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LVI Low Vision International AB is opgericht in 1978 en is wereldwijd een 
van de toonaangevende producenten van vergrotende TV- en 
computersystemen voor personen met een beperkt gezichtsvermogen. 
Nieuwe producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
gebruikers en professionals op het gebied van visuele rehabilitatie. LVI is 
gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsbewaking) en ISO 14001 
(milieu). 

De informatie in deze handleiding is zorgvuldig gecontroleerd en 
verondersteld accuraat te zijn. LVI aanvaard echter geen 
verantwoordelijkheid voor enige onjuistheden die deze handleiding zou 
bevatten. In geen enkel geval zal LVI aansprakelijk zijn voor directe, 
indirecte, voorbeeldige of schade ten gevolge van enig defect of door 
weglating in deze handleiding. In het belang van voortgezette 
productontwikkeling, behoudt LVI zich het recht voor om op welk 
moment dan ook, verbeteringen aan te brengen aan deze handleiding 
en de producten die deze beschrijft en dit zonder voorafgaande 
verwittiging of verplichting. 
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1. Introductie tot MagniLink Vision Accessoires 
 
Deze handleiding bevat aanwijzingen voor de accessoires die 
verkrijgbaar zijn voor MagniLink Vision. Deze accessoires zijn: 
 

1. DVI-schakelaar (zie pagina 8). 
2. PC/MAC-software (zie pagina 10). 
3. EUC-software (zie pagina 12). 
4. TTS-eenheid (zie pagina 13). 
5. MagniLink Vision Split (zie pagina 27) 
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2. Veiligheidsinformatie 
 
MagniLink Vision is alleen bedoeld voor gebruik als leeshulp voor thuis, 
op school of op kantoor. 
 

• Controleer voor het aansluiten het systeem en de voedingskabel 
op eventuele beschadigingen. De meegeleverde voeding is 
uitsluitend bedoeld voor gebruik met de MagniLink Vision. 

 
• Gebruik de MagniLink Vision nooit als deze is blootgesteld aan 

water of andere vloeistoffen. 
 

• Een beschadigde voedingskabel of stekker kan elektrische 
schokken of brand veroorzaken. Voorkom dat voorwerpen op de 
voedingskabel rusten of erover rollen. 
 

• Verplaatsen van het systeem van een koude naar een warme plaats 
kan condensatie (waterdruppels) veroorzaken op zijn interne 
oppervlakken of op de lens. Voorkom condensatie door het 
systeem ten minste 30 minuten voor het gebruik in de ruimte te 
plaatsen waar u het gaat gebruiken. Stel het systeem niet bloot 
aan extreme temperatuursveranderingen. 
 

• Gebruik voor reiniging van het scherm een licht vochtig (niet nat) 
doekje. 
 

• USB-geheugensticks en andere kleine onderdelen kunnen 
verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. 
 

• U kunt niet 100 procent zeker zijn van de resultaten van een OCR-
conversie omdat de OCR-motor de tekst onjuist kan interpreteren. 
Houd hier vooral rekening mee als u werkt met gevoelige 
informatie, bijvoorbeeld een medisch voorschrift. 
 

• Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen, deze kunnen 
het scherm beschadigen. 
  
 
 
 

• Als u niet met behulp van de bedieningsaanwijzingen kunt 
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! 

terugkeren naar de normale werking, probeer dan niet om verdere 
instellingen uit te voeren. Schakel het apparaat uit en neem 
contact op met uw dealer of onderhoudstechnicus. Gebruik 
uitsluitend vervangingsonderdelen volgens de specificatie van LVI. 

 
Neem bij onzekerheid contact op met uw dealer of 
onderhoudstechnicus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plastic zakken in het verpakkingsmateriaal kunnen 
gevaarlijk zijn. Houd zakken weg van baby's en kinderen 
om gevaar of verstikking te vermijden. 
 
Stel de apparatuur niet bloot aan vocht, om het risico 
van brand of schokken te vermijden. Verwijder nooit de 
behuizing, om het risico van elektrische schokken te 
verkleinen. 
 
Bevat geen onderdelen die geschikt zijn voor service 
door de gebruiker. Schakel voor service uitsluitend 
gekwalificeerd onderhoudspersoneel in. 
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3. DVI-schakelaar* 
 
Ordernr: MLV-A100 
*Aanbevolen voor gebruik met het 5-toetsenpaneel.  
 
Met dit apparaat kan een PC of MAC op de MagniLink Vision worden 
aangesloten. Het beeld van de computer zal op de MagniLink Vision 
getoond worden. Om te switchen tussen de computer en het 
camerabeeld drukt u drie seconden op de vergrendelknop voor 
autofocus (op het 5-toetsenpaneel), of op de knop (en LED-indicator) op 
de DVI-schakelaar.  
 
Belangrijk! Schakel de computer en MagniLink Vision uit voordat u 
kabels op de DVI-schakelaar aansluit. Als u het 18,5” scherm gebruikt, let 
er dan op dat de resolutie van de grafische kaart is ingesteld op 
1366x768 pixels. Voor het 23” LVI-scherm moet de resolutie 1920x1080 
pixels zijn. 
 

MagniLink Vision

Stationary computer *

4.

Integrated monitor

DVI switch

1.

2.

3.
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1. Sluit de meegeleverde kabel van de MagniLink Vision DVI-uitgang 

(deze bevindt zich onder het plastic kapje op de achterzijde van het 
systeem) aan op het contact “ML VISION” in groen op de DVI-
schakelaar. 

 

2. Sluit de meegeleverde kabel van de computer aan op het contact 
“COMPUTER” in rood op de DVI-schakelaar. **  

 

3. Sluit de meegeleverde kabel van de geïntegreerde monitor aan op het 
contact “MONITOR” op de DVI-schakelaar. 

 

4. Sluit de meegeleverde kabel van de MagniLink Vision USB-poort (deze 
bevindt zich onder het plastic kapje op de achterzijde van het systeem) 
aan op de computer. 

