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LVI Low Vision International AB, opgericht in 1978 is één van 's werelds 
toonaangevende fabrikanten van vergrotende tv- and 
computersystemen voor personen met visuele beperkingen. Nieuwe 
producten worden ontwikkeld in nauw overleg met gebruikers en 
professionals op het gebied van visuele revalidatie. LVI is gecertificeerd 
volgens de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement en de ISO 14001-
norm voor milieuzorg. 

 
LVI aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor mogelijke 
onvolkomenheden in deze handleiding. LVI aanvaardt in geen geval 
aansprakelijkheid voor directe, indirecte, punitieve, bijkomende of 
gevolgschade als gevolg van enige onjuistheid of tekortkoming in deze 
handleiding. LVI behoudt zich te allen tijde het recht voor, deze 
handleiding en de daarin beschreven producten in het kader van 
voortdurende productontwikkeling zonder voorafgaande kennisgeving 
of daaruit voortvloeiende andere verplichting te verbeteren. 
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1. Algemene informatie 
 
Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor MagniLink. Wij hopen dat u 
tevreden bent met uw keuze van merk en apparatuur.  
MagniLink Student (MLST) is een draagbaar autofocus camerasysteem 
voor aansluiting op een laptop- of desktopcomputer of een VGA-
beeldscherm. U kunt het systeem bedienen via het toetsenbord van uw 
computer of een externe bedieningseenheid.  
 
MagniLink Student is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen:  

• De MagniLink Student Professional (MLSTPRO-F) is uitgerust met 
een HD-camera en wordt gebruikt met een computer of een VGA-
beeldscherm.  

• De MagniLink Student Addition (MLSTA-F) is uitgerust met een 
standaard camera en kan ook worden aangesloten op een tv.  

 
 
 
Copyright 2010 LVI Low Vision Int. AB - MagniLink® Student. 
 
 

De apparatuur voldoet aan alle eisen voor  
CE-goedkeuring van medische apparatuur conform de 
93/42/EEG richtlijnen. 

 
 
De MagniLink S Series software is zodanig geschreven dat het andere 
software niet stoort. Het werd, in combinatie met andere software, 
zonder enig conflict getest. LVI kan echter niet de compatibiliteit met 
andere software garanderen, aangezien hun gedrag buiten de controle 
van LVI ligt. 
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1.1 Minimale Systeemvereisten* 
PC: 

- Microsoft ® Windows ® XP Home/Professional met Service Pack 2 
(SP2), Microsoft® Windows® 7 of Microsoft® Windows® Vista 
Home/Business/Ultimate. 

- 2 geïntegreerde USB 2.0-poorten 
- Voor het werken met minimale resolutie en verversingsfrequentie is 

een:  
Windows XP: Intel® Celeron® M processor 1,6 GHz of AMD® 
Sempron® 1,6GHz met 256MB intern geheugen vereist. 
Windows Vista of Windows 7: Intel® Celeron® M processor 2,0Ghz 
of AMD® Sempron® 2,0GHz met 512MB intern geheugen vereist. 

 
Mac:  

- Mac OS X Versie 10.6 
- 2 geïntegreerde USB 2.0-poorten 
- Voor het werken met minimale resolutie en verversingsfrequentie is 

een computer met Intel Core 2 Duo processor van 2,53 GHz met 4 
GB RAM vereist. 

 
 
1.2 Aanbevolen systeemvereisten* 
PC: 

- Microsoft® Windows® XP Home/Professional met Service Pack 2 
(SP2), Microsoft® Windows® 7 of Microsoft® Windows® Vista 
Home/Business/Ultimate. 

- 2 geïntegreerde USB 2.0-poorten 
- Om het systeem te kunnen gebruiken met maximale resolutie en 

beeldkwaliteit,  hebt u een computer nodig met: 
Windows XP: 2.0-GHz processor, 1.5 GB RAM, externe grafische 
kaart met ten minste128 MB ingebouwd geheugen (toegewezen). 
Windows Vista of Windows 7: 2.0-GHz processor, 2.0 GB RAM, 
externe grafische kaart met ten minste 256 MB ingebouwd 
geheugen (toegewezen). 

 
Mac:  

- Mac OS X Versie 10.6 
- 2 geïntegreerde USB 2.0-poorten 
- Voor het werken met minimale resolutie en verversingsfrequentie is 

een computer met Intel Core 2 Duo processor van 2,66 GHz en 4 
GB RAM vereist. 
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* De MagniLink Student werd bij LVI zonder problemen op verschillende computers 
getest, maar er wordt geen garantie gegeven dat deze werkt op alle computers die 
aan de specificaties voldoen. LVI adviseert dat u de MagniLink Student samen met 
de door u aan te kopen computer test, teneinde de compatibiliteit te bevestigen. 
Betere computer specificaties resulteren in een hogere camera resultaat. 
 
 

Waarschuwing! Sluit de hardware niet aan, voordat de MagniLink 
Student software geïnstalleerd is.  
 
 

Voor de installatie zijn beheerdersrechten voor de computer vereist. 
Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het 
gebruiksdoel van de gebruiker.
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2. Veiligheidsinformatie 
 
MagniLink Student is alleen bestemd om te worden gebruikt als een 
hulpmiddel bij het lezen binnenshuis. 
Het is belangrijk dat alleen de externe voedingsadapter wordt gebruikt 
die bij de MagniLink Student behoort. De externe voedingsadapter 
heeft een rood merkteken en moet in de voet van de MagniLink Student 
die eveneens een rood merkteken heeft, worden aangesloten. Het 
gebruik van een verkeerde externe voedingsadapter kan grote schade 
aan zowel het systeem als de computer veroorzaken. 
 
Toestellen die op systemen zoals PC monitoren en/of computers worden 
aangesloten, moeten zijn aangepast aan de algemene elektrische 
veiligheidsnormen voor het betreffende land. Het systeem wordt 
geleverd met een ronde bodemplaat. Maak de camera, voordat u deze 
omhoog tilt, altijd los van de bodemplaat, om letsel te voorkomen. 
Om te verplaatsen wordt de MagniLink Student samengeklapt. Houd de 
camera-arm goed vast wanneer u het systeem samen- of uitklapt. Vouw 
de camera-arm voor verder transport. 
 
Het verplaatsen van het systeem van een koude naar een warme plek 
kan condensatie (waterdruppels) veroorzaken op de interne 
oppervlakken of op de lens. Installeer het systeem ten minste 30 minuten 
voor gebruik in de ruimte om condensatie te voorkomen. Stel het 
systeem niet bloot aan plotselinge of extreme temperatuurwijzigingen. 
 
Werk nooit met het systeem, indien de eenheid aan water, regen of 
andere vloeistoffen blootgesteld is geweest, of indien de behuizing 
beschadigd is. Koppel de eenheid af en laat deze door een service-
technicus voor verder gebruik inspecteren. Indien er reiniging nodig is, 
koppel de MagniLink Student dan af en gebruik een licht vochtige (niet 
nat) doek. Gebruik alleen water of  een reinigingsmiddel dat speciaal 
voor het reinigen van monitoren en computers bedoeld is. 
 
Indien u niet in staat bent de normale werking door het naleven van de 
werkinstructies te bewerkstelligen, voer dan geen verdere instellingen 
uit. Koppel het apparaat af en bel uw dealer of servicetechnicus op. 
Gebruik alleen vervangingsonderdelen die door LVI gespecificeerd zijn. 
 
