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Førstegangs bruk 
Vi anbefaler at du lader lesekameraet MagniLink Visus helt opp før du tar det i bruk. Laderen har en rekke 
internasjonale strømkontakter, og du må velge den som gjelder for ditt land.  Sett den på slik det er vist i 
illustrasjonen, og roter den til den klikker på plass. 
 
Sett kabelen inn i laderen, og sett den inn i enden av håndtaket på MagniLink Visus (A). Ladeindikatoren 
ved strømkontakten vil lyse rødt når MagniLink Visus lader og slukke når den er fulladet.  Det tar ca. 3 
timer å lade den helt opp. 
 
Enheten leveres med en nakkestropp som kan festes til enden av håndtaket (B) ved behov.  
 
 
 



 

 Kort trykk Trykk i 3 sekunder 

  Frys bilde Lysstyrke skjerm 

 
 Fokus nær/fjern Lagre bilde 

 
 

Fokuser 
nært/middels/fjernt 

Endre kunstig farge 

 
 Forstørrelsesnivå Lys på/av 



  
Slå av/på 
Skyv strømbryteren (C) forover for å slå på enheten.  LED-lampene på undersiden vil lyse, og det vises et 
bilde på skjermen.  Legg enheten over det du vil forstørre med skjermen sentrert over det aktuelle 
området.  Du må løfte eller senke enheten for å finne det skarpeste fokuset.   
 
Forstørrelse  

Du går gjennom de tre forstørrelsesnivåene ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (D).  Du kan 
velge nivået som best passer deg for den aktuelle tekststørrelsen. 
 
Fokusknapp 

Det kan hende du vil finne et bestemt område på en side.  Knappen  (E) vil stille inn fokuset til linsen til 
en større eller mindre avstand, slik at du kan løfte eller senke enheten fra siden og få en større eller 

mindre visning av det du vil lese.  Når du trykker på knappen , vil du veksle mellom F1 (nært) og F2 
(fjernt) fokuspunkt.  Merk at du har et ekstra fokuspunkt tilgjengelig. Se menyen Alternativer i neste avsnitt. 
 
 
 



 
Menyen Alternativer 
I menyen Alternativer kan du velge mellom to eller tre fokusnivåer.  Du åpner denne menyen ved å trykke 

på knappene  og  samtidig.  Gå til NEAR FOCUS ved hjelp av knappen .  Trykk på knappen  for 
å velge mellom OFF og ON.  Når du har valgt ON, vil enheten bruke tre fokusnivåer (F1, F2, F3) i stedet 
for to. 
 
Frys bilde og Lagre bilde: 

Når du trykker kort på knappen , fryser du bildet.  Når du trykker kort på  en gang til, går du tilbake til 
direktevisning av bildet. 

Når bildet er fryst og du holder knappen  inne en stund, lagres det fryste bildet i internminnet.  Når bildet 
er lagret, kommer du automatisk til Hent bilde-modusen, som er beskrevet nedenfor. 
 
 
 
 



 
Hent bilde: 

Når du er i direktevisning og holder  inne en stund, kommer du til Hent bilde-modusen.  Det sist lagrede 

bildet vil vises, og det vises et bildenummer, for eksempel som “# 10”.  Bruk  (neste) og  (forrige) til å 

gå til forrige og neste lagrede bilde. Når du trykker på  , kommer du tilbake til direktevisningsmodus. 
 
Slette lagrede bilder: 

Når du er i Hent bilde-modus (ovenfor), kan du slette bildet som vises ved å holde  inne en stund.  
Enheten vil vise et søppeldunkikon med et “?” ved siden av, som ber deg bekrefte slettingen.  Hvis du 

trykker lenge på  enda en gang, slettes bildet slik at det forrige lagrede bildet vises, hvis det finnes.  
 

Slette alle lagrede bilder: 

Trykk på  og  samtidig, og slipp dem for å få opp menyen.  Bruk  for å gå til “Slett alle”-feltet, og 

trykk lenge på .  Du blir bedt om å bekrefte slettingen; trykk lenge på  igjen for å bekrefte, eller på en 
annen knapp for å avbryte. 
 



Koble MagniLink Visus til PC-en 
De lagrede bildene på MagniLink Visus kan vises på en PC med en ledig USB-port.  Sett inn mikro-USB-
pluggen på den medfølgende kabelen inn i mikro-USB-kontakten på enheten. Sett den andre enden av 
kabelen inn i en USB-port på PC-en.  Hvis dette er første gang du kobler MagniLink Visus til PC-en, må du 
vente til PC-en automatisk installerer de riktige driverne.  Det vises en melding på PC-skjermen når 
installasjonen er fullført. MagniLink Visus vil nå vises som en stasjon på PC-en, og du kan vise de lagrede 
bildene. 
 
Bildemodus  

Du går gjennom de ulike bildemodiene ved å trykke gjentatte ganger på  -knappen (E): fullfarge, hvitt på 
svart og svart på hvitt og kunstig farge.  Du bør velge modusen som gir deg det beste bildet. 
Neste gang du slår på MagniLink Visus, vil den bruke de samme innstillingene for forstørrelse, bildemodus 
og fokus. 



