen OK. Onnistuneen 
aktivoinnin jälkeen sinulla on suora pääsy OCR:ään. 

Huomaa, että OCR:llä on ChromeViewerillä käytettynä seuraavat 
rajoitukset: 

• Käyttöoikeuden hankkimiseen sekä OCR-tekstintunnistuksen 
käyttöön MagniLink ChromeViewerissä tarvitaan internetyhteys. 
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5 Ohjelmiston käyttäminen 

5.1 LVI-kamera 

Jos haluat käynnistää USB LVI -kameran, sinun on joko painettava 
Yhdistä-painiketta aivan valikkorivin vasemmassa reunassa Kamera-
välilehden alla tai L-pikakuvaketta . Tämän jälkeen näkyviin tulee 
valintaikkuna, joka sisältää luettelon liitetyistä LVI-kameroista. Valitse 
kamera, jonka haluat käynnistää, ja valitse sitten Yhdistä. 

5.2 Valikkotoiminnot 

Sovellus koostuu ikkunasta, jossa on välilehtiä ja painikeryhmiä. Siinä on 
välilehdet sovellusasetuksille, kameran käsittelylle ja muistiolle. Lisäksi 
sovelluksessa on välilehti myös OCR-tekstintunnistukselle, mikäli siihen 
on hankittu käyttöoikeus. 

5.2.1 Kamera-välilehti 

Seuraava välilehti vaihtelee painikkeiden välillä yhdistettyjen 
kamerajärjestelmien lukumäärästä riippuen. 

 

 

  

 

 

Yhdistä LVI-kamera 

 

 

Pienennä suurennusta 

 

 

Lisää suurennusta 
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Kuvalähteen vaihtamista 
käytetään liikkumiseen kuvalähteiden välillä (jos lähteitä 
on enemmän kuin kaksi). 

 

 

Vaihda kameraa. 
Käytetään liikkumiseen kameroiden välillä. 

 

 

Vaihda jakotilaa 
Vaihda pysty- ja vaakasuoran jakotilan välillä. 

 

 

Siirrä jakoa vasemmalle. 
Siirtää jakotilaa vasemmalle. 

 

 

Siirrä jakoa oikealle. 
Siirtää jakotilaa oikealle. 

 

 

Panoroi vasemmalle 

 

 

Panoroi oikealle 

 

 

Kallista alas 

 

 

Kallista ylös 



 MagniLink ChromeViewer

 

14 Käyttöohje 7944983d | MagniLink ChromeViewer 
 

 

 

Asento 1 
Tallenna asento pitämällä Ctrl-näppäin alhaalla painaen 
samalla näppäintä. Kameran kuva siirtyy tallennettuun 
asentoon, kun painiketta painetaan. 

 

 

Asento 2 
Tallenna asento pitämällä Ctrl-näppäin alhaalla painaen 
samalla näppäintä. Kameran kuva siirtyy tallennettuun 
asentoon, kun painiketta painetaan. 

 

 

Asento 3 
Tallenna asento pitämällä Ctrl-näppäin alhaalla painaen 
samalla näppäintä. Kameran kuva siirtyy tallennettuun 
asentoon, kun painiketta painetaan. 

 

 

Lukitse automaattitarkennus. 
Lukitsee automaattitarkennustilan. Tämä ominaisuus on 
hyödyllinen, kun haluat kirjoittaa käsin. Kynä tai kätesi ei 
vaikuta automaattitarkennukseen. Ota 
automaattitarkennus takaisin käyttöön painamalla 
painiketta uudelleen. 

 

 

Taerkennusetäisyyden pienennys 
Pienentää tarkennusetäisyyttä Tätä toimintoa 
käytettäessä automaattitarkennus on pois käytöstä. 

 

 

Tarkennuksen kasvatus 
Lisää tarkennusetäisyyttä. Tätä toimintoa käytettäessä 
automaattitarkennus on pois käytöstä. 

 

 

Pienentää kirkkautta/kontrastia 

 

 

Lisää kirkkautta/kontrastia 
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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. 

 

 

Kohdistusviiva/palkki oikealle/alas 
Toimii kuten edellinen komento, mutta vastakkaiseen 
suuntaan. 

