LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST!

INSTALLASJON OG BRUK AV IRIS SKANNER MUS
Det beste er å laste ned driver fra nettet fordi den alltid er den nyeste. På vår nettside
under Brukerstøtte->Drivere eller http://www.e-lector.com/drivere. Dersom man ikke kan
laste ned fra internett installer fra CD. Etter installasjon av driveren har startet driveren vil
man få opp ett ikon nede i høyre hjørne.
Ved å klikke på ikonet vil selve driveren komme frem. Dersom det kommer opp en beskjed om at du ikke har
installert noen OCR-moduler, velg Yes på dette. OCR er det som omgjør det du skanner inn til tekst.
Gå inn i driveren og velg Options->Settings.

Her velger man Text recognition, og krysser man av på de språkene man ønsker å kjøre tekstgjenkjenning på.
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Man kan også sjekke for oppdateringer ved å klikke på Updates. Det lønner seg å sette den på Silently, eller
Automatically.

Dersom du har problemer med at tekstgjenkjenningen ikke blir god nok, gå inn på General (Options->General i
ny versjon), og velg en høyere Scan resolution (High eller Full)

Bruk av musen
Plasser musen på det du skal skanne inn. På siden av musen på venstre side er det
en knapp. Klikk på denne når du skal skanne inn. Ikke hold den inne, men kun klikk.
Da vil du se det du skanner inn bygges opp på skjermen. Musen kan dras frem og
tilbake, opp og ned til du har fått med deg alt du skal skanne inn. Klikk deretter på knappen på siden av musen
igjen og du ser det ferdige resultatet på skjermen. Trykk på OK, og det skannes inn i flere formater.

Disse kan nå åpnes ved å dobbeltklikke på det formatet man vil åpne, eller man kan
dra for eksempel .txt filen og slippe den i e-Lector, Word osv. Dette gjør det utrolig
enkelt og raskt å få tekster inn i det programmet man ønsker.
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