 
Start de computer en MagniLink Vision. Een rood lampje op de DVI-
schakelaar geeft aan dat het computerbeeld wordt getoond, een groen 
lampje geeft aan dat het camerabeeld van MagniLink Vision wordt 
getoond.  
 
*  U kunt een notebookcomputer met een geïntegreerde 16:9 monitor gebruiken. Het scherm moet gesplitst zijn 

of u dient tevens gebruik te maken van een externe monitor, afhankelijk van uw behoefte.  
Belangrijk! Als het scherm van het notebook het formaat 16:10 of 4:3 heeft, kan het beeld van het 
geïntegreerde scherm of van de monitor van MagniLink Vision vervormd zijn. 

 

** Als de computer alleen een VGA-uitgang heeft, is een converter van VGA naar DVI-D nodig. 
 Als de computer alleen een HDMI-uitgang heeft, is een kabel van HDMI naar DVI-D nodig. 

(In sommige gevallen is het eenvoudiger om de geïntegreerde grafische kaart van de stationaire PC te 
upgraden, of om op een notebook een grafische USB-kaart te gebruiken.) 
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4. PC/MAC-software* 
 
Ordernr: MLV-A101 
*Aanbevolen voor gebruik met het 5-toetsenpaneel. 
 
Met deze software kunt u de verschillende functies besturen via het 
bedieningspaneel van het systeem of via het toetsenbord van de 
computer. Tevens kunt u met de software de functie "gesplitst scherm" 
gebruiken, waarmee u tegelijk het computerscherm en het camerabeeld 
kunt zien. Dit is nuttig als u bijvoorbeeld beelden of videobeelden van 
de camera wilt opslaan. 
 

MagniLink VisionPortable computer

Integrated monitor

1.

 
 
1. Sluit de meegeleverde kabel van de MagniLink Vision USB-poort (deze 

bevindt zich onder het plastic kapje op de achterzijde van het systeem) 
aan op de computer. 

 

2. Installeer de meegeleverde MagniLink S-software v6.04 of later 
(PC)/v1.1 of later (MAC) op de computer. Aanwijzingen voor de 
installatie vindt u in de afzonderlijke handleiding voor de MagniLink S-
software. 

 
Start de MagniLink Vision en de MagniLink S-software.  
 
Met deze software werkt MagniLink Vision als een MagniLink Student, 
waardoor het mogelijk is om iZoom, ZoomText, Dolphin (PC), iMax 
(MAC) en andere software in verschillende gesplitst-scherminstellingen 
te gebruiken. Meer informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding 
voor de MagniLink S-software. 
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Gecombineerd gebruik van de DVI-schakelaar en de PC/MAC-
software 
 
De meest complete configuratie wordt bereikt door gecombineerd 
gebruik van de DVI-schakelaar en de PC/MAC-software. Deze 
configuratie heeft alle voordelen van de afzonderlijke accessoires. 
Gebruik de DVI-schakelaar om van beeld te wisselen tussen MagniLink 
Vision en de computer, en de PC/Mac-software voor het splitsen van het 
scherm. 
 
 
Belangrijk! Schakel de computer en MagniLink Vision uit voordat u 
kabels op de schakelaar aansluit. Als u het 18,5” LVI-scherm gebruikt, let 
er dan op dat de resolutie van de grafische kaart is ingesteld op 
1366x768 pixels. Voor het 23” LVI-scherm moet de resolutie 1920x1080 
pixels zijn. 
 

MagniLink Vision

Stationary computer *

1.

Integrated monitor

DVI switch

3.

4.

5.

 
 
1. Sluit de meegeleverde kabel van de MagniLink Vision USB-poort (deze 

bevindt zich onder het plastic kapje op de achterzijde van het systeem) 
aan op de computer. 

 

2. Installeer de meegeleverde MagniLink S-software v6.04 of later 
(PC)/v1.1 of later (MAC) op de computer. Aanwijzingen voor de 
installatie vindt u in de afzonderlijke handleiding voor de MagniLink S-
software. 

 

3. Sluit de meegeleverde kabel van de MagniLink Vision DVI-uitgang 
(deze bevindt zich onder het plastic kapje op de achterzijde van het 
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systeem) aan op het contact “ML VISION” in groen op de DVI-
schakelaar. 

 

4. Sluit de meegeleverde kabel van de computer aan op het contact 
“COMPUTER” in rood op de DVI-schakelaar. ** 

 

5. Sluit de meegeleverde kabel van de geïntegreerde monitor aan op het 
contact “MONITOR” op de DVI-schakelaar. 

 

6. Start de computer en MagniLink Vision. Een rood lampje op de DVI-
schakelaar geeft aan dat het computerbeeld wordt getoond, een 
groen lampje geeft aan dat het camerabeeld van MagniLink Vision 
wordt getoond. 

 
*  U kunt een notebookcomputer met een geïntegreerde 16:9 monitor gebruiken. Het scherm moet gesplitst zijn 

of u dient tevens gebruik te maken van een externe monitor, afhankelijk van uw behoefte.  
Belangrijk! Als het scherm van het notebook het formaat 16:10 of 4:3 heeft, kan het beeld van het 
geïntegreerde scherm of van de monitor van MagniLink Vision vervormd zijn.  

**  Als de computer alleen een VGA-uitgang heeft, is een converter van VGA naar DVI-D nodig. 
 Als de computer alleen een HDMI-uitgang heeft, is een kabel van HDMI naar DVI-D nodig. 

(In sommige gevallen is het eenvoudiger om de geïntegreerde grafische kaart van de stationaire PC te 
upgraden, of om op een notebook een grafische USB-kaart te gebruiken.) 