 

 

Vähennä lampun kirkkautta 

 

 

Lisää lampun kirkkautta 

 
  

Ota tilannekuva 
“Tallenna tiedosto nimellä”-valintaikkuna avautuu. 
Toiminto ehdottaa automaattisesti tiedostonimeä (jossa 
on nykyinen päivämäärä ja kellonaika) ja kansiota 
(Lataukset). Tallenna kuva painamalla Enter-painiketta. 
Jos haluat tallentaa kuvan muualle, voit muuttaa tämän 
manuaalisesti. 

 
  

Aloita/pysäytä videonauhoitus 
Paina avataksesi “Tallenna tiedosto nimellä” -
valintaikkunan. Toiminto ehdottaa automaattisesti 
tiedostonimeä (jossa on nykyinen päivämäärä ja 
kellonaika) ja kansiota (Lataukset). Tallenna tiedosto 
ehdotetulla nimellä painamalla Enter-painiketta. Jos 
haluat tallentaa videon toiseen kansioon tai eri nimellä, 
voit muuttaa määrityksiä tässä valintaikkunassa. Pysäytä 
tallennus painamalla painiketta toistamiseen. 

 

 

Kierrä kamerakuvaa 
Kierrä kamerakuvaa myötäpäivään Jos haluat kiertää 
kuvaa myötäpäivään, pidä vaihtopainiketta 
alaspainettuna painiketta painaessasi. 
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Käännä kamerakuva peilikuvakseen 
Jos haluat kääntää kuvan peilikuvakseen, paina toisen 
kerran. 

 

 

Pysäytä kamerakuva 
Jos haluat vapauttaa kuvan, paina painiketta uudelleen. 

 

 

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. 

 
  

OCR-käsittely 
Suorittaa kameraikkunan OCR-muunnoksen. 

 

 

Muistio 
Avaa kuvia muistiinpanotyökalun kamerasta.  

 

 

Ohje 
Tämä vaihtoehto avaa PDF-muotoisen käyttöoppaan 
vakio-ohjelmassa. 
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5.2.2 OCR-välilehti 

Seuraava välilehti näkyy vain, jos järjestelmällä on OCR-
tekstintunnistuslisenssi. 

 

 

 

 
  

Avaa asiakirja (OCR-muuntaminen) 
Avaa valintaikkunan. Valitse valintaikkunasta tiedosto, 
jonka haluat avata. Kuvatiedostoja on mahdollista avata 
JPEG-, PNG- ja PDF-muodoissa. 

 
  

Tuo asiakirja 
 Tuo vietyjä asiakirjoja. 

 
  

Vie asiakirja 
Vie nykyinen asiakirja. 

 

 

Tallenna asiakirja 
Tallenna nykyinen asiakirja. Asiakirja säilyy sovelluksessa, 
jopa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, kunnes päätät 
poistaa asiakirjan. 

 
  

Poista asiakirja. 
Poista nykyinen asiakirja. 

 
  

Toisto/keskeytys 
Aloita/keskeytä lukeminen. 

 
  

Lopeta 
Lopettaa lukemisen. Seuraavaksi lukeminen alkaa taas 
tekstin alusta. 
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Takaisin 
Käytä tätä komentoa siirtyäksesi taaksepäin tekstissä. Jos 
lukutilaksi on asetettu sana, siirryt tekstissä taaksepäin 
sana kerrallaan. Jos lukutilaksi on asetettu lause, siirryt 
taaksepäin lause kerrallaan. 

 
  

Eteenpäin 
Käytä tätä komentoa siirtyäksesi eteenpäin tekstissä. Jos 
lukutilaksi on asetettu sanat, siirryt tekstissä eteenpäin 
sana kerrallaan. Jos lukutilaksi on asetettu lause, siirryt 
eteenpäin lause kerrallaan. 

 
  

Lukutila 
Tämä komento vaihtaa käyttöön lukutilan, kun painetaan 
komentoja “Takaisin” ja “Eteenpäin”. Mahdolliset tilat 
ovat kirjain, sana tai lause. 

