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iScan 3 

Part Funktion

1 Batteridæksel Til 2 x AA-batterier.

2 Power/Scan Hold nede i 2 sek. for at tænde eller slukke enheden. Når enheden er tændt bruges 
denne knap til at starte og stoppe scanningen.

3/4 LED-lamper Lyser grøn, når enheden er klar til at scanne.. Lyser rød, når du bevæger scanneren 
for hurtigt henover papiret.

5 LCD-skærm Display som viser info om indstillinger.

6 Opløsning Vælg mellem høj (600 dpi) og lav (300 dpi) opløsning. Displayet viser, hvilken 
indstilling du har valgt.

7 Farve eller S/H Vælg mellem farvescanning (Color) eller sort/hvid-scanning (Mono). Displayet viser, 
hvilken indstilling du har valgt.

8 Klokken Tryk på denne knap for at indstille uret.

9 USB-stik Via det medfølgende kabel, kan du forbinde en computer til scanneren. Brug denne 
port til at forbinde.

10 microSD-kort port I denne port indsættes det medfølgende microSD-kort.

11 Reset-knap Pres denne knap ned med et tyndt objekt (fx. en papirclips) for at formatere det isatte 
microSD-kort.

Funktion Beskrivelse

1 SD-kort indikator

2 Batteriindikator

3 Farveindikator Color (farve) eller Mono (sort/hvid).

4 Tæller Viser antallet af indscanninger på microSD-kortet.

5 Opløsning High: 600 dpi. Lav: 300 dpi.

�  Indikerer at et microSD-kort er indsat.

�  Batteriet er fuldt. �  Batteriet er tomt.
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Sådan bruges scanneren 
1. Installer batterierne ved at fjerne batteridækslet, som vist på billedet, og isætte dem. 

 
 
 
 
 
 

2. Isæt microSD-kortet i den lille port, som vist på billedet.  
 
 
 
 
 
 

3. Tænd enheden ved at holde Power/Scan-knappen [2] nede i 2 sek. 

4. Vælg opløsning [6] samt farve eller sort/hvid [7]. 

5. Start scanning ved at placere scanneren over papiret og tryk én gang på Power/Scan-
knappen [2]. 

6. Kør nu scanneren langsomt henover papiret uden at den tilter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tryk igen på Power/Scan-knappen [2] når scanningen skal stoppe. 

8. Isæt nu kablet i USB-stikket [9] og den anden ende til en computer. Enheden vil efter kort 
tid fremgå som en flytbar harddisk på computeren.  
 
 
 
 
 
 
 

9. Husk at slukke scanneren (hold Power/Scan-knappen [2] nede i 2 sek.), når du er færdig 
med at arbejde med den.