 
 
 
4.1 EUC-software, (Eindgebruiker-configuratie)  
 
Ordernr: MLV-A102  
Er is een configuratieprogramma beschikbaar waarmee de instellingen 
naar de behoeften van de gebruiker kunnen worden aangepast. De 
instellingen zijn: vergroting (maximaal en minimaal), geleidingslijn (kleur 
en dikte), verlichtingsinstellingen en hoog contrast (kleuren en het aantal 
kleuren). 
Raadpleeg de afzonderlijke handleiding 7941619 voor meer informatie. 
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5. MagniLink Vision TTS 
 
Wij danken u dat u gekozen hebt voor deze leeshulp. Ons doel is dat u 
tevreden bent over uw keuze van leverancier en leeshulp. 
 
De TTS-eenheid is een aanvulling op de MagniLink Vision leescamera 
MLV-12. Neem contact op met uw dealer om u ervan te verzekeren dat 
uw MLV-12 systeem compatibel is (de update vereist tevens een nieuw 
23” scherm met geïntegreerde aanraakfunctie). MLV TTS maakt OCR-
behandeling van een tekst en voorlezen ervan mogelijk. 
 
  

 
 

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het systeem 
gaat installeren en gebruiken. Neem contact op met uw dealer als u nog 
vragen hebt. 
 
 

 

MagniLink Vision TTS voldoet aan alle voorwaarden voor CE-
merking van medische apparatuur in overeenstemming met 
Richtlijn 93/42/EEG. Onze producten voldoen aan MDD 
93/42/EEG met aanvullingen uit Richtlijn 2007/47/EC. 
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5.1 Uitpakken 
 
Het systeem wordt geleverd in een doos met de volgende inhoud: 

• TTS-eenheid (MLV-A109) 
• USB geheugenstick 
• Gebruikershandleiding 
• Systeemstandaard 

 
Controleer eerst de doos op uitwendige beschadiging. Neem in geval 
van beschadiging contact op met de vervoerder en stel deze op de 
hoogte van de schade. 
 
Open de doos, neem de TTS-eenheid uit de doos en verwijder het 
verpakkingsmateriaal. Verdere informatie over het installeren vindt u in 
het volgende hoofdstuk. 
 
 

5.2 Verpakking 
 
De verpakking bestaat uit het volgende materiaal (LVI adviseert om de 
verpakking te bewaren in verband met eventueel terugsturen of 
verhuizen van het systeem): 

• Verpakkingsmateriaal (EPP) 
• Doos (golfkarton) 
• Zak van polyethyleen (LDPE4) 

 
Neem voor het sorteren en inleveren van verpakkingsmateriaal contact 
op met uw lokale afvalverwerker voor informatie over de regels die in uw 
gemeente gelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Installatie 
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1. Sluit de twee USB-kabels van de Vision-eenheid aan op de USB-
contacten op de TTS-eenheid.  

2. Sluit de DVI-kabel met de aanduiding MONITOR aan op het DVI-
contact met de aanduiding MONITOR. 

3. Sluit de DVI-kabel met de aanduiding ML VISION aan op het DVI-
contact met de aanduiding ML VISION. 

4. Sluit de voedingskabel van de Vision-eenheid aan op het contact 
met de markering POWER. 

 

 

5. Monteer de zwarte steun met behulp van de schroeven op de TTS. 
6. Bevestig de steun en de TTS aan de Vision-eenheid. 

5.4 Instructies 
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De eenheid wordt deels bestuurd via het aanraakscherm en deels via het 
toetsenpaneel. De eenheid heeft twee verschillende modi 
(werkinstellingen): de cameramodus en de TTS-modus. Na het starten 
van het systeem is de cameramodus geactiveerd. 
 

5.5 Functies van het aanraakscherm 
 
Beide werkinstellingen: 

• Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan om de menu's te 
activeren. Met de menu's kunt u zelf o.a. kunstmatige kleuren, 
lettertype en het aantal weergavemodi bepalen. Verder kunt u 
documenten openen en opslaan en de software updaten. 

• Als op uw systeem meer dan één taal is geïnstalleerd, kan de 
stem/taal worden gewijzigd door aanraken van de linkerbovenhoek 
van het scherm. 

 
Cameramodus: 

• Raak het scherm kort aan om de kolomkiezer te 
activeren/deactiveren. Als de kolomkiezer actief is, worden alleen 
de kolommen die met de kolomkiezer zijn gemarkeerd, door de 
OCR-processor verwerkt. Als de kolomkiezer is gedeactiveerd, 
wordt alles wat op het scherm zichtbaar is, door de OCR-processor 
verwerkt. 

• Raak het scherm langere tijd aan zodat de eenheid een foto 
neemt, switch naar de TTS-modus en verwerk de foto met de OCR-
processor. De OCR-verwerkte tekst verschijnt vervolgens op het 
scherm. 

 
TTS-modus: 

• Raak het scherm kort aan voor starten/pauzeren van het voorlezen 
van de tekst. 

• Dubbelklik op het scherm om het voorlezen van de tekst te 
beeïndigen. Raak het scherm weer kort aan om het voorlezen bij 
het begin van de tekst te starten. 

• Raak het scherm langere tijd aan om het voorlezen van tekst te 
onderbreken en weer naar de cameramodus terug te keren. 

 
 
 

5.6 Functies van het paneel 
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Als de eenheid in de TTS-modus staat, omvat het paneel de volgende 
functies. Als de eenheid in de cameramodus staat, hebben de toetsen 
dezelfde functies als op een standaard MagniLink Vision. 
 