 
  

Katselutila 
Vaihtaa OCR-muunnetun tekstin näyttötilan. 
Käytettävissä olevat näyttötilat ovat "page view" 
(sivunäkymä), "word view" (sananäkymä), “row view” 
(rivinäkymä), “image view", (kuvanäkymä) sekä "image 
and row" (kuva ja rivi). 

 
  

Fonttikoko 
 Käytetään OCR-tekstin fonttikoon muuttamiseen. 

 
  

Nopeus 
Muuttaa puhenopeuden.     

 

 

Ohje 
Tämä vaihtoehto avaa PDF-muotoisen käyttöoppaan 
vakio-ohjelmassa. 
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5.2.3 Muistio-välilehti 

 

 

Muistiinpanotyökalu koostuu kolmesta osasta. 

• Yläosassa on valikkopalkki painikkeilla. 

• Vasemmalla on luettelo kuvista. Napsauttamalla kuvaa pääset 
navigoimaan siihen. Voit poistaa kuvan napsauttamalla oikeasta 
yläkulmasta. 

• Pinta, jolla voit piirtää, suurentaa ja panoroida kuvaa. 

 

 
  

Avaa 
Avaa kuva. Kuvia on mahdollista avata JPEG-, PNG- ja 
PDF-muodoissa. 

 
  

Vie 
Vie muistiinpanon. On mahdollista viedä aktiivinen 
muistiinpano kuvatiedostona tai kaikki muistiinpanot 
PDF-muodossa. 

 
  

Tallenna 
Tallenna nykyinen muistiinpano. Muistiinpano säilyy 
sovelluksessa, jopa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, 
kunnes päätät poistaa muistiinpanon. 

 
  

Poista 
Poista nykyinen muistiinpano. 

 
  

Kirjoituskynä 
Piirrä kirjoituskynällä.  
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Korostuskynä 
Piirrä korostuskynällä.     

 
  

Teksti 
Lisää tekstiä. Voit siirtää tekstiä lisäämisen jälkeen. Sinun 
on kuitenkin painettava nyrkkiä lisätyn tekstin päällä 
teksti- työkalulla. 

 
  

Zoomaus ja panorointi 
Suurenna ja panoroi kuvaa. 

 
  

Pyyhin 
Pyyhi. 

 
  

Kumoa 
Kumoaa viimeisimmän merkinnän.           

 
  

Toista 
Luodaan uudelleen Kumoa-painikkeen painamisen 
jälkeen. 

 
  

Kierrä 
Kierrä kuvaa.     HUOMAUTUS! Tämä poistaa kaikki 
merkinnät. 
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5.3 Näppäimistötoiminnot 

Yleiset pikanäppäimet Seuraavat pikanäppäimet koskevat kaikkia välilehtiä. 

9 Tieto- ja asetusikkuna 
Tässä ikkunassa voidaan tehdä erilaisia asetuksia 
sovellukselle. 

Alt + 1 Siirry kameravälilehdelle 

Alt + 2 Siirry OCR-välilehdelle 

Alt + 3 Siirry Muistio-välilehdelle 

V Vaihda välilehtien välillä 

Ctrl + H Piilota tai näytä valikko 

8 Seuraavan ikkunan sijainti 
Paina 8-näppäintä toistuvasti vaihtaaksesi 
esiasetettujen jaettujen näyttötilojen välillä ensisijaisella 
näytöllä. Ikkunaa voi hallita myös hiirellä tai Chrome-
käyttöjärjestelmän vakiokomennoilla. 

Ctrl + plus Suurenna valikkoa 

Ctrl + miinus Pienennä valikkoa 

 

Kameran 
pikanäppäinkomennot 

Seuraavia pikanäppäimiä käytetään vain kamera-
välilehdille. 

 

L Yhdistä LVI-kamera 
Esiin tulee valintaikkuna yhdistetyn LVI-kameran 
käynnistämiseksi. 

