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Säkerhetsföreskrifter 

  Innan du använder den här skannern, läs och följ säkerhetsföreskrifterna nedan. 

 Spara den här manualen för framtida referens. 

 Skannern är inte vattentät. Undvik all kontakt med vatten och hög luftfuktighet. 

 Se till att händerna är torra innan du använder skannern. 

 Akta skannern för stötar. 

 Ställ inte tunga föremål på skannern. 

 Titta inte direkt på skannerns laserstråle. 

 Använd inte skannern med skadad USB-kabel. 

 Koppla bort skannern från dator eller laddare när den är fulladdad (när röda LEDen slocknar). 

 Låt ej barn använda den utan någon vuxens överinseende. 

 

Varning 

Klass 1 Laserprodukt 

 Säker LED-grupp (Exempt Group) 

 Undvik att titta in i optikhuset medan LED:arna blinkar. Ljusintensiteten kan orsaka ögonskador. 

Att tänka på vid laddning av batteriet. 

För att säkerställa att skannern laddas korrekt, observera följande: 

 Innan du laddar batteriet, försäkra dig om att skannern är avstängd. 

 Använd den medlevererade USB-kabeln för att ansluta till dator eller laddare. 

 Anslut inte USB-kabeln vid skanning. Om den ansluts kan skanningen avbrytas och kan göra att skannern går  

             in i laddningsläge.  

Batteriinformation 

 Det inbyggda batteriet är inte utbytbart. Försök inte ta isär, öppna, serva eller modifiera hårdvaran. 

 Garantin gäller inte om skalet öppnas av icke auktoriserad person. 

 Ta inte isär batteriet. 

 Släng det inte i eld eller vatten. 

 Hantera använda batterier enligt tillverkarens instruktion eller gällande lagar. 

 Läs instruktionsmaualen innan användning. 

 

    Grundläggande skötsel av utrustningen 

För att optimera skannerns funktion rekommenderar vi att du rengör den minst en gång i veckan. Torka den 

försiktigt med en torr ren trasa. 

 Utsätt inte skannerfönstret för tryck när du rengör skannerns undersida. 

 När du rengör skannerfönstret, var försiktig så att du inte repar fönsterytan. 
 
CE Varning 

Härmed intygar PenPower att denna BeeScan följer de nödvändiga kraven och andra relevanta förutsättningar i 

Directive 1999/5/EC. 
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Penpower Technology Ltd. 

Software User License Agreement 

You are licensed to legally use this software program (“the Software”) by Penpower Technology Ltd 

(“Penpower”) under this license agreement (“The Agreement”). If you do not agree with any of the 

provisions in this Agreement, please do not install, copy or use the Software. By using the Software, you 

are deemed to fully understand and accept the provisions of this Agreement. 

1. Intellectual Property 

All intellectual property rights in the Software, together with all information and documents included in the 

packaging for the Software (including but not limited to copyrights), are property of Penpower or have 

been licensed to Penpower, and are protected by relevant laws and regulations. 

2. License to Use 

You are authorized to use the Software on one (1) single computer only. You may not use the Software on 

any other machines other than the said single computer. 

3. Authority to Copy 

The Software and all documents included with the Software, and copyright thereof, are property of 

Penpower. You are licensed to make one (1) copy of the Software for your personal backup purposes. All 

other acts of copying are strictly prohibited. The backup copy shall not be installed nor used while the 

Software is being used. 

You may not sell, lease, dissemble, reverse engineer, copy, translate, adapt or derive the Software, or obtain 

the source code of the Software by any other means. You may not use the Software for any purposes other 

than those permitted under this Agreement. 

4. Business Users 

If you need to install or use the Software on more than one (1) computer, please contact Penpower or our 

local distributor to purchase a license for the additional use. 

5. Privacy Policy 

This privacy policy explains what information PenPower may collect about you, how PenPower and other 

companies may use it, and tracking technologies that may be used to collect information. When you use our 

sites or our mobile applications (our "apps"), PenPower collect information about you and use it to 

facilitate and improve our services. PenPower may change this Privacy Policy at any time by posting a 

revised Privacy Policy on this page or apps download screen and such changes will be effective upon 

posting. 

 

Information PenPower collect 

a. Information collected automatically: When you visit our sites and use our apps, PenPower automatically 

collect and store information about your computer or mobile device and your activities. This information 

may include: 

Your computer's or mobile device’s IP address 

Technical information about your computer or mobile device (such as type of device, web browser or 

operating system) 

Your preferences and settings (time zone, language, etc.) Your computer's or mobile device's unique ID 

number 

Your mobile device's geographic location (specific geographic location if you've enabled collection of that 

information, or general geographic location automatically) 

How long you visited our sites or used our apps and which services and features you used 

b. Information you choose to provide: You may choose to open an account and provide us with information 

in order to use certain services or to take advantage of special offers. This information may include your 

name, serial number and related information of the services, email address, phone number. You may 

choose not to provide us with any personally identifiable information. But if you don't provide certain 
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information, you won't be able to use some of the services PenPower offer. 

How PenPower use your information 

We use your information to provide and improve our services, customize services for you, make special 

offers, better understand our users, diagnose and fix problems, and sell and display ads that may be relevant 

to you. 