Neem bij twijfel contact met uw leverancier op. 
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3. Installatie van de MagniLink S  
 
Volg deze aanwijzingen op voordat u de MagniLink Student gaat 
gebruiken. 
 
3.1 Uitpakken 
De MagniLink Student wordt geleverd in een doos. Deze bevat: 

• Cameraeenheid 
• Een ronde voet 
• Externe voedingseenheid (moet worden gebruikt wanneer de 

camera is verbonden met een extern beeldscherm)  
• Bedieningseenheid.  
• RCA-kabel voor aansluiting op de tv (alleen MLSTA-F) 
• Software cd-rom 

 
Controleer de verpakking op uiterlijke schade. Reclameer in geval van 
ernstige beschadigingen bij het transportbedrijf. Als alles naar wens is, 
kunt u de cameraeenheid op de ronde bodemplaat bevestigen en deze 
onder uw laptop of op een andere plek naar keuze plaatsen. Voor 
linkshandige gebruikers is de beste plaats ca. 40 cm links van de laptop, 
waarbij de camera in de richting van de laptop wijst. 
 
Maak de camera, voordat u deze omhoog tilt, altijd los van de 
bodemplaat, om letsel te voorkomen. 
 
 
3.2 Verpakking 
Verpak, als het systeem om welke reden ook moet worden verhuisd of 
retourgezonden, de onderdelen in de bijbehorende tas en doe deze in 
een overdoos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Gebruikershandleiding MagniLink Student | 79 40 657d 9 
 

3.3 Handleiding voor het aansluiten van de MagniLink Student  
Wanneer het apparaat wordt gebruikt met een computer is alleen de 
USB-aansluiting nodig (B). De functies kunnen vanaf het toetsenbord 
worden geopend. Wanneer de MagniLink Student wordt gebruikt met 
een VGA- of TV-monitor, zijn de stroomadapter (C) en het 
bedieningspaneel (E) nodig.  
 

 
A. Computer  E. Bedieningspaneel 
B. USB kabels  F. De aansluitingen van de      
C. Adapter           MLST 
D. VGA monitor  G. Tv-beeldscherm (alleen MLSTA-F) 
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3.4 Accessoires 

• Laptop tas met voldoende ruimte voor een 15” laptop en de 
MagniLink Student. 

• Laptop rugzak met voldoende ruimte voor een 15” laptop en de 
MagniLink Student. 

• MagniLink Leestafel (MagniLink RT), draagbare leestafel 
• MagniLink Docking Station (MLDS), vast leesplateau. 
• USB lamp die vanaf een USB poort wordt gevoed en extra licht in 

donkere vertrekken geeft.  
 
 
3.5 Status indicator 
Voor zowel MLSTA –F als MLSTPRO-F: 

• Geel continu brandend: Systeem in stand-bymodus, voeding 
ingeschakeld.  

• Geel knipperend: Systeem start op.  
• Groen continu brandend: Systeem actief.  

 
Alleen MLSTPRO-F: 

• Geel knipperend: Slechts één usb-kabel aangesloten. Sluit de 
andere ook aan. 

 
Een rood lampje (continu of knipperend) duidt op een systeemfout. 
Ontkoppel alle kabels en start daarna het systeem opnieuw op. Als er 
daarna nog steeds een rood licht brand, neem dan contact op met uw 
leverancier. 
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4. Voor uw PC 
 
Op de volgende pagina´s volgt een beschrijving van hoe u MagniLink S 
Software op een PC installeert en gebruikt. Als u Mac gebruikt, gaat u 
naar pagina 37.   
 
4.1 Installatie van de MagniLink S Software 
 
 

Voor de installatie zijn beheerdersrechten voor de computer 
vereist. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het 
gebruiksdoel van de gebruiker. 

 
 
 
Plaats de MagniLink S Software CD met de markering “for your PC” in 
uw CD-ROM station en de installatie zal binnen enkele seconden starten. 
Indien de CD-ROM niet automatisch start, type dan het commando 
“D:\autorun” (indien de letter van uw CD-ROM station “D:\” is) in het 
startmenu “Uitvoeren”. 
 
Wanneer het installatieprogramma start, volg dan de instructies op het 
scherm op om de installatie van de software te voltooien of kijk 
hieronder voor een meer uitgebreide beschrijving. 
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Klik in het dialoogvenster "Welcome to the InstallShield Wizard 
for LVI MagniLink S Series" op "Next". 
 
 

 
 
Lees in het dialoogvenster de "License Agreement", en 
ga akkoord door "Yes" te kiezen. 
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Kies in het dialoogvenster "Choose Destination Location". 
Kies "Next" om het programma in de standaardmap te installeren. Het 
is mogelijk een nieuwe installatiemap voor het programma te selecteren. 
 

 
 
Kies “Next” in het dialoogvenster "Connect camera" nadat u de 
camera op de computer heeft aangesloten. 
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Klik in het dialoogvenster "InstallShield Wizard 
Complete" op "Finish". Start de software vanuit het “LVI MagniLink ”- 
icoon op uw bureaublad, of gebruik de sneltoets Ctrl + Alt + S.  
 
 
4.2 Problemen tijdens installatie 
 

 
 
Wanneer de camera niet binnen 90 seconden is aangesloten, zal 
bovenstaande mededeling verschijnen. U kunt dan kiezen om opnieuw 
voor 90 seconden naar de camera te zoeken of om de installatie te 
stoppen. 
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Kies "Finish" in het dialoogvenster "Installation failed", om de 
installatie te beëindigen. De toepassing is op de computer geïnstalleerd, 
maar de installatie van de camera is mislukt, omdat de camera niet tijdig 
werd aangesloten. De volgende keer dat u uw camera op uw computer 
aansluit zal de camera automatisch geïnstalleerd worden. 
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4.3 Onderhoud van de  MagniLink S Software 
Plaats de MagniLink S Software CD in uw CD-ROM station en de 
installatie zal binnen enkele seconden starten. Indien de CD-ROM niet 
automatisch start, type dan het commando ”D:\autorun” (indien de 
letter van uw CD-ROM station “D:\” is) in het startmenu ”Uitvoeren”. 
 
Lees de instructies op het scherm voor de gewenste handeling. 
 
Selecteer “Modify”, indien u de applicatie wil wijzigen. 
Selecteer “Repair”, indien er problemen met de applicatie zijn. 
Selecteer “Remove”, indien u de applicatie wil deïnstalleren. 
 

 
 
Selecteer de gewenste handeling en kies "Next". 
 
Kies in het dialoogvenster "Maintenance components" "Finish" om 
het onderhoud af te sluiten. 
 
U kunt ook de software verwijderen via het Configuratiescherm – 
Software toevoegen/verwijderen, of via de snelkoppeling Installatie 
ongedaan maken in de Magnilink-map in het menu Start. 
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5. Werken met MagniLink Student 
 
MagniLink Student wordt bediend met het bedieningspaneel of het 
toetsenbord voor de computer. De knoppen van het bedieningspaneel 
en het toetsenbord worden hieronder beschreven. 
 