1 Luonnolliset värit 
Vaihtaa luonnollisten värien ja harmaasävyjen välillä. 

2 Positiivinen kuva parannetulla kontrastilla 
Keinovärit: valkoinen/musta, keltainen/musta, 
vihreä/musta,, punainen/musta, keltainen/sininen, 
valkoinen/sininen Voit vaihdella eri värien välillä 
painamalla 2-painiketta toistuvasti. (Vaihto + 2 
siirtyäksesi taaksepäin) 
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3 Negatiivinen kuva parannetulla kontrastilla 
Keinovärit: valkoinen/musta, keltainen/musta, 
vihreä/musta,, punainen/musta, keltainen/sininen, 
valkoinen/sininen Voit vaihdella eri värien välillä 
painamalla 3-painiketta toistuvasti. (Voit siirtyä 
taaksepäin painamalla Vaihto + 3) 

4 Aloita OCR 
Käynnistä OCR automaattisella lukemisella. (Vaihto + 4 
käynnistää OCR:n ilman automaattista lukemista) 

5 Lisää muistiinpano 
Lisää muistiinpano ja avaa Muistio. (Vaihto + 5 lisää 
muistiinpanon, mutta ei avaa Muistiota) 

Nuoli ylös Lisää suurennusta 

Nuoli alas Pienennä suurennusta 

J Automaattitarkennus päälle / pois päältä 

Vaihto + nuoli ylös Pienennä tarkennusetäisyyttä 

Vaihto + nuoli alas Lisää tarkennusetäisyyttä 

Oikea nuoli Lisää kirkkautta/kontrastia 

Vasen nuoli Vähennä kirkkautta/kontrastia 

Ctrl + vasen nuoli Ohjainviiva vasemmalle/ylös 

Ctrl + oikea nuoli Ohjainviiva oikealle/alas 

Ctrl + 7 Lisää lampun kirkkautta 

Ctrl + 6 Vähennä lampun kirkkautta 

Ctrl + P Ota tilannekuva 
Paina Ctrl + P avataksesi “Tallenna tiedosto” -
valintaikkunan. Toiminto ehdottaa tiedostonimeä (jossa 
on nykyinen päivämäärä ja kellonaika) ja kansiota 
automaattisesti. Tallenna kuva painamalla Enter-
näppäintä. Jos haluat tallentaa kuvan toiseen sijaintiin 
tai eri nimellä, voit muuttaa tämän manuaalisesti. 

Ctrl + M Aloita/pysäytä videotallennus. 
 Paina Ctrl + M aloittaaksesi videotallennuksen. Ennen 
tallennusta näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on 
ehdotettu tiedostonimi (tämän päivän päivämäärä ja 
kellonaika) ja kansio. Aloita videonauhoitus painamalla 
Enter. Jos haluat tallentaa videotallenteen toiseen 
sijaintiin tai eri nimellä, voit muuttaa tämän 
manuaalisesti. Pysäytä tallennus painamalla Ctrl + M. 
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Ctrl + R Kierrä kamerakuvaa myötäpäivään. 
Aina kun tätä näppäinyhdistelmää painetaan, 
kamerakuva kääntyy 90° myötäpäivään (90°, 180°, 270° 
ja 0°). 

Ctrl + Vaihto + R Kierrä kamerakuvaa vastapäivään. 
Aina kun tätä näppäinyhdistelmää painetaan, 
kamerakuva kiertyy 90° vastapäivään (270°, 180°, 90° ja 
0°). 

Ctrl + I Peilaa kamerakuva. 
Peilaa kamerakuvan.       Tämä on kätevä toiminto, jos 
esimerkiksi haluat käyttää kameraa suurentavana 
meikkipeilinä. 

Ctrl + F Pysäytä kamerakuva. 
Painamalla tätä näppäinyhdistelmää, kamerakuva 
pysähtyy. Vapauta pysäytetty kuva painamalla samaa 
näppäinyhdistelmää uudelleen. 

Ctrl + L Koko näyttö 
Vaihtaa koko näytön ja rajatun kuvan välillä.   

A Panoroi vasemmalle 

D Panoroi oikealle 

W Panoroi ylöspäin 

S Panoroi alaspäin 

C Vaihda kameraa. 

X Vaihda jakotilaa. 

Z Vaihda kuvalähde 

Shift + nuoli vasemmalle Siirrä jakoa vasemmalle/ylös. 

Shift + nuoli oikealle Siirrä jakoa oikealle/alas. 