1. LED 
2. Aan/uit 
3. Zoom-instelling 
4. Weergavemodus 
5. Kleurenkeuze 
6. Instelling van volume en spreeksnelheid 
7. Keuze leesmodus 
8. Lezen voorafgaande/volgende 

 
Beschrijving van de functies 
 
1. LED 

Groen licht geeft aan dat het systeem is ingeschakeld. Knipperend 
groen licht geeft aan dat het systeem wordt opgestart of 
uitgeschakeld. Langzaam knipperend geel licht geeft aan dat het 
systeem stand-by is. Rood licht geeft aan dat er een storing in het 
systeem is. Zie hoofdstuk 9. 'Oplossen van problemen'. 

 

2. Aan/uit 
Druk op de toets om het systeem te starten of uit te schakelen. Na 
indrukken van de toets wordt MagniLink Vision gestart en het 
camerabeeld weergegeven. Na ca 30–45 seconden wordt de TTS-
eenheid gestart en wordt hardop bevestigd dat het gereed is voor 
gebruik.    

 

3. Instelling van de vergroting 
Hiermee wordt de vergroting ingesteld. Druk op de onderste knop 
(min) om de vergroting te verlagen en druk op de bovenste knop 
(plus) om de vergroting te verhogen. 

 
 
4. Weergavemodus 
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Door deze toets in te drukken, wijzigt de TTS-eenheid van 
weergavemodus. Er zijn acht verschillende weergavemodi. Drie 
paginamodi, waarbij de tekst wordt weergegeven als een pagina 
met automatische regelafbreking. Drie regelmodi, waarbij de tekst 
wordt weergegeven op één regel. Een woordmodus, waarbij 
slechts één woord tegelijk wordt weergegeven. Een fotomodus 
waarbij de foto wordt weergegeven zoals hij is genomen. Het 
gelezen woord wordt gemarkeerd door een rechthoek. 
 

5. Kleurenkeuze 
Druk op de toets om tussen de verschillende kleurencombinaties te 
switchen. De default configuratie omvat de volgende kleuren: 
 

Achtergrond/tekst 
Wit/zwart 
Zwart/wit 
Geel/zwart 
Zwart/geel 
Groen/zwart 
Zwart/groen 

Achtergrond/tekst 
Rood/zwart 
Zwart/rood 
Geel/blauw 
Blauw/geel 
Wit/blauw 
Blauw/wit 

 
6. Instelling van volume en spreeksnelheid 

Druk om het volume te verhogen of verlagen eerst op de bovenste 
helft. Vervolgens kan het volume worden aangepast door op de 
bovenste of onderste helft te drukken. Dubbelklik op de bovenste 
helft om het volume op default te zetten. 

  
Druk om de spreeksnelheid te verhogen of verlagen eerst op de 
onderste helft. Vervolgens kan de snelheid worden aangepast door 
op de bovenste of onderste helft te drukken. Dubbelklik op de 
onderste helft om de spreeksnelheid weer op normaal te zetten. 
 

7. Leesmodus 
Gebruik deze toets om de modus te kiezen als de Lees 
voorafgaande/volgende (8) toetsen worden ingedrukt. Er zijn drie 
modi: teken, woord en regel. 
 
 
 
 

8. Lezen voorafgaande/volgende 
U kunt deze toetsen gebruiken om vooruit of achteruit door de 
tekst te bewegen. Als de leesmodus is ingesteld op teken, wordt 
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bij elke druk op de toets één teken gelezen. Als de leesmodus is 
ingesteld op woord, beweegt u woord voor woord door de tekst, 
vooruit of achteruit. Als de leesmodus is ingesteld op regel, 
beweegt u zich regel voor regel door de voorgelezen tekst. 

 
5.7 Menu's 

 
Om de menu's te openen, raakt u de rechterbovenhoek van het scherm 
aan. Aan de linkerkant van het scherm verschijnen dan de volgende 
knoppen: 
 
 

• Druk op Weergeven om naar het 
dialoogvenster met instellingen voor 
kleuren, lettertype en weergavemodi te 
gaan. 

• Druk op Openen om naar een 
dialoogvenster met bestanden te gaan 
waarin u een tekstbestand vanaf de USB-
geheugenstick kunt openen en dit kunt 
laten voorlezen (zie pagina 20).  

• Om een tekstbestand op een USB-
geheugenstick op te slaan, drukt u op 
Bewaren. De default bestandsnaam komt 
overeen met het aantal bestanden dat op 
de USB-geheugenstick is opgeslagen. 

• Met de knop Eigenschappen opent u een 
dialoogvenster met informatie over de 
licentie en de programmaversie. 
Hiervandaan kunt u tevens de software 
updaten of resetten naar default (zie 
pagina 21). 

• Met de knop Afsluiten sluit u de 
dialoogvensters voor instellingen. 

 
 
 

5.7.1 Weergaveinstellingen 
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• Druk op een van de lettertypen om dit te selecteren. U kunt kiezen 
uit de lettertypen Verdana, Courier New en Georgia. Het gekozen 
lettertype wordt geïnverteerd weergegeven. In bovenstaande 
figuur is Georgia geselecteerd.  

• Kleuren kunnen worden verwijderd door op een van de zes 
kleurenvlakken te klikken. Een verwijderde kleur wordt gemarkeerd 
met een kruis. Om een kleurencombinatie in te stellen, drukt u op 
een kleurenvlak en houdt u de knop ruim een seconde ingedrukt. 
Er verschijnt dan een nieuw dialoogvenster met instellingen (8.3.2). 