5.1 Functies van het bedieningspaneel 
 

 
A. Aan/Uit (standby) 

 
B. Besturen van het in- en 

 uitzoomen (+,-) en 
 contrast (pijltjes) 

 
C. Optie 1. Natuurlijk 

 kleuren 
 Druk op letter N (van 
 Natuurlijk) om de kleuren te 
 wisselen. Optie 2. 
 Formaatschakelaar** 
           (deze functie is 
beschikbaar  als  een VGA-
monitor op 

 het systeem is aangesloten) 
 

D. Artificiële kleuren* 
Druk op letter A (van 
Artificieel) 
om de kleuren te wisselen. 
 

E. Geleidingslijn 
 
* De tweede functie van knop A (D) hangt af van het type systeem: 
MLSTA-F of MLSTPRO-F. 
 

• Bij een MLSTA-F wordt knop A (D) gebruikt om tussen monitors te switchen. 
Er zijn twee uitgangen voor externe monitors. Als de actieve 
uitgang is ingesteld op VGA (standaardinstelling), drukt u op de 
knop en houdt deze vier seconden ingedrukt tot de TV-uitgang is 
geactiveerd. De nieuwe modus wordt als standaard opgeslagen 
tot hij opnieuw wordt gewijzigd. 
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Bij een MLSTPRO-F gebruikt u de knop om te switchen tussen autofocus 
vergrendelen en autofocus modus. Druk op de knop en houd deze vier 
seconden ingedrukt om de autofocus in de actuele positie te 
vergrendelen. Als u de knop nogmaals vier seconden ingedrukt houdt, 
wordt het autofocussysteem weer geactiveerd. 
 
** Er zijn twee verschillende beeldformaten beschikbaar: 4:3 en 16:9. Het 
systeem start met formaat 16:9 (fabrieksinstelling). Druk om het formaat te 
wijzigen op de knop en houd deze 4 seconden ingedrukt, tot het 
beeldformaat wijzigt. Dit nieuwe formaat wordt als standaard opgeslagen tot 
het opnieuw wordt gewijzigd.
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5.2 Controle van het systeem 
MagniLink Student draait onder MS Windows, alle functies van het 
systeem kunnen vanaf het toetsenbord worden bediend. 
 
Standaard sneltoets instellingen voor de MagniLink Student: 
 
F1  Natuurlijke kleuren 
 
F2  Positief beeld met hoog contrast 

Artificiële kleuren; Geel/Zwart , Groen/Zwart, 
Rood/Zwart, Geel/Blauw, Wit/Blauw. Druk F2 
verschillende malen in om tussen de verschillende 
kleuren heen en weer te schakelen. 
(Shift + F2 achterwaarts) 

 
F3  Negatief beeld met hoog contrast 

Artificiële kleuren; Zwart/Geel, Zwart/Groen, 
Zwart/Rood, Blauw/Geel, Blauw/Wit. Druk F3 
verschillende malen in om tussen de verschillende 
kleuren heen en weer te schakelen. 

  (Shift + F3 achterwaarts) 
 
F5  Opname maken 

Als u een afbeelding op een andere plaats of met 
een andere naam of bestandsformaat (.jpg is  
standaard), kunt u dat handmatig invoeren. 

 
Shift + F5  Opname maken en snel opslaan. 

Om een opname snel op te slaan, zonder een 
bestandsnaam of map op te geven, drukt u op 
Shift+F5. De opname wordt dan opgeslagen in de 
map Mijn Afbeeldingen of in de map waarin de 
vorige opname is opgeslagen (F5). 

 



20 Gebruikershandleiding MagniLink Student | 79 40 657d 
 

 

Ctrl + F5  Video-opname starten/stoppen 
Druk op Ctrl + F5 om het dialoogvenster Video-
opname te openen. Het systeem stelt automatisch 
een bestandsnaam (huidige dag en tijd) en map 
(Mijn video's) voor. Druk op Enter om de video op 
te slaan. Als u een video op een andere plaats of 
met een andere naam of bestandsformaat, kunt u 
dat handmatig invoeren. Stop de video-opname 
door nogmaals op Ctrl + F5 te drukken.  

 
Ctrl + Shift + F5 Video-opname starten - snel 
  Druk op Ctrl + Shift + F5 om een video-opname  
  meteen te starten zonder een bestandsnaam of  
  map op te geven.. In dit geval wordt de video in de  
  map Mijn video's opgeslagen, of in de map die het  
  laatst is gebruikt. 
 
F6  Opgeslagen afbeeldingen bekijken 

Druk op F6 om opgeslagen afbeeldingen te 
bekijken. Klik op de afbeelding en druk dan op 
Enter om de afbeelding weer te geven. De 
afbeelding wordt normaal geopend in de standaard 
Windows-fotoviewer, waar u de afbeelding o.a. ook 
kunt vergroten. 

 
Shift + F6 Laatst opgeslagen snapshot bekijken – snel 

Druk op Shift + F6 om het laatst opgeslagen 
snapshot te openen. Indien tijdens deze 
programmacyclus geen snapshots zijn opgeslagen, 
wordt de functie F6 uitgevoerd. 

 
Ctrl + F6  Opgeslagen video’s bekijken 

Druk op Ctrl + F6 om opgeslagen video’s te 
bekijken. Klik op de video die u wilt bekijken en 
vervolgens op Enter, of op Openen. De video wordt 
geopend in de standaard videoviewer. Zie voor 
meer informatie over het opnemen van video’s 
Video’s opnemen. 
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Shift + Ctrl + F6 Laatst opgeslagen video bekijken – snel 
Druk op Ctrl + Shift + F6 om de laatst opgeslagen 
video-opname te openen. Indien tijdens deze 
programmacyclus geen video's zijn opgeslagen, 
wordt de functie Ctrl + F6 uitgevoerd. 

 
F8  Voorinstellingen gesplitst-beeldmodi 
  Druk op F8 om door de vooringestelde gesplitst- 
  beeldmodi te bladeren. Bij gebruik van meerdere  
  monitoren, worden de gesplitst-beeldmodi op alle  
  monitoren getoond, beginnend met de  

hoofdmonitor. Het venster kan ook worden 
bediend met de muis of de standaard Windows-
opdrachten. 

 
F9  Informatievenster 

Onder dit venster kunnen zaken zoals camera 
resolutie en verversingsfrequentie worden 
ingesteld. 

 
F11  Terugkeer naar de standaardparameters 

Druk op F11 om naar de standaard instellingen 
terug te keren (normaal venster, natuurlijke kleuren, 
normale helderheid). 

 
Pijl omhoog Zoom in 
 
Pijl omlaag Zoom uit 
 
Pijl links  Helderheid verhogen 
 
Pijl rechts  Helderheid verlagen 
 
Ctrl + Pijl links Geleidingslijn links/omhoog 
 
Ctrl + Pijl rechts   Geleidingslijn rechts/omlaag 
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Ctrl + A  “Altijd boven” in-/uitschakelen 
Deze toetsencombinatie schakelt de optie “altijd 
boven” voor een bepaald venster in of uit. Als 
“altijd boven” is ingeschakeld, wordt het venster 
bovenop alle andere vensters weergegeven, 
waarvoor deze optie niet is ingeschakeld. Zo kunt u 
het camera-toepassingsvenster altijd zichtbaar 
maken, ook als dit niet actief is en daarom door een 
ander venster zou worden bedekt. Zo kunt u 
bijvoorbeeld gemakkelijker schrijven in Word terwijl 
u toch het beeld van de camera blijft zien.  

