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Produktindhold 
 

Produktet indeholder følgende genstande: 

                   Kamera              Loftplade        Trådløs router 

   

Strømforsyning, router              To netværkskabler                   USB nøgle med software 

    

 

 

 

3-stiks forlængerledning   Strømadapter, kamera          
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Alle disse elementer er allerede fuldt monteret i kassen. Routeren og kameraet er programmeret 

således at AbleCenter er klar til at blive fastgjort til loftet og tilsluttet trådløst til en computer så snart 

at softwaren er installeret og at AbleCenter er blevet tilsluttet strøm. 

 

 

Systemkrav 
Følgende systemkrav skal opfyldes for at kunne bruge AbleCenter:  

En computer med et trådløst netværkskort, der kører på Windows eller Mac OS X (OS X). Softwaren 

er kompatibel med Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10, Android og 

iOS, men vores eksempler er fra Windows, som er den mest udbredte. Du er velkommen til at 

kontakte vores tekniske supportlinje på (+ 47-) 400 82 011. 
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Opsætning 
Da AbleCenter bliver leveret forudinstalleret, forudkonfigureret og færdigmonteret, skal kun 

følgende opgaver følges: 

Fastgørelse af AbleCenter til loftet. 

I dag er majoriteten af skoler og offentlige bygninger forsynet med 60 cm x 60 cm isolerende loftfliser 

hængende fra metalrammer omkring 50 cm under hovedloftet. Vores standard løsning er blevet 

fremstillet til at erstatte denne 60 cm x 60 cm flise. Det eneste du skal gøre er at tage flisen ud og 

erstatte den med AbleCenters loftsplade.  

I rummet mellem 

loftet og det egentlige 

loft, finder du som 

regel en stikkontant, 

da det normalt er her 

at både projektorer og 

lys er tilknyttede. Du 

skal være i stand til at 

trække et kabel til den 

nærmeste stikkontakt. 

Vær dog opmærksom 

på at visse strømstik 

kan være forbundet til 

lysafbrydere eller 

andre automatiske 

løsninger. 

 

Når AbleCenter skal placeres, er den vigtigste faktor at beslutte hvor i rummet den studerende er 

placeret. AbleCentrets hovedsagelige funktion er at fri den studerende for store skriveborde med 

masser af udstyr, så den studerende nemt kan sidde der hvor det er mest egnet for ham eller hende 

at være i henhold til social interaktion og gruppearbejde, og for at overholde visse betingelser 

relateret til belysning og afstand. 

Derfor anbefaler vi at der altid søges rådgivning hos teknisk personale, herunder elektrikere, 

tømrere, viceværter eller andre, der kender bygningen godt, samt lærere og pædagoger for at sikre 

en sikker og optimal placering i selve klasseværelset. 

Bemærk venligst! Hvis værelset ikke er udstyret med loftfliser som vist, har AbleCon udviklet 

alternative loftsrammer og fastgørelser der kan anvendes på de fleste loftkonstruktioner. Du finder 

eksempler på disse under sektionen 'Tilbehør'. Her finder du også forlængelsesarme, der bringer 

kameraet tættere på eleven i tilfælde af at der er højt til loftet eller i situationer hvor den studerende 

har brug for at få forstørret arbejdet. 

Det anbefales at du sørger for at kameraet har et klart og uforstyrret syn af de mest almindelige 

fokuspunkter i klasseværelset. Dette inkluderer for eksempel tavlen, opslagstavlen, skrivebordet osv. 
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Husk, at mange klasseværelser har luftventilation, projektorer og belysning allerede installeret i 

loftet. Her kan forlængelsesarmene igen bruges til at sikre en klar synlighed. 

En sikkerhedsledning er som sikkerhedsforanstaltning inkluderet i det usandsynlige tilfælde af at 

hovedarmaturerne bliver beskadigede. Her vil vi igen understrege vigtigheden af, at kontakte 

kvalificeret personale som en vagtmester, når du monterer AbleCenter på loftet. 

Installation af software 
Gå til www.ablesky.no  

Du bliver videresendt til vores Sky-tjeneste, hvor du kan anmode om en licens til dit produkt. 

Her får du præsenteret følgende muligheder i det øverste højre hjørne: 

 

 

Klik på Tilmeld dig. Derefter bliver du videresendt til vores registreringsside.  

Udfyld alle felterne, og klik herefter på ‘Tilmeld’ knappen. 

Du modtager nu en bekræftelses e-mail med dit brugernavn og adgangskode. 

 

Her er en liste over tilgængelige produkter: 

• AbleCenter Desktop, denne version er til Windows og understøtter kamera- og billede 

optagelser. 

• AbleCenter OCR Desktop, denne version er for Windows og understøtter kamera, billede 

optagelser og OCR-funktioner. 

• AbleCenter Android, dette er versionen til dig hvis du ønsker AbleCenter på Android 

baserede tablets. Den understøtter kamera- og billede optagelser. 

