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Produktets innhold 
 

Produktet inneholder følgende deler 

Trådløs Bildefanger BF – S3 modul til AbleCenter 

 

Bildefanger S3               Nettverkskabel    Wireless router 

 

 

 

3-veis strøm forgrener  Strømadapter til bildefanger   Skjermkabel HDMI 

 

   

 

 
 

 
 
Minnepenn med programvare 

 

 

 
 

Montering 
AbleGrabber™ S3 skal fange bildet fra projektor (bildet som vises på smartboard eller lerret) eller en 

annen bildestrøm og sende dette til trådløst til brukerenheten. (PC, nettbrett eller smarttelefon) 
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Montering av AbleGrabber™ S3 

AbleGrabber™ S3 plasseres fritt nært strømuttak ved projektor/tv eller smart-board. Sett strøm-

adapterens minste plugg i kontakten merket 12V DC på AbleGrabber™ S3 enheten. Skru til 

sikkerhetsmutteren slik at ikke pluggen sklir ut. 

 

 

 

 

 

Tilkobling av HDMI kabler  

Koble til en HDMI kabel fra en kilde PC inn i «in» porten på AbleGrabber™ S3. Ut av «loop» porten på 

AbleGrabber™ S3 kan du koble en HDMI kabel videre til signal inn-porten en projektor eller smart-

board.  

I en oppkobling med bruk av intern HDMI LOOP så anbefales det fortsatt å montere den i nærheten 

av projektoren.  

 

 

 
 

 

Systemkrav for installasjon av programvaren  
Følgende systemkrav må oppfylles for å kunne bruke Bildefangeren til AbleCenter: 
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PC med trådløst nettverkskort og Windows eller Apple OS operativsystem. For Windows brukere 

anbefaler vi å bruke Windows 10 versjon. Ta gjerne kontakt med vår teknisk support på telefon 

40082011. 

Installasjon av programvare 
 

Du kan laste ned vår programvare direkte i operativsystemet Microsoft Windows 10, Apple MacOS, 

Apple iOS, Google Android eller Chrome OS. 

    

Microsoft Windows 10:  Start Windows Store app og søk etter «AbleCenter». 

 

 

 

Apple MacOS / iOS: Start App Store. Søk etter «AbleCenter». 

 

 

 

Android / Chrome OS: Start Google Play. Søk etter «AbleCenter» 
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Last ned programmet og installer på vanlig måte. Ved 

første oppstart må du logge inn med brukernavn og 

passord fra AbleSky.no. Hvis du ikke har bruker fra før kan 

du opprette bruker og søke om lisens derfra.  Trykk på Sky-

ikonet for å bli videresendt til AbleSky. 

 

 

 

 

 

 

 

Programvare lisens 
 

Gå på www.ablesky.no 

Her vil du bli gitt følgende to valg øverst i høyre hjørne: 

 

 

Her klikker du Sign up. Da blir du sendt videre til vår registeringsside.  

Fyll ut alle feltene samt les og kryss av for samtykke til vår personvernerklæring. Trykk så på Sign Up 

knappen. 

http://www.ablesky.no/
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Du vil nå få tilsendt en bekreftelse på epost med brukernavn og passord.  

Start internett og gå til nettadressen www.ablesky.no der du nå velger Log In 

Skriv inn ditt brukernavn og passord.   

Her er en liste over tilgjengelige produkt lisenser: 

• AbleCenter OCR Desktop /Windows og MAC/, denne versjonen er for Windows, og støtter 

kamera, bildefanger og har OCR funksjon. NB! Velg denne dersom du har en AC-03 kamera 

system 

• AbleCenter Android /For ChromeBook og Tablets/, dette er versjonen for deg som ønsker 

AbleCenter på Android eller Google Chromebook basert enhet, støtter kamera og bildefanger 

samt OCR. 

• AbleCenter Mobile /For iPad/, dette er versjonen for deg som ønsker AbleCenter på iOS 

basert nettbrett, støtter kamera og bildefanger samt OCR. 

 

Finn så det produktet du ønsker under Products menyen (velg AbleCenter OCR Desktop, dersom du 

har en AbleCenter AC-03 og bruker ned PC), og klikk på «Request License».  

