
Denna snabbguide hjälper dig att komma igång med IRISPen™ Executive 7. 
Läs denna guide innan du använder skannern och dess programvara. All information kan komma att 
ändras utan föregående meddelande. 
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1. Introduktion 

IRISPen™ Executive 7 är en praktisk pennskanner som du kan använda för att skanna in textrader till 
textkompatibla program. Med IRISPen™ kan du även skanna in tabellrader och mindre bilder som t.ex. 
logotyper, signaturer och matematiska formler. 

Tack vare I.R.I.S. teknik för optisk teckenigenkänning kan IRISPen™ Executive 7 känna igen och läsa 130 
språk, streckkoder samt teckensnitten på checkar. Du kan även göra så att programmet automatiskt 
översätter den skannade texten och läser upp den högt. 

IRISPen™ Executive 7 är kompatibel med Windows-datorer. 

Observera att du skannar en rad i taget med IRISPen™ Executive 7. 
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2. Installation 

Viktigt: 
Kontrollera att du har de nödvändiga administratörsrättigheterna på din dator för att utföra 
installationen. 
Kontrollera att din IRISPen™ är frånkopplad innan du installerar programvaran. 

IRISPen™-programmet måste laddas ned från I.R.I.S. webbplats. 

1. Öppna din webbläsare och gå till www.irislink.com/softwaredownload. 

2. Rulla ned till IRISPen™. 

3. Klicka på Download (Ladda ned) för att ladda ned programvaran. 

4. Gå till den plats där du laddade ned programvaran och kör installationsfilen för IRISPen™ . 

5. Följ instruktionerna på skärmen. 

Obs! Installationen kan ta ett tag. 

7. Klicka på Finish (Avsluta) för att slutföra installationen. 
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3. Komma igång med IRISPen™ 

Steg 1: Starta IRISPen™-programmet och anslut IRISPen™ 

Dubbelklicka på genvägen till IRISPen™ på skrivbordet. 

 

När du startar IRISPen™ för första gången ombes du att ansluta pennan om du inte har gjort det ännu. 

USB-kabel 

• Anslut IRISPen™ till en ledig USB 2.0-port. När du gör detta första gången installeras drivrutinen 
automatiskt. När installationen är klar visas ett meddelande i hörnet längst ned på skrivbordet. 

 

• När du ansluter din IRISPen™ första gången startar en genomgång av IRISPen™ automatiskt. 

Steg 2: Följ IRISPen™. 

Gå igenom de olika stegen och klicka på Next (Nästa) efter varje steg. 

• Titta på videon. 

Obs! Om du vill se videon igen senare ska du gå till Settings (Inställningar) > Help & 
Support (Hjälp och support) > Take the Tour (Ta genomgången). 

• Välj Scanning hand (Skanningshand), Interface language (Gränssnittsspråk) och Input language 
(Indataspråk). 

Obs! Om du vill ändra inställningarna efteråt, se avsnittet Konfiguration. 

• Öva på din skanning och pröva de olika skanningsalternativen, t.ex. att skanna till ett 
ordbehandlingsprogram, skanna och översätta text och skanna och läsa text högt. 

 

• När genomgången är klar klickar du på Done (Klar). 

IRISPen Executive 7 - Quick User Guide Svenska

4



4. Skanning 

I detta avsnitt förklarar vi de olika skanningsmöjligheterna hos IRISPen™. 

Kontrollera att din IRISPen™ är påslagen och korrekt ansluten innan du börjar. Annars står det 
Disconnected (Frånkopplad) på programskärmen. 

Viktiga skanningstips 

Tänk på följande skanningstips, som hjälper till att förbättra skanningskvaliteten: 

• Håll pennan upprätt när du skannar text. Skanna inte i 45 graders vinkel eller mindre. 

• Se till att de båda spetsiga ändarna på skannerspetsen hela tiden vidrör sidan under skanningen. 

• Skanna en textrad i taget. Se till att raden befinner sig ungefär mitt emellan de två 
skannerspetsarna. 

 

• Skanna inte för långsamt. Dra din IRISPen™ framåt i en mjuk, jämn rörelse. 

• Undvik att trycka för hårt. Annars kan skanningen leda till ryckiga och ojämna rörelser. 

Du kan gå till skanningstipsen när som helst från programskärmen eller via Settings (Inställningar)> 
Scanning Tips (Skanningstips) 

ELLER 
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Skanningssätt 

Det finns två sätt att skanna: inuti IRISPentm-programmet och direkt till andra program. 

Gränssnittet för IRISPen™ visas. Lägg märke till att pennikonen är vald. Det betyder att du skannar inuti 
IRISPen™-programmet. 

 

Om du vill skanna direkt till ett annat program ska du klicka på bladikonen. Öppna sedan det program 
som du vill skanna till och klicka med musen inuti programmet. Texten eller bilderna infogas vid 
markörens position när du skannar. 