• AbleCenter Mobile, dette er versionen for dig hvis du ønsker AbleCenter på iOS baserede 

tablets. Den understøtter kamera- og billede optagelser. 
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• AbleCenter Mac OS, denne version understøtter kamera – og billede optagelser. 

Find dit ønskede produkt under Produktmenuen og klik på «Anmod om licens». 

 

 
Dette felt vil blive tilgængeligt. Indtast venligst dit ordrereferencenummer og klik på OK. 
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I stedet for teksten "Anmod om licens", vil der nu stå "Licensforespørgsel behandles". Dette betyder 

at vi har modtaget din anmodning, og du vil modtage en bekræftelses e-mail.  

Kontakt venligst vores Support linje på (+47-) 400 82 011 hvis du øjeblikkeligt har brug for din licens. 

 

Når din anmodning om licens er godkendt, modtager du en bekræftelse via e-mail. I stedet for 

«Licensforespørgsel behandles », vil der nu stå «Licens er aktivt». 
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Du har nu adgang til din licens og produkter med software og alle nødvendige filer. 

 

Klik på filnavnet der hedder AbleCenterSetup.exe for at starte overførslen. Din browser vil nu 

downloade filen og underrette dig, når dette download er fuldført. Klik derefter på den downloadede 

fil, AbleCenterSetup.exe, for at starte installationen.   
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Vælg Næste. 

 

Læs licensaftalen og afkryds boksen for at acceptere. Klik derefter på Næste. 

 

Programmet vil nu anbefale en destinationsmappe til dine filer. Klik på Næste for at acceptere. 
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Vælg Installér for at starte installationen. 

 

Vælg Fuldfør. 
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Tilknyt AbleCenter til dit trådløse netværk 
AbleGrabber Plus leveres med sit eget trådløse netværk, og du skal være tilknyttet dette netværk for 

at overføre billeder til din computer.  

Klik på netværksikonet nederst til højre og vælg AbleCenter eller AbleCenterN afhængigt af dit 

netværkskort. AbleCenter er det foretrukne netværk. 

5GHz netværk (AbleCenter) er det hurtigste netværk, men har kort båndbredde. 

2.4GHz netværk (AbleCenterN) er normalt et langsommere netværk, men har lang båndbredde. 

Vælg Forbind automatisk og vælg Forbind. 

Indtast adgangskoden til det trådløse netværk som du modtager når du licenserer produktet. 

Adgangskoden er ikke angivet her af sikkerhedsmæssige årsager, så netværket er ikke tilgængeligt for 

andre nærliggende enheder.  

Nu burde din computer være trådløst forbundet til AbleGrabber Plus. 
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Konfiguration og tilpasning 
Opret en genvej på skrivebordet ved at gå til menuen Start, og vælg derefter Alle Programmer, 

AbleCenter-mappen, højreklik på AbleCenter-ikonet og vælg Send til skrivebord (Opret genvej).  

Højreklik på det nye ikon på skrivebordet, og vælg derefter Egenskaber og Genveje. 

 

Vælg Genvejstast, og tryk derefter på AltGr tasten mens du trykker på A.  

 

Klik herefter på OK. 

Dit AbleCenter er nu konfigureret og kan startes ved at trykke på AltGr og A. 

Du kan også dobbeltklikke på AbleCenter ikonet for at starte programmet. 
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Genvejstaster 
HJÆLP       F1 

KONTROL       PILETASTER 

ZOOM IND                   Q 

ZOOM UD      W 

GÅ TIL BILLEDE PKT. 1     1 

GÅ TIL BILLEDE PKT. 2     2 

GEM BILLEDE PKT. 1     ALT + 1 

GEM BILLEDE PKT. 2     ALT + 2 

(GENTAGER OP TIL 9) 

GEM BILLEDE      0 

HØJ KONTRAST SORT/HVID BILLEDE   F3 

STANDARD BILLEDEFARVE    F2 

ROTER BILLEDE 90 GRADER    T 

ROTER BILLEDET MED URET    ALT + T 

ROTER BILLEDET MOD URET                   CTRL + T 

VEND BILLEDE      i 

OPDEL BILLEDE VINDUE     WIN + PILETASTER 

FULD SKÆRM       TAB 

OPDEL FULD SKÆRM BILLEDE    ALT + PILETASTER 

AUTOFOKUS FRA/TIL     TILBAGE-KNAP 

BEGYND OCR      F4 

SKIFT MELLEM OCR OG KAMERA   F5 

START/STOP LÆSER     MELLEMRUM 

AFSLUT OCR      ESC 

GENDAN BILLEDE     R 

KAMERA       F10 

PROJEKTOR/SMARTBOARD    F11 

INDSTILLINGER      HØJREKLIK 
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Programmeringssikkerhed 
AbleCenter består af et kamera der er programmeret med eget brugernavn og adgangskode og som 
er opsat med en fast IP for at sikre en stabil forbindelse mellem kameraet og routeren. Det er muligt 
at forbinde ekstra computere og/eller tablets til ledsagende lærere og også muligt at fjerne uønskede 
logins.  