 
Ctrl + L  Lokale instellingen resetten 

Als u op Ctrl + L drukt, worden de lokale 
instellingen gereset naar de standaard instellingen. 
Dat kan handig zijn, wanneer een instelfout is 
gemaakt, bijvoorbeeld als de verkeerde taal is 
geselecteerd. Als u dan op Ctrl + L drukt, worden 
de instellingen teruggezet naar de vorige stand. 

 
Ctrl + M   Programma minimaliseren 
 
Ctrl + R  Camerabeeld draaien 

Elke keer als u deze toetsencombinatie gebruikt, 
draait het beeld 90° (90°, 180°, 270°, 360°). 

 
Shift + Ctrl + R         Draait het camerabeeld linksom 
                                 Elke keer wanneer u deze toetsencombinatie 
                                  gebruikt, draait het beeld 90° linksom (270°, 180°, 
                                  90°, 0°). 
 
Ctrl + C  Interface camerasysteem uitschakelen 

De interface van het camerasysteem is standaard 
ingeschakeld, waardoor de MLS-software 
compatibel is met ZoomText versie 9.04 (en 
nieuwere versies en Supernova/Lunar/Lunarplus 
7.01 (en nieuwere versies). Als u werkt met oudere 
versies van deze software, adviseren wij u, de 
interface van het camerasysteem uit te schakelen. 
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Ctrl + Alt + S Algemene sneltoetscombinatie (snel activeren 
van MLS-software) 
U kunt deze sneltoetscombinatie wijzigen door met 
de rechtermuisknop op het MLS-pictogram te 
klikken en de laatste letter te veranderen. 

 
Ctrl + I Camerabeeld spiegelen 

Druk op Ctrl + I als u het camerabeeld wilt 
spiegelen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de 
camera als vergrotende make-upspiegel wilt 
gebruiken. 

 
Ctrl + F Camerabeeld bevriezen 

Als u op deze toetsencombinatie drukt, wordt het 
camerabeeld bevroren tot de toetsencombinatie 
opnieuw wordt ingedrukt. 

 
Ctrl + J  Autofocus aan/uit (alleen MLSTPRO-F) 

Druk op deze toetscombinatie om de autofocus in 
de actuele positie te vergrendelen. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer u met de 
hand wilt schrijven zonder het risico te lopen om 
met de hand of de pen het focussysteem te 
verstoren. Als u nogmaals drukt, wordt het 
autofocussysteem opnieuw geactiveerd. 

 
Shift + Ctrl + 
Naar links /  
naar rechts  Draaiing (alleen afstandscamera) 
 Als de camera een afstandscamera is, kunt u dit 

commando gebruiken om de camera naar links of 
rechts te draaien. 

 
Shift + Ctrl +  
Omhoog / omlaag  Kantelen (alleen afstandscamera) 
 Als de camera een afstandscamera is, kunt u dit 

commando gebruiken om de camera omhoog of 
omlaag te kantelen. 
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De gebruiker heeft de volgende functies ter beschikking wanneer MLS 
samen met ZoomText of SuperNova/Lunar/LunarPlus wordt gebruikt. 
 
Shift +  
pijl links/rechts Past de breedte van het videovenster aan wanneer 

de video wordt weergegeven in een verticaal 
gesplitst videovenster. 

 
Shift + pijl  
omhoog/omlaag Past de hoogte van het videovenster aan wanneer 

de video wordt weergegeven in een horizontaal 
gesplitst videovenster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gecombineerd gebruik van MLS en iZoom 
 
Om MLS te gebruiken met iZoom gaat u als volgt te werk 
 

1. Start iZoom. 
2. Als iZoom actief is, start u MLS (de meest recente versie is 6:08).  
3. Druk op de toetscombinatie Ctrl + Alt + c (dit activeert de CCTV-

modus van iZoom) 
4. Voor wijzigen van de positie van het MLS-cameravenster, drukt u 

op Alt + F8. 
 
NB als stap 2 niet werkt (u ziet uw bureaublad zonder enige vergroting), 
druk dan nogmaals op ctrl + alt + c om terug te keren naar het MLS-
cameravenster en druk daarna op de F8 toets om op de gebruikelijke 
manier naar het gesplitste scherm te gaan. In het gesplitste scherm drukt 
u nogmaals op de combinatie ctrl + alt + c en dan zou het moeten 
werken. 
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Van de MagniLink S software kan een upgrade worden gemaakt 
wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht. Ga www.lvi.se om 
kennis te maken met de nieuwste functies en uw MagniLink Student 
te upgraden.  
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6. Informatie en instellingen venster 
 
Het informatie en instellingen scherm bevat vier verschillende 
onderwerpen die allemaal informatie of instellingen van de toepassing 
bevatten. 
 
6.1 Video-instellingen 
 

 
 
Onder Video-instellingen kunt u de cameraparameters wijzigen, zoals de 
resolutie en de videofrequentie. U kunt kiezen uit drie vooringestelde 
opties: zeer hoog, hoog en normaal. De beste beeldkwaliteit krijgt u bij 
zeer hoog, maar als u het programma gebruikt op een computer die dit 
niet aankan, kunt u een lagere frequentie instellen. 
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6.2 Application Settings (Programma-instellingen) 
 
 

 
 
Enable CCTV interface: 
Als u deze functie activeert, kan uw MagniLink Student samenwerken 
met  de (scherm)-vergrotingssoftware van Dolphin en AiSquared. 
MagniLink S Software is compatibel met ZoomText versie 9.04 en 
Supernova /Lunar/Lunarplus 7.01. Wanneer u werkt met oudere versies 
van deze software, raden wij u aan de beeldschermloep uit te schakelen. 
 
Enable Automatic Updates: 
MagniLink S Software zal automatisch zoeken naar nieuwe versies van de 
MagniLink software. U kunt deze automatische functie uitschakelen, als u 
dit liever zelf wilt doen. (OPMERKING: In beide gevallen moet u zijn 
aangesloten op het internet). 
 
Taal 
Als de MLS-software voor het eerst wordt gebruikt, is de taal ingesteld 
op de standaardtaal van de software. Indien de taal van het systeem niet 
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door MLS-software wordt ondersteund, wordt als standaard automatisch 
Engels ingesteld. U kunt de taal handmatig wijzigen met behulp van de 
talenlijst. 
De beschikbare talen zijn: 

• Engels 
• Duits 
• Deens 
• Spaans 
• Fins 
• Frans 
• Nederlands 
• Noors 
• Zweeds 

 
 
6.3 About 
 

 
 
Hier vindt u het versienummer van uw software en informatie over het 
auteursrecht. 
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6.4 Wijziging instellingen 
 

 
 
Rotatiehoek 
Onder dit kopje vindt u de rotatieopties voor het camerabeeld; MLS 
ondersteunt rotatie van het camerabeeld met: 0°, 90°, 180° and 270°. 
 
Positiesensor gebruiken 
Als deze instelling is ingeschakeld, herinnert het programma zich de 
instellingen voor afstands- en leesmodus. Zie voor meer informatie 
Kantelfunctie – positiesensor verderop. 
 
