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Instruktionsvejledning – AbleCenter® 

Navigation 
Du navigerer AbleCenter ved brug af piletasterne. Nogle gange er 
det en god ide at flytte dit papir eller din bog i stedet for at flytte 
kameraet med piletasterne.  

Forstørrelse 
Start med en mindre forstørrelse, og vælg derefter hvor eller 
hvad du ønsker at forstørre, og forstør derefter med brug af Q-
tasten. Brug W-tasten for at reducere forstørrelsen. 

Gem fokuspunkter 
Det anbefales at gemme almindeligt anvendte fokuspunkter 
rundt i klasseværelset. Disse kan for eksempel være tavlen, 
opslagstavlen, dit skrivebord og måske et sted, hvor din lærer har 
tendens til at stå ofte. Husk, at forstørrelsesindstillingerne også 
gemmes, så juster dem, før du gemmer.  
Fokuspunkter gemmes ved at trykke på Alt-tasten samtidig med 
at du trykker på et nummer fra 1 til 9.  

Gem billede 
For at gemme et billede skal du trykke på 0. Du ønsker muligvis at 
lave et system hvor du kan gemme dine billeder sorteret efter fag 
og niveauer.  

Høj kontrast sort/hvid 
Du kan ændre billedet til høj kontrast sort og hvid ved at trykke 
på F3. Tryk F3 igen for andre farvekombinationer. Du kan også 
vende billedet ved at trykke på bogstavet i. 

Lysere billede 
Du kan gøre billedet lysere ved at trykke på Alt-tasten samtidig 
med at du trykker på A. 
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Mørkere billede 
Du kan gøre billedet mørkere ved at holde Alt-tasten og S-tasten 
nede på samme til. Bemærk at lysstyrke og kontrast ofte påvirker 
hinanden, så når du har ændret lysstyrken, kan du også justere 
kontrasten. 

Forøg konstrast 
Billedet kan gøres skarpere ved at øge kontrasten. Dette gør du 
ved at trykke på Alt-tasten og Z-tasten samtidig. 

Reducér kontrast 
Du kan blødgøre billedet ved at reducere kontrasten. Dette gør 
du ved at trykke på Alt og X tasterne samtidig. 

Fortryd ændringer 
Hvis du har trykket for mange taster og ønsker du at fortryde 
dine ændringer, kan du vende tilbage til det oprindelige billede 
ved at trykke på R. 

Opdel skærmen 
Du har mulighed for at opdele skærmen, hvis du ønsker at have 
dit kamera billede på en side af skærmen og computeren på den 
anden. 
Tryk på Windows-tasten og en af piletasterne for at skifte mellem 
vandrette og lodrette opdelinger. Du kan også trykke på Alt-
tasten samtidig med at du trykker på en af piletasterne for at få 
en foruddefineret fuldskærmsdeling.  

Fuld skærm til/fra 
Du vælger fuld skærm ved at trykke på tasten Tab. For at afslutte 
fuld skærm og gå tilbage til vinduesvisning, tryk på Tab igen.  

Roter billedet 
Du kan rotere billedet 90 grader med uret ved at trykke på t-
tasten. Tryk på T igen for at rotere yderligere 90 grader. Hvis du 
ønsker mindre rotation, skal du trykke og holde t-tasten nede, 
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mens du trykker på Alt for rotation med uret eller Ctrl for 
rotation mod uret. 

Autofokus 
Kameraets autofokus er som standard tændt. Du kan vælge at 
tænde eller slukke for denne funktion ved at trykke på Tilbage-
tasten. I visse tilfælde anbefales det at slukke for autofokus for at 
få et roligere billede under en visning af tekst med høj kontrast.  

