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Snabbinstruktion för skannerpennan WorldPenScan X med mobila enheter
WorldPenScan X fungerar med Bluetooth och följande mobila enheter:
iPhone/iPad och Android Surfplattor och Mobiltelefoner.

Stor knapp = funktionsknapp Strömbrytare
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Mobiltelefon eller Surfplatta iPhone/iPad eller Android, med Bluetooth startad.

Ladda ner WorldPenScan X app och installera den

Starta pennan, Starta WorldPenScan X pennan och mobilen kommer att paras.

När Bluetooth-symbolen lyser är kopplingen klar

Du kan nu välja mellan Lexikon (Dictionary),
Översättning (Translation) och Datainmatning (Data
Input)

Här finns inställningar, manual, bokmärken och
Bluetooth indikator/kontroll.
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Datainmatning (Data Input). Tryck på Data Input

Om du vill ändra inmatningsspråk tryck på
pilen vid English

Bläddra ner till önskat språk
Svenska (Swedish) i detta fall.
Tryck på English igen för att låsa
igenkänningsspråket.

Svenska (Swedish) kommer att visas och du
kan nu skanna texten med pennan.
Den visas då direkt i mobilen eller surfplattan.

Tryck på högtalarsymbolen och texten läses upp.
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Du kan skanna flera rader åt gången.
Om du vill ha ny rad efter varje
skannad rad, trycker du på pennans
stora knapp (om du valt den
funktionen).
Då kommer nästa rad du skannar att
hamna på ny rad.

Tryck på högtalarsymbolen och hela
texten läses upp.

Funktioner i inläsningsläge
1. Läs upp texten
2. Visa/Göm tangentbord för

redigering.
3. Visa funktioner för kopiering mm
4. Ta bort det inskannade
5. Spara till fil, skicka med e-post,

moln mm
1 2 3 4 5

1. Läser upp den inskannade texten i högtalare/headset

2. Visar tangentbordet för redigering av inskannad text

3. Följande funktioner finns för kopiering. inklistring mm av text

Cut (Klipp ut)) Copy (Kopiera), Paste
(Klistra in) text som du har kopierat från
annat program eller inskanning. Define
(Definiera)
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Tryck på Manage (Hantera) så får du upp alternativa
ordlistor

Tryck på Done (Klar) respektive Back (Tillbaka) när du är klar.

Eller Search Web (Sök på webben) så görs sökningar av betydelser och förklaringar på
webben.

Om du gått ut på webben och
vill komma tillbaka. Tryck på
mobila enhetens menyknapp.

Tryck sedan på
WorldPenScan X symbolen,
så kommer du tillbaka dit du
var.
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4. Raderar det inskannade. Du bekräftar med Yes/No (Ja/Nej).

5. Spara/mejla/dela inskannad text. Följande funktioner finns.

Message (SMS), Mail, Facebook.
Även vissa övriga installerade
molntjänster kan användas.
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Översättning on-line av några ord eller flera rader inskannad text

I mobila enheter används on-line-lexikon Google translate
eller Baiduon on-line translator. Kontrollera vilka språk som finns i de olika lexikonen och
välj det som passar dig bäst.

Välj translation

Välj språk på samma sätt som vid vanlig inskanning

Den här kontrollen används för att växla från och
till vilket språk man vill översätta.

Bläddra med fingret för att välja aktuella språk.

Här ser du vad och hur det skannades

Skanna med WorldPenScan X och både original
inskanning och översättning visas omgående.

Tryck på högtalarsymbolen och texten läses upp på
det översatta språket.
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Översättning med lexikon

Klicka på lexikonsymbolen

Den här modulen översätter ord för ord, men en hel rad kan skannas in åt gången.

Språk väljer du på samma sätt som i on-line-översättningen.

Skanna in det som ska översättas. Det första
ordet visas med alternativa betydelser.

För att gå till nästa ord, tryck på pennans
stora knapp,

eller bläddrar med fingret och tryck på det
ord som ska översättas.
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Följande funktioner finns för översättning med lexikon.

1 2 3 4 5

6

1. Uttala det markerade ordet
2. Välj alternativa lexikon från lista
3. Sök ordet på Google
4. Sök ordet på Wikipedia
5. Sök ordet på YouTube
6. Bokmärk ordet

Om du gått ut på webben och
vill komma tillbaka. Tryck på
mobila enhetens menyknapp.

Tryck sedan på
WorldPenScan X symbolen,
så kommer du tillbaka dit du
var.
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Inställningar och funktioner
1

2 3 4 5

1. Batteriindikator för WorldPenScan X. Visar laddningsnivå
2. Inställningar

Funktion för att koppla bort pennan

Val av översättare

Välj upplösning för pennan. Om det är
mycket litet typsnitt välj 600 dpi.
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Välj skannerriktning
om du skannar från höger till vänster
eller vänster till höger

Uppläsning ska ske efter skanning

Om Hong Kong-kinesiska tecken
ska tolkas.

Sorteringsordning

Inloggning på Dropbox

Exportera till Dropbox

Importera från Dropbox
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Funktionsinställningar för Stora knappen på WorldPenScan X

Lexikon

Översättning

Datainmatning

Ett tryck på knappen ger i:
Lexikon

Nästa ord

Uppläsning

Översättning

Rensa

Läs upp originalspråk

Läs upp översatt text

Datainmatning (skanning)

Ny rad

Infoga ett mellanslag

Rensa

Läs upp

Kopiera allt



Sida 13/13
2015-07-02

Fler inställningar och info

Hantera StarDict lexikon

Kontakta PenPower

Flera appar

Info om Program och WorldPenScan X

3. Hjälpfunktion

4. Bokmärkeshantering

5. Bluetoothindikator och kontroll.

OBS! Ytterligare möjligheter
När du installerat och registrerat appen WorldPenScan X, kan du även göra översättningar
genom att skriva in text.
Det är praktiskt om du behöver hitta betydelsen av eller översätta ord som inte finns i tryckt
form. Starta WorldPenScans on-line översättning eller lexikon, skriv in texten och få den
översatt och uppläst.