Spiegelen 
Als deze functie is geactiveerd, wordt het camerabeeld gespiegeld. 
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6.5 Opname-instellingen 
 

 
 
Opnamelengte begrenzen 
De lengte van de video-opname kan worden ingesteld in stappen van 
één seconde, van 10 seconden tot 10 minuten. Als de optie 
Opnamelengte begrenzen niet is aangevinkt, is de opnamelengte 
onbeperkt, d.w.z. dat de video-opname doorgaat tot het geheugen vol 
is of de opname handmatig wordt gestopt. Ook als de opnamelengte 
onbeperkt is, kan maximaal 60 minuten per videobestand worden 
opgenomen. 
 
Beeldsnelheid 
De opnamesnelheid kan worden ingesteld tussen 1 en 20 beelden per 
seconde. 
 
Beeldverversing 
De verversing van het opnamebeeld kan worden ingesteld tussen 1 en 
30 beelden per seconde. Hoe lager ingesteld, des te lager de 
videokwaliteit, maar het neemt minder ruimte op de vaste schijf in 
beslag. 
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Geluid opnemen 
Als de computer beschikt over een (interne of externe) microfoon, kan 
door inschakelen van deze functie de video met geluid worden 
opgenomen. 
 
Geluidsbron 
Als de functie Geluid opnemen is ingeschakeld, kan een geluidsbron 
worden geselecteerd in de box "Geluidsbronnen"  In de meeste 
gevallen wordt slechts één geluidsbron aangeboden. 
 



32 Gebruikershandleiding MagniLink Student | 79 40 657d 
 

7. Video’s opnemen 
 
Lees dit hoofdstuk aandachtig door, voordat u met MLS video's gaat 
opnemen. 
 
De MLS-software kan video's die met de MLS-camera worden 
opgenomen opslaan in het Windows Media Video (WMV) 
bestandsformaat. Windows Media Video is een veel voorkomend 
videoformaat in Microsoft Windows, waarbij diverse compatibele 
mediaplayers kunnen worden gebruikt om de video-opnames te 
bekijken, zoals Windows Media Player (uw MLS is getest met Windows 
Media Player 11). MLS kan video's zowel met als zonder geluid opnemen 
(bijv. geluid dat is opgenomen met een microfoon). 
 
Het beeld van de camera kan tijdens de video-opname worden bekeken 
in het programmavenster, maar omdat het opnemen van video’s veel 
vergt van de CPU wordt de beeldsnelheid van de camera tijdens de 
opname verlaagd tot 30 Hz. Daardoor vermindert de beeldkwaliteit 
vergeleken met de beeldkwaliteit bij een beeldsnelheid van 60 Hz. 
Omdat ook het opnemen van video’s de CPU nogal belast, kan de 
kwaliteit van de opgenomen video op bepaalde computers minder zijn. 
In dat geval kan de opname-beeldsnelheid worden verlaagd, om de CPU 
minder te belasten, zie opname-instellingen.  
 
Als met opnemen van de video wordt begonnen (Ctrl + F5 of Ctrl + Shift 
+ F5), moet op de schijf waar u de video wilt opslaan ten minste 300 MB 
vrije geheugenruimte beschikbaar zijn. Als tijdens het opnemen de 
beschikbare geheugenruimte onder 100 MB komt, wordt het opnemen 
automatisch gestopt. Voor een video-opname van één minuut bij 10 Hz 
is ca. 65 MB opslagruimte vereist. Het is aan te raden, altijd op de locale 
vaste schijf op te nemen. Als u de opgenomen video op een andere 
schijf wil hebben, verplaats deze dan nadat het opnemen is voltooid. 
Externe schijven zijn soms te langzaam om live-video op te nemen. 
 
Tijdens de opname kunnen het F9-menu (fn  + alt + F9) niet worden 
gebruikt. 
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8. Kantelfunctie - positiesensor 
 
De MagniLink Student camera die wordt geleverd met de MLS software 
is uitgerust met een positiesensor. Dankzij deze sensor kunnen het 
programma en de camera de verschillende instellingen voor de 
leesmodus (camera omlaag gericht) en de afstandsmodus onthouden. 
Als u van modus wisselt (d.w.z. de positie van de close-uplens wijzigt) 
worden de instellingen voor de actuele modus automatisch geladen. 
 
De voor deze twee modi opgeslagen instellingen zijn: 

• Natuurlijke kleuren 
• Negatief/positief contrast met speciale kleuren 
• Helderheid 
• Zoomniveau 
• Referentielijn 
• Camerabeeldrotatie 
• Camerabeeld spiegelen 
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9. Licentie 
 
De licentie van het MLS-programma is gekoppeld aan uw MagniLink 
Student camera. Als u een MagniLink Student camera koopt, is de 
camera al gelicentieerd voor gebruik met de nieuwste versie van de 
MLS-software. 
 
Als u een upgrade van de MLS-software koopt (bijv. van versie 5 naar 
versie 6 of van versie 6 naar een toekomstige softwareversie), hebt u een 
nieuwe softwarelicentie nodig voor een upgrade van de cameralicentie. 
 
Wanneer u probeert de camera te gebruiken met een softwareversie 
waarvoor de cameralicentie niet geldt, verschijnt de onderstaande tekst. 
 

 
 
U kunt ervoor kiezen het programma meteen te activeren. In dat geval 
verschijnt het licentie-activeringsvenster. U kunt ook het programma 
eerst gedurende een beperkte tijd evalueren. In dat geval is de kwaliteit 
gereduceerd. 
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Voorbeeld van een activeringsdialoog. 
Het hier weergegeven serienummer en de licentie-ID zijn slechts 
voorbeelden, een geldige licentie-ID krijgt u van uw verkooppunt. 
 
Als de juiste licentiegegevens worden ingevoerd, worden deze 
opgeslagen in de camera, en de camera zal werken met de 
gelicentieerde programmaversie en alle eerdere MLS-programma’s. Als 
de licentie-ID niet juist is, kunt u vanaf dit punt niet verder gaan. Neem 
contact op met uw verkooppunt als u denkt dat u een verkeerde licentie-
ID hebt ontvangen, of geen licentie-ID hebt. 
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10. MS Windows besturingsopdrachten 
 
Het venster kan worden geregeld door de muis of door de standaard MS 
Windows opdrachten. De meest gebruikelijke Windows opdrachten in 
samenhang met MagniLink Student worden hieronder weergegeven. 
Raadpleeg voor meer informatie omtrent MS Windows het gebruikers 
handboek. 
 
Schakelen tussen open toepassingen  
Druk op "Alt" + "Tab" 
 
Schakelen tussen het volle beeldscherm (maximale venster) en het 
normale venster 
 
Met de muis: 
Klik op het “Vorig formaat" icoontje in de rechter bovenhoek van het 
venster (tussen minimaliseren en sluiten).  
 
Met het toetsenbord: 
Druk op "Alt" + "Spatiebalk" en het toepassingsmenu opent. Selecteer 
"Vorig formaat" in het menu om naar het normale venster te gaan. 
Selecteer "Maximaliseren" om naar het volle scherm te gaan.  
 
Wijzigen van de venstergrootte  
Verzeker u ervan dat u zich in de normale venster modus (zie hierboven) 
bevindt.  
 
Met de muis: 
Gebruik de muis om iedere zijde van het venster naar de door u 
gewenste positie te schuiven.  
 

Met het toetsenbord: 
Druk op "Alt" + "Spatiebalk" en selecteer "Formaat wijzigen" in het 
toepassingsmenu. Stel de gewenste grootte van het venster in door de 
pijltoetsen te gebruiken.  
 