 

http://www.ablesky.no/


AbleCon AS – AbleGrabberS3 – monteringsanvisning – Support +47-400 82 011 
ver 1.0  - oppdatert 21.01.2021  Side 8 

Da vil du få opp denne dialogboksen. Her skriver du inn bestillingsreferansen deres. Klikk så OK. Da vil 

det istedenfor «Request License», stå «License Request Pending». Dette betyr at vi har mottatt din 

forespørsel, og du vil få tilsendt en bekreftelse på epost.  

Ta kontakt med Support telefon 40082011 eller service@ablecenter.no om det haster å motta lisens. 

 

Når du har fått godkjent din forespørsel om AbleCenter vil du få en bekreftelse på epost, samt at det 

istedenfor «License Request Pending», vil stå «License is Active» Din lisens er nå godkjent. Du kan nå 

logge inn i programvaren som du kan laste ned fra Windows Store/AppStore og logge inn med 

brukernavn og passord fra AbleSky 

mailto:service@ablecenter.no
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AbleCenter installasjon på nettbrett 
 

1) Åpne «AppStore» eller «Google Play» og søk etter «AbleCenter» og last den ned. 
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2) Åpne AbleCenter™ på din enhet 

3) Logg inn med brukernavn og passord som du registrert deg med på www.ablesky.no 

Hvis du ikke har bruker fra før kan du trykke på Sky-ikonet for å bli videresendt til AbleSky der 

kan du opprette bruker. Husk å velge AbleCenter Mobile for iPad og AbleCenter Android 

dersom du skal ha det på ChromeBook eller Android nettbrett 

  

4) Etter vellykket pålogging får du opp et vindu som ser slik ut: 

 

http://www.ablesky.no/
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5) Gå på «Wi-Fi» innstillinger og koble deg til «AbleCenter» nettverk med passord som ble 

utgitt ved utlevering av AbleCenter (Alternativt kontakt Support telefon +47 40082011) 

 

6) Gå tilbake til Applikasjonen. Dersom du har gjort alt riktig skal du få opp et kamera bilde på 

din enhet. 
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Bruk av AbleCenter™ på nettbrett 

 

1) For å styre kamera holder du en finger nede på de forskjellige retningene ved kantene av 

skjermen (venstre, høyre, oppe og nede) du ønsker å styre kamera til. 
 

2) Ved å holde en finger nede i over 2 sekunder på midten av skjermen får du opp et menyvalg:

 
 

3) For å få inn bilde fra flere kilder (kamera og bildefanger samtidig) må du gå inn på 

innstillinger, «Kilder» og velge de produktene som du har (f.e. AbleCenter 03, og 

AbleGrabber) 

 
 

 

4) AutoConnect: AbleCenter har mulighet til å koble seg automatisk til kamera nettverk når 

applikasjonen er i bruk og koble tilbake til standard trådløst nettverk når applikasjonen er 

ikke i bruk. For å aktivere denne funksjonen hold inne fingeren midt på skjermen, velg så 
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innstillinger og avansert: Her må du krysse av for «Auto Connect WiFi». Deretter skriv 

nettverks navn som har direkte forbindelse med AbleCenter eller Bildefanger. Skriv passordet 

for dette nettverket. Trykk på grønn knapp nederst i høyre hjørnet for å lagre disse 

endringene. Ved neste oppstart av appen du vil bli spurt om å koble til utvalgt nettverk. 

 

 

Tilkobling til AbleCenter trådløst nettverk 

AbleCenter har sitt eget trådløst nettverk og man må ha kontakt med dette for å kunne overføre 

bilder til datamaskinen.  

Klikk på nettverksikonet nederst i høyre hjørne, og velg AbleCenter/AbleCenterN ettersom hvilket 

nettverkskort du har. AbleCenter er preferert. 

5GHz nettverk (AbleCenter) er det raskeste nettverket, men har kort båndbredde. 

2.4GHz nettverk (AbleCenterN) er som oftest et tregere nettverk, men har lang båndbredde. 

Huk av for koble til automatisk og velg koble til. 

Skriv inn passord til trådløst nettverk som du får utdelt ved lisensiering av produktet, passordet er 

ikke nevnt her av sikkerhetsmessige årsaker, dette for at nettverket skal være utilgjengelig for andre 

enheter i nærheten. 