OCR – Tekstgenkendelse 
Det er muligt at behandle et levende billede med vores 
indbyggede tekstgenkendelsesmodul. Tryk på F4. Herefter vil 
teksten blive læst højt på dit foretrukne sprog. Du kan stoppe 
funktionen ved at trykke på mellemrumstasten og aktivere den 
igen med brug af samme tast. Tryk på Esc for at afslutte 
tekstgenkendelse. Herefter får du mulighed for at gemme 
dokumentet. Du kan skifte mellem OCR-billedet og 
kamerabilledet ved hjælp af F5.  

Skift mellem kamera og projektor/smartboard visning 
Du kan skifte mellem kameraet og projektoren/smartboard ved 
at trykke på F10 for kamera og F11 for projektor/smartboard.  

Flyt projektor/smartboard 
Du kan flytte projektoren/smartboardbilledet ved hjælp af 
piletasterne. Du kan også gøre dette ved at trykke på Ctrl-tasten, 
mens du flytter musen.  

Forstørrelse af projektor /smartboard 
Projektoren/smartboardbilledet kan forstørres ved at trykke på 
Q-tasten og reduceres ved at trykke W. 
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Indstillinger og funktioner 

 

Skift OCR tekstsproget  
Højreklik i billedet og vælg OCR. Klik derefter på fanen Tekstsprog 
og vælg det ønskede sprog ved at venstre-klikke på et flag. Klik på 
det grønne kryds nederst til højre for at gemme dit valg, eller det 
røde X for at annullere. 

Skift OCR læsesprog  
Højreklik i billedet og vælg OCR. Klik derefter på fanen Talte 
Sprog og vælg det ønskede sprog ved at højreklikke på et flag. 
Klik herefter det grønne kryds nederst til højre for at gemme dit 
valg, eller det røde X for at annullere.  

Skift OCR-skrifttype 
Højreklik inde i billedet og vælg OCR. Klik derefter på fanen 
Skrifttype og vælg den ønskede skrifttype i kombinationsboksen 
ved at venstre-klikke på et flag. Klik det grønne kryds nederst til 
højre for at gemme dit valg, eller det røde X for at annullere. 

Skift menusproget i AbleCenter® 
Højreklik inde i billedet og vælg OCR. Klik derefter på fanen Sprog 
og vælg det ønskede sprog ved at venstre-klikke på et flag. Klik 
det grønne kryds nederst til højre for at gemme dit valg, eller det 
røde X for at annullere. 

Skift farvekombinationer for høje konstrastindstillinger i 
AbleCenter® 
Højreklik i billedet og vælg Indstillinger. Klik derefter på fanen 
Farve. Vælg herefter dine egne foretrukne farvekombinationer til 
F3-tasten, arrangeret ved første, anden og tredje klik på F3. Vælg 
farver ved at dreje farvehjulene med pegeren. Klik det grønne 
kryds nederst til højre for at gemme dit valg, eller det røde X for 
at annullere.  
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Skift resolution i AbleCenter® 
Højreklik i billedet og vælg OCR. Klik derefter på fanen Avanceret 
og vælg din ønskede opløsning ved at afkrydse Full HD-boksen. 
Klik på det grønne kryds nederst til højre for at gemme dit valg, 
eller det røde X for at annullere. 

Fastlåsning af AbleCenter® til de forudindstillede 
indstillinger. 
I visse situationer kan det være ønskeligt at begrænse evnen til at 
styre kameravinklen frit. Det kan f.eks. være under en eksamen 
eller prøve, i situationer med særlige regler om beskyttelse af 
personlige oplysninger. Før du gør dette, skal du huske på at 
synshandicappede ikke har samme syn som personer med 
normalt syn, heller ikke når dette udstyr anvendes, og at dette 
hjælpemiddel ikke har nogen optagelsesfunktion. Højreklik i 
billedet, og vælg Indstillinger. Klik nu på fanen Avancerede 
indstillinger og vælg hængelåsen nederst til venstre af vinduet. 
Dette vil åbne en boks hvor du kan indtaste din adgangskode. Klik 
derefter på det grønne kryds nederst til højre. Du kan få din 
adgangskode ved at kontakte AbleCon AS. 