Tips: När du skannar till ett annat program kan du minimera IRISPen™-gränssnittet genom att klicka 
på vänsterpilen. 

 

Gränssnittet ser då ut på följande sätt på den vänstra sidan av skärmen: 

  

Skanningsinställningar 

Ett antal skanningsinställningar finns tillgängliga. Klicka på ikonen Settings (Inställningar) för att komma 

åt dem . 

Skanningstyp 

Välj typ av skanning i Scan Type (Skanningstyp). IRISPen™ kan skanna följande typer: 

• Text 

När du skannar text till ett program lägger IRISPen™ som standard till ett mellanrum efter 
varje skanning och lägger till nya skanningar på samma rad i programmet tills raden är full. 
Om du vill starta en skanning på en ny rad ska du klicka och dra din IRISPen™ över en 
textrad. Klicka igen med din IRISPentm i slutet av raden. Markören flyttas nu till raden 
nedanför. För att ändra standardinställningarna, se avsnittet Konfiguration. 

• Bild 

Alternativet Image (Bild) är praktiskt för att skanna t.ex. logotyper, signaturer och 
matematiska formler. 

• Nummer 

När dina dokument endast innehåller nummer rekommenderas du att aktivera alternativet 
Numbers (Nummer). 
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• Tabell 

Alternativet Table (Tabell) är praktiskt för att skanna text till kalkylbladsprogram: Öppna 
ett kalkylbladsprogram och klicka med musen inuti programmet. Klicka och dra din 
IRISPen™ över en tabellrad. Innehållet fylls i i olika celler i programmet. 

• Streckkod 

Alternativet Barcode (Streckkod) är endast tillgängligt i Windows-versionen. 

Du kan skanna en streckkod genom att klicka och dra din IRISPentm horisontellt eller 
diagonalt över streckkoden. 

 

Språk 

Välj språket i de dokument som du ska skanna. IRISPen™ Executive 7 kan känna igen 130 språk. 

IRISPen™ stöder även vertikal text i japanska. Språk som skrivs vertikalt är markerade med "Vert.". 

Om du endast vill skanna en kombination av alfanumeriska och numeriska tecken kan du välja 
Alphanumeric (Alfanumerisk) i språklistan. 

Med IRISPen™ kan du även skanna de s.k. MICR-rader som finns längst ned på checkar. Välj CMC7 i 
språklistan om du vill göra det. 
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Översätt till 

Om du vill översätta den skannade texten, välj alternativet Translate to (Översätt till) och välj sedan det 
språk som texten ska översättas till. 

Varning! Kontrollera att din dator är ansluten till Internet för att använda denna funktion. 

Obs! När du skannar till ett annat program översätts texten omedelbart och den ursprungliga 
texten visas inte. När du skannar inuti IRISPen™-programmet visas både den ursprungliga och den 
översatta texten. 

Läs högt 

Om du vill att texten ska läsas upp högt efter skanningen ska du välja Read aloud (Läs högt). 

Texten läses då upp med den röst som du väljer i inställningarna i Konfiguration. 

Varning! Kontrollera att din dator är ansluten till Internet för att använda denna funktion. 

Stänga IRISPen™-programmet 

Programmet stängs genom att klicka på ikonen Settings (Inställningar) ( ) och välja Close IRISPen™ 
(Stäng IRISPenTM). 

  

4.1 Skanna inuti IRISPen™-programmet 

Detta avsnitt ger mer information om hur du skannar inuti IRISPen™-programmet. 

Kontrollera att din IRISPen™ är påslagen och korrekt ansluten innan du börjar. Annars står det 
Disconnected (Frånkopplad) på programskärmen. 

• Klicka på pennikonen. 

• Klicka och dra din IRISPen™ över en textrad. 
Den igenkända texten visas i textfältet. 

 

• Upprepa föregående steg om du vill skanna fler rader. 
Lägg märke till att en textrad motsvarar en skanning. 

• Klicka på pilknapparna för att bläddra igenom skanningarna. Antalet skanningar visas till vänster 
om pilarna. 

• Om du vill lägga till en skanning ska du klicka på knappen . Skanna sedan din rad. 

• Om du vill ta bort en skanning i taget ska du klicka på knappen . Du kan även Ctrl-klicka på 
den för att ta bort alla skanningar. 
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• Om du vill kopiera den nuvarande skanningen och klistra in den i ett annat program ska du klicka 

på kopiera/klistra-ikonen . Du kan även Ctrl-klicka på den för att kopiera och klistra in alla 
skanningar. 

Obs! Se till att du har öppnat ett program som stöder ditt innehåll. 

• Om du vill att texten ska läsas upp högt ska du välja önskat språk och klicka på Read aloud (Läs 
högt). 

Varning! Kontrollera att din dator är ansluten till Internet för att använda denna 
funktion. 