 
Støttering 
MagniLink Visus har en utfellbar støttering rundt 
linsen på undersiden.  Denne kan du enkelt 
vippe ut for å holde en ideell avstand til det du 
skal lese.  Du legger den bare inn igjen etter 
bruk. Støtteringen skal brukes med fokus stilt 
inn på “middels” nivå. 
 
 
Lys 
For at det skal bli lettere å lese 
bakgrunnsbelyste enheter slik som mobiler eller 

datamaskinskjermer, kan du slå av lyset på enheten.  Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å slå 
av lyset.  Du slår på lyset igjen ved å gjenta denne prosedyren eller ved å slå enheten av og på igjen. 
 



 
Endre den kunstige fargen 
Du kan velge mellom en rekke uekte fargekombinasjoner hvis du vil.  Du må først bruke bildemodusen for 

semifarge.   Trykk og hold knappen  inne i 3 sekunder for å veksle mellom tilgjengelige alternativer, og 
slipp knappen når du er fornøyd med valget. Det nye valget vil bli lagret i minnet for senere bruk. 
 
Batterinivåindikator 
Når du starter enheten, vises det en indikator på skjermen i noen sekunder som angir ladestatusen til 
batteriet. Hvis batteriet er nesten tomt for strøm, vil indikatoren automatisk vises øverst til venstre på 
skjermen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Endre skjermens lysstyrke 

Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å endre skjermens lysstyrke.  Det er tre innstillinger: 
100%, 75% og 50%.  Enheten husker det sist innstilte nivået og bruker dette neste gang den slås på igjen. 
 
Angi antiflimmermodus for kameraet 

Trykk på  og  samtidig, og slipp dem for å få opp menyen.  Bruk  for å gå til “MODE”-feltet. Bruk  

og  for å velge antiflimmermodus (50 Hz for Europa, 60 Hz for USA) eller FAST-modus (angitt som 

standard – gir rask respons på bevegelig tekst i flimmerfrie lysmiljøer). Bruk deretter  for å gå til “Lagre 

og avslutt”-feltet, og trykk på  for å bekrefte de nye innstillingene. 
 
 
 
 
 
 



 
Automatisk avslåing 
Hvis MagniLink Visus holdes over et uendret bilde i tre minutter, vil den automatisk redusere 
strømforbruket.  Skjermen og lyset vil slå seg av.  Når den registrerer bevegelse, slår den seg på igjen 
automatisk.  Hvis enheten ikke registrerer bevegelse på 8 minutter, vil den slå seg helt av, og du må da 
trykke på en knapp for å slå den på igjen. 
 
Hvis batteriet er tomt for strøm, vil MagniLink Visus slå seg av og være avslått helt til den lades opp igjen. 
Alternativ lading 
MagniLink Visus kan lades via USB-porten på en datamaskin eller via standardladere for bærbare 
forbrukerenheter.  Kontakten som brukes, er industristandard, og alle slike ladere skal være kompatible 
selv om ladetidene vil variere. 
 
 
 



 
Vedlikeholdsinstruksjoner og advarsler 
Når du skal rengjøre MagniLink Visus, må du ikke bruke såpeløsninger, løsemidler eller slipemidler.  
Enheten må ikke senkes ned i vann!  Bruk den medfølgende kluten til å fjerne fingeravtrykk osv. Mer 
gjenstridig skitt kan fjernes med en fuktet klut. 
 
Du må ikke åpne MagniLink Visus &ndash; den inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service 
på.   
 
LED-lyset i MagniLink Visus er eksepsjonelt sterkt.  Du må ikke se inn i LED-lyset i lengre perioder. 
 
Etter endt levetid skal MagniLink Visus leveres til resirkulering på et godkjent returpunkt. Enheten må ikke 
brennes.   



 
Tekniske data 

 MagniLink Visus 4,3 
(MLVISUS4,3) 

Laderforsyning 100V &ndash; 240VAC 50/60Hz med medfølgende adapter 

Enhetens matespenning 5VDC, mikro-USB-kontakt 

Skjerm 4,3” diagonal TFT LCD 16:9 

Driftstemperatur 0 °C til 45 °C 

Ladetid 4 timer med medfølgende lader 

Driftstid  
Avhengig av bruksmåte og emne.   

4 timer. 

Vekt 198 g 

Forstørrelse (nært)  
(middels)  
(fjernt) 

7X, 9X og 14X 
3,4x, 4,5x og 7x 
1,5x, 2x og 3x 

Spesifikasjonene er foreløpige og kan endres 

 
 



Declaration of Conformity 
 
We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand 
LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents: 
  

 EN55022: 2007  
 EN55024: 2008 
 EN61000-3-2: 2006 
 EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008 
 Equipment classification: Class B 
 EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk) 
 

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC. 
  

Alan Johnston 
Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.   
6 October 2011 

 

 