• Er zijn acht weergavemodi die u kunt activeren en deactiveren. 
Geactiveerde weergavemodi worden geïnverteerd weergegeven 
zonder kader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.2 Dialoogvenster Kleuren 
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Via het dialoogvenster Kleuren kan elke kleurencombinatie worden 
ingesteld. Om de achtergrondkleur in te stellen, klikt u op de knop en 
controleert u of de achtergrondkleur voor tekst wordt weergegeven. 
Vervolgens kan met het kleurenwiel en de kleurenbalk de kleur worden 
ingesteld. U kunt ook de RGB-waarden gebruiken. 
Het is ook mogelijk om in te stellen of de tegengestelde 
kleurencombinatie actief moet zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.3 Openen 
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De toepassing kan tekstbestanden openen die zich op een USB-
geheugenstick bevinden. De bestanden die u wilt openen moeten zich 
in de map 'Text' bevinden, direct onder de root directory op de USB-
stick. Als de Text map meer dan 12 bestanden bevat, kunt u met de 
pijltjestoetsen binnen de map scrollen. Als u op een bestand drukt, 
wordt dit geopend en voorgelezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.4 Eigenschappen 
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Onder het menu 'Eigenschappen' vindt u het versienummer, het 
serienummer en het licentienummer van de toepassing. Klik op de knop 
Updaten om de licentie en de software te updaten. Klik op de knop 
Default om alle instellingen naar default te resetten. U kunt alleen .txt-
bestanden openen. De software is niet bedoeld om grote hoeveelheden 
tekst te verwerken. Als een heel boek is ingescand, zal het systeem 
trager werken. Via het aanvinkhokje "Geluid uit" kunt u het geluid 
uitzetten. 
 
Om de software in de TTS-eenheid te updaten gaat u als volgt te werk. 

1. Unzip het bestand LviTtsUpdate .zip naar de root directory van de 
USB-geheugenstick. 

2. Plaats de USB-geheugenstick in de TTS-eenheid. 
3. Druk op de ”Updaten” knop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Op uw scherm ziet u het volgende. Druk op het scherm om de 
update te starten. 
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5. Na enige tijd ziet u het volgende. Druk op het scherm om de 
update te voltooien. De TTS-software wordt nu opnieuw gestart en 
een opgenomen stem laat u weten dat hij klaar is voor gebruik. 

 

 
 

5.8 Overige 
 
Op de zijkant van de eenheid bevinden zich 
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aansluitingen voor USB en koptelefoon. De USB-aansluiting kan worden 
gebruikt voor upgraden van de software van de eenheid en voor OCR-
verwerkte tekst op de USB-stick of voor het laden van een opgeslagen 
tekst in de eenheid.  
 
 
 
 

5.9 De kwaliteit van de OCR-conversie 
 

Voor het verkrijgen van optimale resultaten bij de OCR-conversie, dient 
u rekening te houden met het volgende. 
 

• Zorg voor een voldoende sterke vergroting. Als de tekst te klein is, 
kan de OCR-software geen goed resultaat leveren. Voor de 
kleinste vergroting op de leescamera wordt een minimale 
lettergrootte van 12 pt aanbevolen. 

• Vermijd glanzend papier omdat dit leidt tot spiegelingen in het 
beeld en een slechter resultaat van de OCR-conversie. Als u toch 
glanzend papier wilt gebruiken, raden wij aan om de verlichting 
van de eenheid uit te schakelen (zie de handleiding van de ML 
Vision). 

• Bepaalde lettertypen leveren problemen op bij de interpretatie 
door de OCR-motor. 

• Het is belangrijk dat het contrast van de tekst voldoende is. 
• Het is belangrijk dat de gesproken taal die wordt gekozen 

dezelfde is als die van de tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 Oplossen van problemen 
 
Als het systeem bij het starten geen gesproken mededeling weergeeft.  

• Verzeker u ervan dat alle kabels zijn aangesloten zoals aangegeven 
in hoofdstuk 5.3, 'Installatie' en start het systeem opnieuw. 
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Als na aanraken van het scherm langdurig geen beeld verschijnt maar de 
tekst wel wordt voorgelezen. 

• De twee DVI-kabels zijn verkeerd aangesloten. Wissel ze om. 
 
Als het aanraakscherm niet reageert. 

• Controleer of de USB-kabel zowel op de achterzijde van het 
scherm als op de TTS-eenheid is aangesloten. 

 
Als na OCR-verwerking het dialoogvenster 'Geen tekst in het document' 
verschijnt. 

• Controleer of het document mogelijk meer dan 15 graden is 
gedraaid. 

 
Als u bovenstaande controles hebt uitgevoerd en het systeem dan nog 
steeds niet normaal werkt. Neem contact op met een deskundige 
onderhoudstechnicus of met LVI. 
 
 

5.11 Technische specificaties 
 
Afmetingen 290 x 60 x 190 (B x D x H) 
Gewicht 2,1 kg  
Vermogen 17 W 
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6. MagniLink Vision Split 
 
MagniLink Vision Split is een videoloep die het mogelijk maakt om 
tussen beelden te switchen en om het scherm te splitsen in vensters voor 
een leescamera, een afstandscamera en een computer. MagniLink Vision 
Split is verkrijgbaar in een aantal verschillende modellen.  
 
De volgende stappen helpen u om een model te kiezen: 
 

• Leescamera Kies tussen hoge resolutie (HR) en hoge definitie 
(HD). 

• Formaat van de monitor Kies tussen een geïntegreerd 18.5” of 
23” TFT-scherm en vrijstaande uitvoeringen van deze schermen. 
Het is ook mogelijk om een eigen monitor te gebruiken. Als het 
systeem is voorzien van een scherm, hebt u nog een monitorarm of 
console nodig die voldoet aan de norm VESA 100x100 mm. 

• Leestafel Bepaal of u bij uw systeem een leestafel wilt aanschaffen. 
• Afstandscamera (als u de voorkeur geeft aan een systeem met 

twee camera's) U kunt kiezen tussen een systeem met een 
afstandscamera (ML Vision Split Student) of zonder afstandscamera 
(ML Vision Split). U kunt kiezen uit twee verschillende camera's, 
standaarddefinitie  (SD) en hoge definitie (HD).  