Voorbeeld 1: 
Om de hoogte van het venster te wijzigen: begin door het indrukken van 
de “pijl omlaag” toets om de onderzijde van het venster te bewegen en 
stel de gewenste stand met de “pijl omhoog” toets in.  
 



 
 

 Gebruikershandleiding MagniLink Student | 79 40 657d 37 
 

 

Voorbeeld 2: 
Om de breedte van het venster te wijzigen: begin door het indrukken 
van de “linker pijl” toets om de linkerzijde van het venster te bewegen 
en stel dan de gewenste stand met de “rechter pijl” toets in. 
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11. Voor uw Mac 
 
Op de volgende pagina´s volgt een beschrijving van hoe u MagniLink S 
Software op een Mac installeert en gebruikt. Als u een PC gebruikt, gaat 
u naar pagina 12.  
 
 
11.1 Installatie van de MagniLink S Software Mac 
Plaats de MagniLink S Software CD met de markering “for your Mac” in 
uw CD-ROM station om MagniLink te installeren op uw Mac. Het 
volgende venster wordt weergegeven. 

 
 
Volg de instructie en dubbelklik op het dmg-bestand. 
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Lees in het dialoogvenster de “License Agreement” en ga akkoord 
door op de knop “Agree” te klikken. Nadat u op de knop “Agree” hebt 
geklikt, wordt het volgende venster weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleep het MagniLink-pictogram naar de map Applications 
(Toepassingen) om de MagniLink-toepassing te installeren. Hiermee 
wordt de installatie voltooid. 
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12. Werken met MagniLink Student 
 
MagniLink Student wordt bediend met het bedieningspaneel of het 
toetsenbord voor de computer. De knoppen van het bedieningspaneel 
en het toetsenbord worden hieronder beschreven. 
 
 
12.1 Functies van het bedieningspaneel 

 
F. Aan/Uit (standby) 

 
G. Besturen van het in- en 

 uitzoomen (+,-) en 
 contrast (pijltjes) 

 
H. Optie 1. Natuurlijk 

 kleuren 
 Druk op letter N (van 
 Natuurlijk) om de kleuren te 
 wisselen. Optie 2. 
 Formaatschakelaar** 
        (deze functie is beschikbaar 
 als  een VGA-monitor op 

 het systeem is aangesloten) 
 

I. Artificiële kleuren* 
Druk op letter A (van 
Artificieel) 
om de kleuren te wisselen. 
 

J. Geleidingslijn 
 
* De tweede functie van knop A (D) hangt af van het type systeem: 
MLSTA-F of MLSTPRO-F. 
 

• Bij een MLSTA-F wordt knop A (D) gebruikt om tussen monitors te switchen. 
Er zijn twee uitgangen voor externe monitors. Als de actieve 
uitgang is ingesteld op VGA (standaardinstelling), drukt u op de 
knop en houdt deze vier seconden ingedrukt tot de TV-uitgang is 
geactiveerd. De nieuwe modus wordt als standaard opgeslagen 
tot hij opnieuw wordt gewijzigd. 
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• Bij een MLSTPRO-F gebruikt u de knop om te switchen tussen 
autofocus vergrendelen en autofocus modus. Druk op de knop en 
houd deze vier seconden ingedrukt om de autofocus in de actuele 
positie te vergrendelen. Als u de knop nogmaals vier seconden 
ingedrukt houdt, wordt het autofocussysteem weer geactiveerd. 

.  
** Er zijn twee verschillende beeldformaten beschikbaar: 4:3 en 16:9. Het 
systeem start met formaat 16:9 (fabrieksinstelling). Druk om het formaat 
te wijzigen op de knop en houd deze 4 seconden ingedrukt, tot het 
beeldformaat wijzigt. Dit nieuwe formaat wordt als standaard 
opgeslagen tot het opnieuw wordt gewijzigd.
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12.2 Controle van het systeem 
MagniLink Student draait onder MS Windows, alle functies van het 
systeem kunnen vanaf het toetsenbord worden bediend. 
 
Als u een MacBook gebruikt en de standaard functietoetsen F1, F2, enzovoort wilt 
gebruiken zonder op de toets (fn) te drukken, kunt u de toetsenbordinstellingen 
wijzigen. Deze instellingen vindt u in het Apple-menu → System Preferences → 
Hardware → Keyboard (Systeemvoorkeuren → Hardware → Toetsenbord). 
 
Standaard sneltoets instellingen voor de MagniLink Student: 
 
fn + F1  Natuurlijke kleuren 
 
fn + F2  Positief beeld met hoog contrast 

Artificiële kleuren; Geel/Zwart , Groen/Zwart, 
Rood/Zwart, Geel/Blauw, Wit/Blauw. Druk fn + F2 
verschillende malen in om tussen de verschillende 
kleuren heen en weer te schakelen. 
(Shift + fn + F2 achterwaarts) 

 
fn + F3  Negatief beeld met hoog contrast 

Artificiële kleuren; Zwart/Geel, Zwart/Groen, 
Zwart/Rood, Blauw/Geel, Blauw/Wit. Druk fn + F3 
verschillende malen in om tussen de verschillende 
kleuren heen en weer te schakelen. 

  (Shift + fn + F3 achterwaarts) 
 
fn + F5  Opname maken 

Als u een afbeelding op een andere plaats of met 
een andere naam of bestandsformaat (.jpg is  
standaard), kunt u dat handmatig invoeren. 

 
Shift + fn + F5 Opname maken en snel opslaan. 

Om een opname snel op te slaan, zonder een 
bestandsnaam of map op te geven, drukt u op Shift 
+ fn + F5. De opname wordt dan opgeslagen in de 
map Mijn Afbeeldingen of in de map waarin de 
vorige opname is opgeslagen (F5). 
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fn + Alt + F5 Video-opname starten/stoppen 
Druk op fn + Alt + F5 om het dialoogvenster Video-
opname te openen. Het systeem stelt automatisch 
een bestandsnaam (huidige dag en tijd) en map 
(Mijn video's) voor. Druk op Enter om de video op 
te slaan. Als u een video op een andere plaats of 
met een andere naam of bestandsformaat, kunt u 
dat handmatig invoeren. Stop de video-opname 
door nogmaals op fn + Alt + F5 te drukken. 

 
fn + Alt + Shift + F5 
  Video-opname starten - snel 
  Druk op fn + Alt + Shift + F5 om een video-opname  
  meteen te starten zonder een bestandsnaam of  
  map op te geven.. In dit geval wordt de video in de  
  map Mijn video's opgeslagen, of in de map die het  
  laatst is gebruikt. 
 
fn + F6  Opgeslagen afbeeldingen bekijken 

Druk op fn + F6 om opgeslagen afbeeldingen te 
bekijken. Klik op de afbeelding en druk dan op 
Enter om de afbeelding weer te geven. De 
afbeelding wordt normaal geopend in de standaard 
Mac-fotoviewer, waar u de afbeelding o.a. ook kunt 
vergroten. 

 
fn + Shift + F6 Laatst opgeslagen snapshot bekijken – snel 

Druk op fn + Shift + F6 om het laatst opgeslagen 
snapshot te openen. Indien tijdens deze 
programmacyclus geen snapshots zijn opgeslagen, 
wordt de functie fn + F6 uitgevoerd. 