Ctrl + Vaihto + 1 Tallenna asento 1 

Ctrl + Vaihto + 2 Tallenna asento 2 

Ctrl + Vaihto + 3 Tallenna asento 3 

Ctrl + 1 Siirry asentoon 1 

Ctrl + 2 Siirry asentoon 2 

Ctrl + 3 Siirry asentoon 3 
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OCR-pikanäppäimet Seuraavia pikanäppäimiä käytetään vain OCR-
välilehdille. 

1 Aloita/keskeytä lukeminen 

2 Lopeta lukeminen 

3 Edellinen sana/lause/kirjain 

4 Seuraava sana/lause/kirjain 

5 Vaihda navigointiasetuksia sanojen, lauseiden tai 
kirjainten mukaan 

B Vaihda näyttötilaa 

7 Vähennä puhenopeutta 

8 Lisää puhenopeutta 

 

Muistio-pikanäppäimet Seuraavia pikanäppäimiä käytetään vain Muistio-
välilehdellä. 

Ctrl + Z Kumoa 

Ctrl + Shift + Z Toista 

Ctrl + S Tallenna muistiinpano 

Del (Poista) Poista muistiinpano 

Ctrl + R Kierrä kuvaa oikealle 

Ctrl + Vaihto + R Kierrä kuvaa vasemmalle 

1 Valitse kirjoituskynä 

2 Valitse korostuskynä 

3 Valitse tekstityökalu 

4 Valitse suurennus- ja panorointityökalu 

5 Valitse pyyhintyökalu 

Ctrl + 1 Piirustustyökalun edellinen väri 

Ctrl + 2 Piirustustyökalun seuraava väri 

Ctrl + 3 Pienennä piirustustyökalun kokoa 

Ctrl + 4 Suurenna piirustustyökalun kokoa 
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5.4 Ohjaus hiirellä 

Joitain toimintoja voi ohjata hiirellä. 

Kameratilassa. 

• Jos kamera tukee panorointia, hiiren vasenta painiketta voidaan 
käyttää kuvan panorointiin. 

• Zoomaa käyttämällä hiiren oikeaa painiketta. 

OCR-tilassa 

• Hiiren vasenta painiketta käytetään lukemisen aloittamiseen. Voit 
myös valita sanan jatkaaksesi lukemista valitusta sanasta. 

• Vieritysrullaa voidaan käyttää kuvan suurentamiseen ja 
pienentämiseen. 
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5.5 Tieto- ja asetusikkuna 

Tieto- ja asetusikkunassa on useita välilehtiä, jotka sisältävät 
asetusvaihtoehtoja sekä tietoja sovelluksesta. 

5.5.1 Tietoja sovelluksesta 

  

 

Tämä välilehti sisältää tietoja ohjelmistoversiosta, tekijänoikeuksista ja 
käyttöoikeuksista. 

Jos haluat aktivoida saadun OCR-käyttöoikeuden Google-tilillesi, 
kirjaudut tässä sisään ja annat käyttöoikeusavaimen. 
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5.5.2 Application Settings (Sovellusasetukset) 

 

 

Ikkunatilat 
Valitse, mitkä eri ikkunatilat valitaan painamalla 8-näppäintä.              

  

Teema 
Valitse aktiivinen teema. Teema määrittää, mikä värisarja sovelluksella 
täytyy olla. 

  

Kieli 
Valitse ohjelmiston kieli. Ohjelmisto on asetettu käyttämään tietokoneen 
oletuskieltä. Jos tämä kieli ei ole käytettävissä, oletusarvoisesti valitaan 
englanti. 

  

Valikon koko 
 Tässä voit muuttaa valikkojen ja painikkeiden kokoa.  
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5.5.3 Video Settings (Videoasetukset) 

 

 

Videon laatu 
Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi parantaa tai heikentää sovelluksen 
videon laatua. Parhaan tasapainon saavuttamiseksi suorituskyvyn ja 
laadun välillä tätä asetusta ei pidä muuttaa, mutta voi olla suositeltavaa 
heikentää laatua alhaisen suorituskyvyn omaaville tietokoneille. 