• Bevestiging van de afstandscamera 
U kunt kiezen welk type bevestiging u voor de afstandscamera wilt 
gebruiken. Kies tussen een tafelstatief of een wand- of 
plafondsteun. 
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De systemen voldoen aan alle voorwaarden voor CE-merking van 
medische apparatuur in overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Uitpakken 
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Als het systeem is voorzien van een afstandscamera, wordt het 
afgeleverd in twee afzonderlijke dozen, anders in één doos.  
 
Controleer eerst de dozen op uitwendige beschadiging. Neem in geval 
van beschadiging contact op met de vervoerder en stel deze op de 
hoogte van de schade. 
 
Open de dozen, neem de eenheid uit de doos en verwijder het 
verpakkingsmateriaal. Verdere informatie over het installeren vindt u in 
het volgende hoofdstuk. 
 
Als u een systeem met één camera bestelt (ML Vision Split), heeft de 
doos de volgende inhoud: 

• Leescamera-eenheid 
• Splitspaneel 
• Bedieningspaneel 
• Twee gebruikershandleidingen 
• Tafelbladhouder voor de regelbox 
• Monitor (indien samen met het systeem besteld) 

 
Als u een systeem met twee camera's bestelt (ML Vision Split Student), 
hebben de dozen de volgende inhoud:  
 
Doos 1: 

• Leescamera-eenheid 
• Gebruikershandleiding 
• Monitor (indien samen met het systeem besteld) 

 
Doos 2: 

• Afstandscamera-eenheid 
• Splitspaneel 
• Bedieningspaneel 
• Tafelbladhouder voor de regelbox 
• Gebruikershandleiding 

 
 
Verpakking 
 
 
De verpakking bestaat uit de volgende materialen: 
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       Doos (golfkarton) 
       Zak van polyethyleen (LDPE4) 
       Vulmateriaal (LDPE4) 
 
LVI raadt u aan om de verpakking te bewaren voor het geval u het 
systeem wilt terugsturen of verhuizen. 
 
Uitpakken   
 
Bij terugsturen of verhuizen van het systeem dient het in de originele 
verpakking geplaatst te worden. 
 
 

6.2  Installatie 
 
Om het systeem te installeren gaat u als volgt te werk. 

• Als het systeem is voorzien van een afstandscamera, moet zijn 
zuil stevig met een schroef op het tafelstatief worden bevestigd. 
(Of wand/plafondsteun). 

• Als de leescamera niet is voorzien van een leestafel, moet hij 
stevig met een schroef op het tafelstatief worden bevestigd. 

 

 
• Bevestig de houder van de regelbox op het tafelblad. 
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• Sluit één of twee camera's aan op de contacten (1) en (2). U kunt 

elke combinatie van leescamera's en afstandscamera's 
gebruiken.  

• Op het splitspaneel (3) kunt u een computer aansluiten. 
• Sluit de monitor aan op poort (4). 
• Sluit het bedieningspaneel aan op poort (5). 
• Op poort (6) kan een voetpedaal worden aangesloten. 
• Sluit de voedingsuitgang (7) aan op de voedingsingang van de 

monitor (alleen voor LVI-monitor 18.5” of 23”). 
• Sluit de voedingskabel van de leescamera aan op de 

voedingsingang (8). 
 

6.3 Instructies 
 
De functies van het MagniLink Split systeem worden bestuurd vanaf het 
bedieningspaneel. Er zijn twee versies van de regelbox, een voor LM 
Vision Split Student en een eenvoudiger versie met minder knoppen 
voor ML Vision Split.  
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6.3.1 Regelbox ML Vision Split 
 

 
 

1. LED 
2. Aan/uit 
3. Verlichtingsconfiguratie 
4. Autofocus aan/uit 
5. Instelling van de vergroting 
6. Referentielijn/balk 
7. Beeldmodus/grijsschaal 
8. Hoog-contrastmodi 
9. Volledig scherm/Splitscreen 
10. Splitscreen-aanpassing 
11. Horizontaal/verticaal gesplitst scherm 

 

6.3.2 Regelbox ML Vision Split Student 
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1 LED 
2 Aan/uit 
3 Verlichtingsconfiguratie 
4 Autofocus aan/uit 
5 Instelling van de vergroting 
6 Referentielijn/balk 
7 Beeldmodus/grijsschaal 
8 Hoog-contrastmodi 
9 Volledig scherm/Splitscreen 
10 Splitscreen-aanpassing 
11 Horizontaal/verticaal gesplitst scherm 
12 Splitsen van beelden 
13 Cameraselectie 
14 Geprogrammeerde vergroting (en richting voor afstandscamera's) 
15 Aanpassing van draaiing en helling 
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6.3.3 Beschrijving van functies 
 
Het actieve camerabeeld is omgeven door een oranje kader. Let op: als 
meer dan één camera is aangesloten, is de camera waarvan het beeld op 
het scherm zichtbaar is, de camera die vanaf het cameragedeelte op de 
regelbox wordt gestuurd. (Het kiezen welke camera u wilt sturen, is 
alleen nodig wanneer twee camera's gelijktijdig gebruikt worden). 
 

1. LED 
Groen licht geeft aan dat het systeem is ingeschakeld. Knipperend 
groen licht geeft aan dat het systeem wordt opgestart. Langzaam 
knipperend geel licht geeft aan dat het systeem stand-by is. Rood 
licht geeft aan dat er een storing in het systeem is. Zie het 
hoofdstuk over "het oplossen van problemen". 

 
2. Aan/uit 

Druk op de toets om het systeem te starten of uit te schakelen. 
 

3. Verlichtingsconfiguratie 
Door op de knoppen te drukken kunt u de helderheid instellen. 
Druk op omhoog voor verhogen, en op omlaag voor verlagen van 
de helderheid. Wanneer de knop beeldinstelling (7) is ingedrukt, 
wordt in plaats daarvan de intensiteit van de lamp aangepast. Op 
deze manier kunt u in verschillende situaties de beste 
omstandigheden voor lezen creëren. 