 
Fn + Alt + F6 Opgeslagen video’s bekijken 

Druk op fn + Alt + F6 om opgeslagen video’s te 
bekijken. Klik op de video die u wilt bekijken en 
vervolgens op Enter, of op Openen. De video wordt 
geopend in de standaard videoviewer. Zie voor 
meer informatie over het opnemen van video’s 
Video’s opnemen. 
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fn  + Alt + Shift + F6  
Laatst opgeslagen video bekijken – snel 
Druk op fn + + Alt + Shift + F6 om de laatst 
opgeslagen video-opname te openen. Indien 
tijdens deze programmacyclus geen video's zijn 
opgeslagen, wordt de functie fn + Alt + F6 
uitgevoerd. 

 
fn + F8  Voorinstellingen gesplitst-beeldmodi 

Druk op fn + F8 om door de vooringestelde 
gesplitst-beeldmodi te bladeren. Bij gebruik van 
meerdere monitoren, worden de gesplitst-
beeldmodi op alle monitoren getoond, beginnend 
met de hoofdmonitor. Het venster kan ook worden 
bediend met de muis of de standaard Mac OS X-
opdrachten. 

 
fn + Alt + F9 Informatievenster 

Onder dit venster kunnen zaken zoals camera 
resolutie en verversingsfrequentie worden 
ingesteld. 

 
Fn + Alt + F11 Terugkeer naar de standaardparameters 

Druk op fn + Alt + F11 om naar de standaard 
instellingen terug te keren (normaal venster, 
natuurlijke kleuren, normale helderheid). 

 
Pijl omhoog Zoom in 
 
Pijl omlaag Zoom uit 
 
Pijl links  Helderheid verhogen 
 
Pijl rechts  Helderheid verlagen 
 
Alt + Pijl links Geleidingslijn links/omhoog 
 
Alt + Pijl rechts Geleidingslijn rechts/omlaag 
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Alt + A  “Altijd boven” in-/uitschakelen 

Deze toetsencombinatie schakelt de optie “altijd 
boven” voor een bepaald venster in of uit. Als 
“altijd boven” is ingeschakeld, wordt het venster 
bovenop alle andere vensters weergegeven, 
waarvoor deze optie niet is ingeschakeld. Zo kunt u 
het camera-toepassingsvenster altijd zichtbaar 
maken, ook als dit niet actief is en daarom door een 
ander venster zou worden bedekt. Zo kunt u 
bijvoorbeeld gemakkelijker schrijven in Word terwijl 
u toch het beeld van de camera blijft zien.  

 
Cmd + M  Programma minimaliseren 
 
Alt + R  Camerabeeld draaien 

Elke keer als u deze toetsencombinatie gebruikt, 
draait het beeld 90° (90°, 180°, 270°, 360°). 

 
Shift + Alt + R        Draait het camerabeeld linksom 
                                Elke keer wanneer u deze toetsencombinatie 
                                 gebruikt, draait het beeld 90° linksom (270°, 180°, 
                                 90°, 0°). 
 
Alt + I Camerabeeld spiegelen 

Druk op Alt + I als u het camerabeeld wilt 
spiegelen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de 
camera als vergrotende make-upspiegel wilt 
gebruiken. 

 
Alt + F Camerabeeld bevriezen 

Als u op deze toetsencombinatie drukt, wordt het 
camerabeeld bevroren tot de toetsencombinatie 
opnieuw wordt ingedrukt. 

 
Alt + J Autofocus aan/uit (alleen MLSTPRO-F) 

Druk op deze toetscombinatie om de autofocus in 
de actuele positie te vergrendelen. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer u met de 
hand wilt schrijven zonder het risico te lopen om 
met de hand of de pen het focussysteem te 
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verstoren. Als u nogmaals drukt, wordt het 
autofocussysteem opnieuw geactiveerd. 

 
Shift + 
Naar links /  
naar rechts  Draaiing (alleen afstandscamera) 
 Als de camera een afstandscamera is, kunt u dit 

commando gebruiken om de camera naar links of 
rechts te draaien. 

 
Shift +  
Omhoog /  
omlaag  Kantelen (alleen afstandscamera) 

Als de camera een afstandscamera is, kunt u dit 
commando gebruiken om de camera omhoog of 
omlaag te kantelen. 

 
Cmd + , Dialoogvenster Voorkeuren openen 
 Deze toetsencombinatie is de standaard manier om 

het dialoogvenster Voorkeuren te openen in een 
Mac-toepassing. 

   
Cmd + ? Handleiding openen 
 Met deze toetsencombinatie opent u de 

handleiding in de standaardtoepassing voor het 
weergeven van pdf-bestanden.  

 
12.3 Gebruik van het touchpad 
Als de computer is voorzien van een multi-touchpad, kunt u een aantal 
functies besturen met het touchpad. 
 
Zoomen 
Plaats twee vingers op het touchpad; beweeg ze naar elkaar toe om uit 
te zoomen en van elkaar af om in te zoomen. 
 
Draaien van het camerabeeld 
Plaats twee vingers op het touchpad en maak een draaiende beweging 
om het camerabeeld te draaien. 
 
Draaiing (alleen afstandscamera) 
Plaats twee vingers op het touchpad en beweeg ze naar links of naar 
rechts om de camera te draaien. 
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Kantelen (alleen afstandscamera) 
Plaats twee vingers op het touchpad en beweeg ze omhoog of omlaag 
om de camera te kantelen 
 
 
Van de MagniLink S software kan een upgrade worden gemaakt wanneer 
een nieuwe versie wordt uitgebracht. Ga www.lvi.se om kennis te maken 
met de nieuwste functies en uw MagniLink Student te upgraden.  
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13. Informatie en instellingen venster 
 
Het informatie en instellingen scherm bevat vier verschillende 
onderwerpen die allemaal informatie of instellingen van de toepassing 
bevatten. 
 
 
13.1 Video-instellingen 

 
 
 
Onder Video-instellingen kunt u de cameraparameters wijzigen, zoals de 
resolutie en de videofrequentie.  
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13.2 About 

 
Hier vindt u het versienummer van uw software en informatie over het 
auteursrecht. 
 
 
13.3 Wijziging instellingen 

 
Positiesensor gebruiken 
Als deze instelling is ingeschakeld, herinnert het programma zich de 
instellingen voor afstands- en leesmodus. Zie voor meer informatie 
Kantelfunctie – positiesensor verderop. 
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Spiegelen 
Als deze functie is geactiveerd, wordt het camerabeeld gespiegeld. 
 
 
13.4 Opname-instellingen 
 

 
 
Opnamelengte begrenzen 
De lengte van de video-opname kan worden ingesteld in stappen van 
één seconde, van 10 seconden tot 10 minuten. Als de optie 
Opnamelengte begrenzen niet is aangevinkt, is de opnamelengte 
onbeperkt, d.w.z. dat de video-opname doorgaat tot het geheugen vol 
is of de opname handmatig wordt gestopt. Ook als de opnamelengte 
onbeperkt is, kan maximaal 60 minuten per videobestand worden 
opgenomen. 
 
Beeldsnelheid 
De opnamesnelheid kan worden ingesteld tussen 30 en 60 beelden per 
seconde. 
 
Beeldverversing 
De verversing van het opnamebeeld kan worden ingesteld tussen 1 en 
30 beelden per seconde. Hoe lager ingesteld, des te lager de 
videokwaliteit, maar het neemt minder ruimte op de vaste schijf in 
beslag. 
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14. Video’s opnemen 
 
Lees dit hoofdstuk aandachtig door, voordat u met MLS video's gaat 
opnemen. 
 