• Om du vill översätta texten, klicka på Translate (Översätt). Välj önskat översättningsspråk i det 
extrafält som visas. Texten översätts automatiskt. 

Varning! Kontrollera att din dator är ansluten till Internet för att använda denna 
funktion. 
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5. Aktivering 

IRISPen™-programmet måste aktiveras för att kunna användas. Oaktiverade kopior kan endast användas 
i 30 dagar. 

Aktivering på nätet 

1. Klicka på inställningsikonen . 

2. Klicka på Settings (Inställningar). 

3. Klicka på fliken Activation (Aktivering). 

4. Ange din aktiveringskod. 

Aktiveringskoden hittas i produktlådan eller har skickats till dig via e-post. Koden består av 
18 tecken. 

5. Klicka på Activate (Aktivera). 
Observera att det krävs internetanslutning för att genomföra aktiveringen. 

6. När du är klar klickar du på Done (Klar). 
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6. Konfiguration 

För att gå till konfigurationsinställningarna: 

• Klicka på inställningsikonen . 

• Klicka på Settings (Inställningar). 

Skanningsflik 

Skanningshand 

• Välj Right-handed (Högerhänt) för att skanna rader från vänster till höger. 

• Välj Left-handed (Vänsterhänt) för att skanna rader från höger till vänster. 

Viktigt! När du skannar hebreisk text måste du invertera skanningshanden eftersom hebreiska läses från 
höger till vänster. 

Läs högt 

 

• Flytta reglaget för att justera talhastigheten. 

• Välj vilken typ av röst som ska användas när texten läses upp (manlig eller kvinnlig). 

Obs! Den talsyntetiserade rösten väljs automatiskt beroende på OCR-målspråket. (Talsyntesen 
använder Amazon Polly.) 

Skriva i externt program 

Inställningarna avgör hur de skannade raderna separeras. 

• Insert after scan (Infoga efter skanning): Välj vad IRISPen™ måste göra efter att du har skannat 
en rad. 

• Insert on device click (Infoga vid enhetsklick): Välj vad IRISPen™ måste göra när du klickar med 
pennan efter att du har skannat en rad. 

• Insert between cells (Infoga mellan celler): Välj vad IRISPen™ måste göra när du skannar 
tabeller i tabelläget. 

Skanner 

Klicka på Change (Byt) om du vill ansluta en annan pennskanner. 
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Programflik 

Gränssnitt 

• IRISPen™ är tillgänglig med 20 gränssnittsspråk. Välj önskat språk i listan. 

• Widget Side (Widgetsida): Programmet visas som standard på den vänstra sidan av 
datorskärmen. Det kan även visas på den högra sidan. 

• Om du vill att IRISPen™ ska startas automatiskt när du startar din dator ska alternativet Start 
IRISPen™ Executive 7 on startup (Starta IRISPenTM Executive 7 vid start) vara markerat. 

Uppdateringar 

• Du kan hjälpa oss att förbättra IRISPen™-programmet genom att låta följande alternativ vara 
markerat: Allow sending anonymous usage statistics and help improve your product (Tillåt 
sändning av anonym användningsstatistik och hjälp till att förbättra din produkt). 

• IRISPen™ uppdateras automatiskt när nya uppdateringar är tillgängliga. Om du vill undvika 
automatiska uppdateringar måste du avmarkera alternativet Automatically install updates 
(Installera uppdateringar automatiskt). 
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7. Felsökning 

Om du stöter på problem när du använder IRISPen™ Executive 7: 

• Dra musen över programskärmen för att visa verktygstipsen. 

 

• Se avsnittet Help & Support (Hjälp och support) i gränssnittet: 

• Klicka på inställningsikonen . 

• Klicka på Settings (Inställningar). 

• Klicka på fliken Help & Support (Hjälp och support). 

 

Tips: Du hittar en lista över kompatibla enheter genom att klicka på länkarna och gå till avsnittet 
IRISPentm Executive 7 på I.R.I.S. webbplats för teknisk support och rulla ned till Compatibility 
(Kompatibilitet). 

Kompatibilitet Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 

IRISPen™ Executive 7 ja ja ja 
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8. Specifikationer 

Produktspecifikationer 

Skannersensor CMOS 

Skannerstorlek (H x L x D) 3,5 x 15 x 2,5 cm (1,37 x 5,51 x 0,98 tum) 

Skannervikt 28 g 

Max. skanningsstorlek: 8 mm 

Grådjup 1 bit 

DPI-upplösning 300 

Skanningshastighet 3 s 

USB 2.0 

  

Alla programvaror och drivrutiner finns tillgängliga för nedladdning på 
www.irislink.com/softwaredownload. 
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9. Överensstämmelse med bestämmelser 

Överensstämmelse med RoHS och WEEE 

Denna produkt är förenlig med RoHS-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1999/5/EG) 
samt med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 
(1999/5/EG). 
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