 
4. Autofocus aan/uit 

Druk één maal op de knop om de focus te fixeren. Deze functie 
kunt u gebruiken als u met de hand wilt schrijven. De autofocus 
wordt dan niet beïnvloed door de pen of door uw hand. Druk 
nogmaals op de knop om de autofocus te reactiveren. Autofocus is 
altijd actief wanneer het systeem wordt gestart. 

 
5. Instelling van de vergroting 

Deze twee knoppen worden gebruikt om de vergroting in te 
stellen. Verklein de vergroting door op de onderste knop te 
drukken (min) en vergroot de vergroting door op de bovenste 
knop te drukken (plus).  

 
6. Referentielijn/balk 

Met deze functie kunt u de positie van de referentielijn wijzigen. 
Druk op de rechterknop om de horizontale lijn omlaag te bewegen. 



Gebruikershandleiding 79 42 000d | MagniLink Vision Accessoires 35 
 

Houd de knop ingedrukt om de referentielijn verticaal te zetten en 
om hem naar links te bewegen. De referentielijn wordt dan een 
horizontale balk die de bekeken zone verkleint. Om de balk verticaal 
te zetten drukt u nogmaals op de knop. Het linker, verlaagde deel van 
de bedieningsknoppen heeft het omgekeerde effect. 
 
(Met behulp van de EUC-software kunt u de kleur en de dikte van de 
referentielijn wijzigen en desgewenst de balk of de referentielijn 
verbergen of tonen. Neem voor meer informatie contact op met uw 
dealer.) 

 
7. Beeldmodus 

Druk op de knop om in de beeldmodus te wisselen tussen 
natuurlijke kleuren en grijsschaal. 

 
Aanpassen van de verlichting 
Houd de knop ingedrukt voor tijdelijke aanpassing van de 
verlichting via de verlichtingsconfiguratie (3). Deze functie kan 
nuttig zijn voor gebruikers die gevoelig zijn voor licht of bij het 
lezen van glanzend papier. Zodra het licht een bepaald niveau 
bereikt, zal het systeem automatisch switchen tussen ROPC 
(Reading Optimized Picture Control) en DPC (Dynamic Picture 
Control). Als u voor het aanpassen van de verlichting de 
verlichtingsconfiguratie (3) gebruikt, kunt u niet wisselen tussen 
kleuren en grijsschaal. 
 
 
Licht uit/aan 
U kunt het licht aan- en uitzetten door drie seconden op de knop 
te drukken. Het systeem switcht dan automatisch tussen ROPC 
(Reading Optimized Picture Control) en DPC (Dynamic Picture 
Control). 
  
(Met de EUC-software kunnen de lichtinstellingen worden gefixeerd en kan de 
grijsschaal worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw 
dealer.) 

 
8. Hoge contrastmodi met kunstmatige kleuren 

Druk op de toets om tussen de verschillende kleurencombinaties 
te wisselen. De default configuratie omvat de volgende kleuren: 
 

Achtergrond/tekst 
Wit/zwart 

Achtergrond/tekst 
Rood/zwart 
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Zwart/wit 
Geel/zwart 
Zwart/geel 
Groen/zwart 
Zwart/groen 

Zwart/rood 
Geel/blauw 
Blauw/geel 
Wit/blauw 
Blauw/wit 

 
(Met de EUC-software kunt u de kleurinstelling in hoog-
contrastmodus wijzigen. Neem contact op met uw dealer als u nog 
vragen hebt.) 

9. Volledig scherm/Splitscreen 
Met deze knop kunt u snel wisselen tussen de actuele splitscreen 
modus en volledig scherm. Het beeld dat u in de volledig-
schermmodus ziet, is afhankelijk van de modus waarin de 
gesplitste beeldbronnen (12) staan. Druk op deze knop als de 
gewenste modus niet actief is. 

 
10. Splitscreen-aanpassing 

Aanpassen van de positie en het formaat van de gesplitste 
schermen. Kies met knop 11 uit horizontaal of verticaal gesplitst 
scherm. 

 
11. Horizontaal/verticaal gesplitst scherm 

Door kort op de knop te drukken kunt u switchen tussen 
horizontaal en verticaal gesplitst scherm. 

 
12. Gesplitste beeldbronnen 

Als drie beeldbronnen zijn aangesloten, kunt u met deze knop 
tussen vier verschillende splitscreen mogelijkheden switchen. Als 
één of twee beeldbronnen zijn aangesloten, heeft deze knop geen 
functie. 

 
1. Leescamera/computer 
2. Afstandscamera/computer 
3. Leescamera/afstandscamera 
4. Leescamera/afstandscamera/computer 

 
13. Cameraselectie 
Met deze twee knoppen kiest u welke camera u wilt gebruiken. Het 
actieve camerabeeld is omgeven door een oranje kader. Deze knop 
heeft geen functie wanneer minder dan twee camera's zijn 
aangesloten. 

 



Gebruikershandleiding 79 42 000d | MagniLink Vision Accessoires 37 
 

14. Geprogrammeerde vergroting (en richting voor 
afstandscamera's) 

Drie knoppen, aangegeven met (I), (II) en (III), voor het snel 
selecteren van eerder geprogrammeerde instellingen voor een 
bepaalde ruimte en/of cameravergroting. 
 
De afstandscamera kan worden geprogrammeerd met de 
gewenste vergroting om hem snel naar drie verschillende plaatsen 
in de ruimte te kunnen richten. De leescamera kan worden 
geprogrammeerd voor de gewenste vergrotingen en voor het 
kiezen van kunstmatige kleuren. 
 