De MLS-software kan video’s die met de MLS-camera worden 
opgenomen opslaan in het QuickTime (.mov) bestandsformaat. 
QuickTime is een veel voorkomend videoformaat in Mac OS, waarbij 
diverse compatibele mediaplayers kunnen worden gebruikt om de 
video-opnames te bekijken, zoals de QuickTime Player van Apple (de 
MLS is getest met QuickTime 10.0). MLS kan video’s zowel met als 
zonder geluid opnemen (bijv. geluid dat is opgenomen met een 
microfoon). 
 
Het beeld van de camera kan tijdens de video-opname worden bekeken 
in het programmavenster, maar omdat het opnemen van video’s veel 
vergt van de CPU wordt de beeldsnelheid van de camera tijdens de 
opname verlaagd tot 30 Hz. Daardoor vermindert de beeldkwaliteit 
vergeleken met de beeldkwaliteit bij een beeldsnelheid van 60 Hz. 
Omdat ook het opnemen van video’s de CPU nogal belast, kan de 
kwaliteit van de opgenomen video op bepaalde computers minder zijn. 
In dat geval kan de opname-beeldsnelheid worden verlaagd, om de CPU 
minder te belasten, zie opname-instellingen.  
 
Als met opnemen van de video wordt begonnen (Alt + F5 of Alt + Shift + 
F5), moet op de schijf waar u de video wilt opslaan ten minste 300 MB 
vrije geheugenruimte beschikbaar zijn. Als tijdens het opnemen de 
beschikbare geheugenruimte onder 100 MB komt, wordt het opnemen 
automatisch gestopt. Voor een video-opname van één minuut bij 30 Hz 
is ca. 18 MB opslagruimte vereist. Het is aan te raden, altijd op de locale 
vaste schijf op te nemen. Als u de opgenomen video op een andere 
schijf wil hebben, verplaats deze dan nadat het opnemen is voltooid. 
Externe schijven zijn soms te langzaam om live-video op te nemen. 
 
Tijdens de opname kunnen het F9-menu en de rotatiefunctie (fn + Alt + 
R) niet worden gebruikt. 
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15. Kantelfunctie - positiesensor 
 
De MagniLink Student camera die wordt geleverd met de MLS software 
is uitgerust met een positiesensor. Dankzij deze sensor kunnen het 
programma en de camera de verschillende instellingen voor de 
leesmodus (camera omlaag gericht) en de afstandsmodus onthouden. 
Als u van modus wisselt (d.w.z. de positie van de close-uplens wijzigt) 
worden de instellingen voor de actuele modus automatisch geladen. 
 
De voor deze twee modi opgeslagen instellingen zijn: 

• Natuurlijke kleuren 
• Negatief/positief contrast met speciale kleuren 
• Helderheid 
• Zoomniveau 
• Referentielijn 
• Camerabeeldrotatie 
• Camerabeeld spiegelen 
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16. Mac OS X-besturingsopdrachten 
 
Het venster kan worden geregeld door de muis of door de standaard 
Mac OS X-opdrachten. De meest gebruikelijke Mac OS X-opdrachten in 
samenhang met MagniLink Student worden hieronder weergegeven. 
Raadpleeg voor meer informatie omtrent Mac OS X het 
gebruikershandboek. 
 
Schakelen tussen open toepassingen 
Druk op “Cmd” + “Tab” 
 
Schakelen tussen het volle beeldscherm (maximale venster) en het 
normale venster 
Met de muis: 
 
Klik op het groene “+”-pictogram in de linker bovenhoek van het 
venster. 
 
Wijzigen van de venstergrootte 
Verzeker u ervan dat u zich in de normale venstermodus (zie hierboven) 
bevindt.  
 
Met de muis: 
 
Gebruik de muis om het venster in de rechter onderhoek aan te klikken 
en beweeg de muis om de grootte van het venster aan te passen. 
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17. Technische specificaties  
 
MagniLink Student Addition (MLSTA-F) 
 
Vergrotingsbereik  1,4 - 51 x (14” monitor) 
   1,5 - 55 x (15” monitor) 
Energieverbruik  5 W 
Stroomverbruik, stand-by  1,7 W (met voedingseenheid)  
Gewicht   1,5 kg (inclusief de plaat) 
Beeldverversing  60 Hz 
Afmetingen  310 x 250 x 380 mm (B x D x H) 
Temperatuur bij gebruik  0 tot 30°C (32 tot 86°F) 
Temperatuur bij opslag 
en transport  -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) 
 
 
MagniLink Student Professional (MLSTPRO-F) 
 
Vergrotingsbereik  1,5 - 56 x (14” monitor) 
   1,8 - 66 x (15” monitor) 
Energieverbruik  7 W 
Stroomverbruik, stand-by  1,9 W (met voedingseenheid)  
Gewicht   1,6 kg (inclusief de plaat) 
Cameraresolutie  1280 x 720 (720p) 
Beeldverversing  60 Hz 
Afmetingen  320 x 250 x 390 mm (B x D x H) 
Temperatuur bij gebruik 0 tot 30°C (32 tot 86°F) 
Temperatuur bij opslag 
en transport  -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) 
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Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur 
(voor landen in de Europese Unie en andere Europese 
landen met systemen voor de gescheiden inzameling van 
afval)  
Dit symbool op een product of de verpakking van een product 
geeft aan dat het product niet als gewoon huishoudelijk afval 
mag worden aangeboden. In plaats daarvan moet het product 
worden aangeboden bij een speciaal daarvoor ingericht 
verzamelstation, zodat het product geheel of gedeeltelijk kan 
worden hergebruikt. Als u het product op deze manier voor 
afvalverwerking aanbiedt, voorkomt u mogelijke schadelijke 
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het recycleren 
van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke 
bronnen. Neem voor meer informatie over het hergebruik van dit 
product contact op met de gemeente, de dienst 
afvalstoffenverwerking in uw woonplaats of de winkel waar u het 
product hebt gekocht. 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
according to the Medical Devices Directive, 93/42/EEC with amendments 

from directive 2007/47/EC 
 
Type of equipment: Reading Aid 
  
Brand name or trade mark: MagniLink 
  
Type designation: MLSTA-F, MLSTPRO-F 
  
Product class: Class 1. 
  
Manufacturer: LVI Low Vision International AB 
  
Address: Verkstadsgatan 5 

S-352 46 Växjö 
Sweden 
 

Web: http://www.lvi.se 
 

Phone:  
Fax: 

+46 470 - 72 77 00 
+46 470 - 72 77 25 

  
As the manufacturer, we declare under our sole responsibility that: 
 the product follows the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with 

amendments from directive 2007/47/EC. 
 we will keep the technical documentation described in section 3 of  Annex 

VII available to the national authorities for a period ending at least five years 
after the last product has been manufactured. 

 the device meets the Essential Requirements of Annex 1 which applies to it, 
taken into account the intended purpose of the device. 

 to follow the requirements regarding products placed on the market as 
described in section 4 of Annex VII. 

 
 Manufacturer  Manufacturer´s authorized representative 

 
Date  Signature  Position 
 
2010-04-21 

    
Managing Director 

 Clarification    
  

Erik Bondemark 
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