  

Tarkkuus 
Valitse kameran eri tarkkuusvaihtoehdoista. Tarkkuutta ei voi valita kaikille 
kameroille. 

  

Kuvataajuus 
Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi rajoittaa kuvataajuutta. Kuvataajuutta 
ei voi muuttaa kaikissa kameroissa. 
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Kuvanlaatu 
Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi rajoittaa kameran kuvanlaatua. 
Kuvanlaatua ei voi muuttaa kaikissa kameroissa. 

  

Tallenna ääni 
Ota käyttöön tämä toiminto tallentaaksesi ääntä liitetyllä mikrofonilla. 

  

Rajoita tallennuksen pituutta. 
Ota käyttöön tämä toiminto rajoittaaksesi tallennuksen pituutta. 

  

Pituus minuutteina 
Jos olet valinnut tallennuksen pituuden rajoituksen, voit tässä asettaa 
rajan minuutteina, 1 - 60 minuuttia. 

  

MagniLink ChromeViewer voi tallentaa videosekvenssejä MagniLink-
kamerajärjestelmästä WebM (.webm) -muotoon. Videon tallennus 
käynnistetään näppäimistöllä (Ctrl + M).  Punainen merkkivalo näkyy 
videoikkunan oikeassa alakulmassa videotallennuksen aikana. 
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5.5.4 Pikavalintakomentojen asetukset 

 

 

Sovelluksen pikavalintakomentoja voidaan muuttaa tässä valikossa. Jos 
haluat muuttaa pikavalintakomentoa, siirry muutettavan komennon 
kohdalle sarkaimella ja paina sitten väli tai enter ja anna uusi 
näppäinyhdistelmä. Jos yhdistelmä on jo käytössä toisessa komennossa, 
toinen komento tyhjennetään. Komennon muuttaminen edellyttää uuden 
näppäinyhdistelmän antamista. 
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5.5.5 OCR-asetukset 

 

 

Ääni 
Valitse mitä ääntä käytetään tulevissa OCR-muunnoissa.    

  

Alue 
Valitse minkä datakeskuksen pitää suorittaa OCR-muunnot.  Mitä 
lähempänä nykyistä sijaintiasi, sitä nopeammin OCR-muunnot 
suoritetaan. 
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5.5.6 EUC 

 

 

Kameran asetuksia voidaan muuttaa tässä välilehdessä. Jos alareunassa 
on ”Tallenna” -painike, sitä on painettava muutosten tallentamiseksi. Kun 
teet näin, kamera käynnistyy uudelleen ja asetuksiin tehty muutos 
tallentuu.  
 
Keinovärit 
Kameran keinovärejä on mahdollista poistaa ja muuttaa. 

• Jos haluat poistaa joko positiivisen tai negatiivisen komponentin 
Poista valintaruudun ”P” tai ”N” valinta. 

• Jos haluat poistaa väriyhdistelmän, poista sekä ”P” että ”N” 
valinta. 

• Voit vaihtaa väriyhdistelmän painamalla jotain kolmikulmaista 
aluetta, jolloin värivalintaikkuna tulee esiin. Valitse värit ja napsauta 
OK-painiketta. 

• Jos haluat palauttaa värit, paina Oletus-painiketta. 
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Ohjainviiva 
Määritä ohjainviivan koko ja väri. Paina ”Oletus” nollataksesi. 

5.6 OCR-muunnon laatu 

Ota huomioon seuraavat asiat, jotta OCR-muunnon tulokset olisivat 
parhaat mahdolliset.  

• Varmista, että käytössä on riittävä suurennus. Hyvin pieni teksti 
tuottaa huonoja tuloksia OCR-ohjelmistossa. Pienin suositeltu 
fonttikoko on 12 lukukameran pienimmällä suurennusasetuksella. 

• Vältä kiiltävää paperia, koska se heijastaa kuvaa. Tämä heikentää 
OCR-muunnon tuloksia. Jos haluat käyttää kiiltävää paperia, 
yksikön valo kannattaa sammuttaa. 

• OCR-ohjelmalla voi olla vaikeuksia joidenkin fonttien lukemisessa. 

• On tärkeää, että tekstin kontrasti on riittävä. 
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