Nå skal datamaskinen være tilkoblet trådløst, AbleCenteret. 
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Konfigurasjon og tilpasning 
Lag en snarvei på skrivebordet ved å gå inn på startmeny, Alle Programmer, AbleCenter mappen, 

høyre klikk på AbleCenter ikonet og velg Send til, Skrivebord (lag snarvei). 

Høyre klikk så på det nye ikonet på skrivebordet, velg Egenskaper og Snarvei. 

 

Velg Hurtigtast feltet og trykk kort på bokstaven A. 

 

Klikk så på OK. 

Det er nå satt opp slik at du kan starte AbleCenter enkelt ved hurtigtasten AltGr og A. 

Du kan også dobbelt klikke på AbleCenter ikonet for å starte opp programmet. 
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Hurtigtaster 

 

HJELP      F1 

STYRE       PILTASTENE 

ZOOM INN     Q 

ZOOM UT     W 

GÅ TIL BILDEPUNKT 1    1 

GÅ TIL BILDEPUNKT 2    2 

LAGRE BILDEPUNKT 1    ALT OG 1 

LAGRE BILDEPUNKT 2    ALT OG 2 

(OPPTIL 9 BILDEPUNKTER) 

LAGRE BILDE     0 

SVART/HVIT HØYKONTRAST BILDE  F3 

NORMALT FARGE BILDE   F2   

INVERTERE BILDE    i 

ROTERE BILDE 90 GRADER   T 

ROTERE BILDE MED KLOKKEN  ALT OG T 

ROTERE BILDE MOT KLOKKEN  CTRL OG T 

DELE BILDEVINDU    WIN OG PILTASTENE 

FULL SKJERM      TABULATOR 

DELE FULL SKJERM BILDE   ALT OG PILTASTENE 

AUTOFOKUS PÅ/AV    SLETT BAKOVER 

START OCR     F4 

BYTTE MELLOM OCR OG KAMERA  F5 

STOPP/START OPPLESER   MELLOMROM 

AVSLUTT OCR     ESC 
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TILBAKESTILLE BILDE    R 

KAMERA      F10 

PROJEKTOR/SMARTBOARD   F11 

FLYTTE I BILDE     PILTASTENE 

 

 

Programmering av sikkerhet 
AbleCenteret består av et kamera som programmeres med eget brukernavn og passord, samt settes 
opp med fast IP for å sikre pålogging for kamera til router. Det gis følgelig mulighet for pålogging av 
tilleggs PC/nettbrett for medfølging for lærer samt avskjerming av uønskede. 

AbleCenterets router programmeres med eget brukernavn og passord, samt den trådløse 
forbindelsen sikres for at kun eleven skal ha tilgang til Ablecenterets tjenester. 
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Øvrige opplysninger 
 

AbleCenteret er CE-godkjent i henhold til 93/42/EØF- Direktiv om medisinsk utstyr og etter følgende 

standarder: 

 

EN 60601-1:2006/AC:2010 Medical electrical equipment - Part 1: General 

requirements for basic safety and essential 

performance  

EN 60601-1-2:2007/AC:2010 Medical electrical equipment – Part 1-2: General 

requirements for basic safety and essential 

performance – Collateral standard: Electromagnetic 

compatibility – Requirements and tests 

 

NS-EN 14971:2009 Medical devices – Application of risk management to 

medical devices 

NS-EN 12182 Technical aids for disabled persons – General 

requirements and test methods 

 

 

Avfallshåndtering: 

All emballasje er produsert i nedbrytbart materiale. 

 

Materiale: 

Produktene eller emballasjen inneholder ingen allergifremkallende materialer. 
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Tekniske spesifikasjoner 
 

Bit rate overføring:  64kbps - 40Mbps 

Inndata oppløsning:  1080p@60FPS og 720@60FPS 

Vekt:    380g  

Dimensjoner:   125x89x28 mm 

Tilkoblinger:   HDMI inn, HDMI ut og Ethernet 

Effekt:    12W  

Elektrisk spenning:  12V 

Elektrisk strøm:   1A 

 

 

  
 