AbleCenters router er programmeret med eget brugernavn og adgangskode, og den trådløse 
forbindelse er sikret, så kun den studerende har adgang til AbleCenter-tjenesterne. 
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Andre informationer 
 

AbleCenteret er CE -godkendt i overensstemmelse med 2014/30 / EU - Direktiv om elektromagnetisk 

kompatibilitet og i henhold til følgende standarder: 

  

EN 55032: 2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment 

- Emission Requirements. 

EN 55024:2010 +A1:2015 Information technology equipment - Immunity 

characteristics - Limits and methods of measurement 

 

Bortskaffelse af affald: 

Al emballage er fremstillet ved hjælp nedbrydelige materialer. 

 

Materialer: 

Produkterne og emballagen indeholder ingen allergifremkaldende materialer. 
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Tilbehør 
 

Trådløs billede optagelse /Smartboard modul til AbleCenter 

 

Enheden indhenter billeder fra projektoren/smartboardet og sender dem trådløst til 

brugerens computer via AbleCenter. Denne kan tilknyttes som et ekstra modul i vores 

AbleCenter. Både VGA og HDMI understøttes. 

Overførsel af video sker følgende hastigheder: 

800   x 600   60 FPS  
1024 x 768   60 FPS  
1280 x 1024   60 FPS  
1920 x 1080   50 FPS  
 
 
Apparatnummer: 300195 
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OCR-modul til AbleCenter 

 

OCR-funktionen giver dig mulighed for at læse tekst der er optaget med et kamera eller få den 

optagne tekst indtastet i et Word-dokument. Dette gælder både trykte og håndskrevne bogstaver. 

Hvis kameraets opløsning er tilstrækkelig høj, er det muligt at læse hele sider hvis kameraet samtidig 

er placeret i en passende afstand fra læsematerialet. Syntetisk tale på norsk, engelsk, svensk, tysk, 

dansk, fransk, spansk, italiensk og mandarin er inkluderet. Tekst kan gemmes som .TXT eller .DOC 

filer. 

Apparatnummer:   300196 
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Lofttilpasninger og teleskoparme 

 
AbleCenter® leveres i standard 60 cm x 60 cm loftsplader, som nemt kan erstatte de standard 60 cm 

x 60 cm loftfliser der i dag er mere og mere almindelige i klasseværelser som har lydisolering i 

henhold til de gældende direktiver.  

Vi har også designet tilpasninger til klasseværelser og arbejdslokaler med andre typer lofter.  

Følgende lofttilpasninger kan skrues ind i loftet, hvis der ikke er nogen betydelige forhindringer, 

herunder eventuelle loftslamper, loftbjælker eller udluftningsrør. 

ARTIKEL NR. PRODUKT NR. 

200200  Ramme AB 1 læsning TV AbleCenter  

Følgende loftarmaturer kan nemt erstatte standard loftplader så kameraet kan sænkes 

fra loftet til den ønskede højde, medmindre der findes betydelige forhindringer som 

loftslamper, loftbjælker eller udluftningsrør.  

ARTIKEL NR. PRODUKT NR. 

200214  Loftarmatur læsning TV AbleCenter teleskopisk arm 250  

200215  Loftarmatur læsning TV AbleCenter teleskopisk arm 750  

200216  Loftarmatur læsning TV AbleCenter teleskopisk arm 1220  

De forskellige størrelser på teleskoparmene kan kombineres med standardfliserne ovenfor: 

200221  Teleskopisk arm 250 læsning TV AbleCenter uden loftmontering 

200222  Teleskopisk arm 750 læsning TV AbleCenter uden loftmontering 

200223  Teleskopisk arm 1220 læsning TV AbleCenter uden loftmontering 

200217  Loftarmatur læsning TV AbleCenter komponentboks 40  

200707  hjørneophænge 4 st 

 

 

Vi har erfaring med de fleste typer lofter, så er du 

velkommen til at kontakte os eller sende os et 

billede, hvis du er usikker på hvilken model der er 

den korrekte for dig.  
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Tekniske specifikationer 
 

Forstørrelsesområde:  -5X til uendelighed 

Zoom:    30X optisk zoom + 30X digital zoom 

Forstørrelse:   360 grader  

Fokus:    Autofokus 

Arbejdshøjde:                  5 meter 

Opløsning på skærm AC03   1080p@50 FPS(PAL) eller 60 FPS(NTSC) och 720p@60FPS 

Forbindelser:   Trådløst netværk, 802.11 n / b / g / ac 

Vægt:    3 kg  

Dimensioner:   60 x 60 x 20 cm 

Strømforbrug:                  26W  

Forsyningsspænding:  100-240V 

Netværksfrekvens:  50-60 Hz 

Styresystem:                  Windows, Mac OS X, Android og iOS 