Richt de afstandscamera op de gewenste plaats in de kamer en 
stel de vergroting in. Houd een van de knoppen (I), (II) of (III) drie 
seconden ingedrukt om de positie op te slaan. Het oranje kader 
wordt even vet om aan te geven dat de positie is opgeslagen. U 
kunt nu de geprogrammeerde modi selecteren door kort op een 
van de drie knoppen te drukken. 

 
15. Gebruik van de afstandscamera 

Deze knoppen worden gebruikt voor het horizontaal en verticaal 
instellen van de afstandscamera. U kunt de camera gelijktijdig 
horizontaal en verticaal instellen. De snelheid wordt automatisch 
aangepast en hangt af van de mate van vergroting. 
  
(De grenzen en de snelheid van draaien en kantelen kunnen met 
behulp van de EUC-software worden ingesteld. Neem contact op 
met uw dealer als u nog vragen hebt.) 

 
Voetpedaal 
Met de voetpedaal kunt u snel wisselen tussen de actuele gesplitst-
schermmodus en volledig scherm, zonder het bedieningspaneel te 
gebruiken. 
De voetpedaal heeft dezelfde functie als knop 9. 
 
 
 
 

6.4 Oplossen van problemen 
 
• Als de indicatielampjes op het bedieningspaneel (in/uit-indicatie) niet 

oplichten wanneer u op de knop drukt, controleer dan of de 
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voedingskabel juist is aangesloten en of de wandcontactdoos stroom 
levert. 
 

• Als van de computer geen beeldsignaal wordt ontvangen, controleer 
dan of de computer aanstaat en of zijn videokabel aan beide zijden 
juist is aangesloten. Het is belangrijk dat de videoresolutie juist is 
ingesteld (zie hieronder) en dat de verversingssnelheid van de 
geselecteerde videomodus is ingesteld op 60Hz. 
 

• Als geen beeldsignaal wordt ontvangen van de computer of van de 
leescamera, controleer dan of de monitor aanstaat en of zijn kabels 
juist zijn aangesloten. 
 

• Als de leescamera een vaag beeld doorgeeft, controleer dan of de 
verlichting brandt. 
 

Wanneer zich problemen met de eenheid voordoen, probeer dan het systeem te 
resetten door de voedingskabel uit te trekken. Wacht ten minste 30 seconden 
alvorens de voedingskabel weer aan te sluiten en het systeem opnieuw te starten. 
 
Als bovengenoemde maatregelen niet helpen of als andere storingen zijn 
opgetreden, neem dan contact op met een servicemonteur. Probeer nooit 
zelf het systeem te repareren door delen van de behuizing te verwijderen. 
 
Als het gesplitste scherm en de computer niet samenwerken 
MagniLink Split is compatibel met verversingssnelheden tot 60 Hz en 
met de meeste schermresoluties tot 1920x1080 pixels van een 
aangesloten computer. 
 
Het kan voorkomen dat bij veranderen van de videomodus van de 
computer of bij de eerste keer opstarten nadat de videomodus is 
veranderd, alleen het computerbeeld op het scherm verschijnt (niet-
deelbaar venster) als u het systeem wilt opstarten. De oorzaak kan zijn dat 
de computer in slaapstand of het scherm in spaarstand staat. U dient dan 
de muis te bewegen om het scherm weer in gesplitst-schermmodus te 
laten werken. 
 
Als dit niet werkt, probeer dan op de computer een andere videomodus 
te kiezen. 
 

6.5 Technische specificaties 
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MagniLink Split met 8,5” TFT-breedbeeldscherm  
Leescamera: 
Vergroting:  2,5 - 50x (HR) of 1,7 - 60x (HD) 
Schermresolutie: 1366 x 768 
 
MagniLink Split met 23” TFT-breedbeeldscherm 
Leescamera: 
Vergroting:  3,0 - 50x (HR) of 2,0 - 60x (HD) 
Schermresolutie: 1920 x 1080 
 
Algemene eigenschappen: 
Gewicht basiseenheid  
met leestafel: 8 kg  
Gewicht scherm 18,5” / 23” 3,8 / 5,5 kg 
Verversingssnelheid: 60 Hz 
Helderheid: 300 cd/m2 
Contrast: 1000:1 
Focusafstand: 0-60 mm (bij max. vergroting) 
Werkruimte: 110 mm – 195 mm 
Lamptype: 4 LED’s (HR) of 8 LED’s (HD) 
Netspanning: 100-240 V, 50-60 Hz 
Stroomverbruik: 75 W (met afstandscamera en 

monitor) 
Stroomverbruik, stand-by: 0,8 W 
Formaat van de leestafel: 420 x 300 mm (B x D)  
Afmetingen van verpakking 1: 620 x 590 x 610 (B x D x H) 
Afmetingen van verpakking 2: 320 x 870 x 320 (B x D x H) 
 
Temperatuurbereik: Transport en opslag: 
 -20°C - +60°C 
 Gebruik: +5°C – +35°C  
Relatieve luchtvochtigheid: <80% 
 

 

 

 

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische 
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apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere 
Europese landen met eigen verwijderingsregelingen). 
 

Als op uw product of zijn verpakking dit symbool staat, mag het bij 
verwijdering niet worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet 
worden afgegeven aan een geschikt verzamelpunt voor het recyclen 
van elektrische en elektronische apparatuur.  
Door dit product op de juiste wijze te verwijderen, helpt u om 
negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid te voorkomen die 
zouden kunnen optreden bij onjuiste verwijdering van dit product. Het 
recyclen van materiaal helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden. 
Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit 
product contact op met uw lokale stadskantoor, de afvalverwerker of 
de winkel waar u dit 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: MLV-A100, MLV-A109, MLV-A111 
  

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: 
 
Ø the product follows the provisions of the Council Directive 93/42/EEC with 

amendments from directive 2007/47/EC. 
Ø 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. 

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

Ø 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 
 
2011-09-13 

    
Managing Director 

  
Clarification 

   

  
Erik Bondemark 
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