Email Address: PenPower use your email address only to allow you to log in to your account, send you 

confirmations (of your registration, purchase, etc.), and to send you messages as part of our services.  

PenPower will also use your email address to respond to your customer service inquiries. 

Phone Number: PenPower use your mobile phone number only to send you SMS messages that you've 

requested. 

Advertisers : Advertisers and advertising networks use tracking technologies to collect information about 

users' computers or mobile devices and their online activities (for example, web pages visited and searches 

made) as well as general geographic location and use that information to display targeted ads to users. 

PenPower sometimes allow these ad companies to collect such information when you use our sites and apps 

to enable them to display targeted ads to you. 

Legal Matters: PenPower may use or disclose user information: in response to a legal request, such as a 

subpoena, court order, or government demand; to comply with the law; in connection with a threat of 

litigation; to investigate or report illegal activity; to protect the legal rights of PENPOWER, our customers, 

our sites and apps or users of our sites and apps; or to enforce our rights or defend claims. PenPower may 

also transfer your information to another company in connection with a corporate restructuring, such as a 

sale or merger. 

Mobile Device IDs: If you're using an app, PenPower use mobile device IDs (the unique identifier assigned 

to a device by the manufacturer), instead of cookies, to recognize you. 

Apps 

If you install one of our apps on your mobile device, your use of the app is subject to our app license 

agreement. 

6. Liability 

You agree to indemnify Penpower against all losses, costs, debts, settlement payments or other expenses 

(including but not limited to attorneys fees) arising from your breach of this Agreement, and you agree to 

compensate Penpower for all of the abovementioned damages.  

 

7. Third Party Offerings 

 The Software may allow you to access the contents, software applications and data services of a third 

party, including but not limited to a  variety of Internet applications ("Third Party Offerings") and 

interoperate with them. Your access to and use of any Third Party Offering  is governed by the agreed 

terms and conditions in connection with the offering and the copyright laws of the country the third party  

belongs to. 

Third Party Offerings are not owned or provided by the Penpower. Third Party Offerings may at any time 

for any reason be modified or discontinued. Penpower does not control, endorse, or accept any 

responsibility associated with Third Party Offerings. Any agreement between you and any third party in 

connection with a Third Party Offering, including privacy policies and use of your personal information, 

delivery of and payment for goods and services, and any other terms, conditions, warranties, or repre-

sentations of the third party associated with such agreement is solely a dealing between you and the third 

party. You should take into consideration and shall assume all risks or responsibilities in connection with 

the use of "Third Party Offerings." 
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8. No Warranty 

Effectiveness of a packaged software in handling information is closely related to its software and 

hardware environment. The Software is published following careful development and product testing by 

Penpower, but Penpower is not able to conduct tests based on all possible combinations of software and 

hardware environment. Therefore, Penpower is unable to promise nor warrant that there will be absolutely 

no risk of loss or damage of information, or any other kind of loss, during installation and/or execution of 

the Software. You must be fully aware of your risks in using the Software. 

Penpower will provide you with the Software and support services in respect of the Software to the 

maximum extent permitted by law. However, Penpower does not warrant that the Software and information 

included in the package of the Software contain no defects or errors. Penpower is not liable for any 

indirect, special or incidental loss arising from the Software, including but not limited to loss of profits, 

damage to business reputation, cessation of work, hardware malfunction or damage, or any other com-

mercial damage or loss arising from commercial use of the Software. 

9. Limitation of Liability and Damages 

Except as expressly specified and expressly agreed to in writing by Penpower, Penpower shall not be 

responsible for any damage incurred by you for any reason under this Agreement, The maximum amount 

of compensation payable by Penpower, in respect of any damage incurred by you for any reason under this 

Agreement, is limited to the amount you have already paid to Penpower in respect of the Software. 

Under no circumstances will Penpower be held liable for the possibility of loss, notwithstanding Penpower 

may be aware of the possibility of such loss. 

10.Prohibition Against Sublicense 

You are prohibited to assign the license in respect of the Software granted to you under this Agreement, or 

to grant a sublicense to another person. 

11.Jurisdiction 

With regards to any disputes arising from this Agreement, PenPower and you agree that the court having 

jurisdiction over the business location of PenPower will be the court in the first instance. 

12.Miscellaneous 

In the event that any provision of this Agreement is found to be invalid at law, such invalidity will not 

affect the validity of any other provisions, or the legal enforceability of such other provisions. 
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Kapitel 1. Programvara och Hårdvara 

1.1 Systemkrav 

Innan du installerar programvaran, säkerställ att din PC/mobila enhet överensstämmer med nedanstående 

specifikationer: 

 Interface: Bluetooth v2.1+ EDR eller högre 

 Enheter som stöds (mobila enheter) 

 iOS 
Android Windows Mac 

Operativ-
system 

iOS version 8 eller 
högre 

Android V4.4 or V5.0 。Windows Vista 32 bit och 64 
bit 

。Windows 7 - 32 Bit och 64 
Bit 

。Windows 8 and 8.1 - 32 Bit 
och 64 Bit 

。Windows 10 - 32 Bit och 64 
Bit 

Mac OS X 10.9 och 10.10 

Utrustning 。iPhone 5 och högre 

。iPad 4 och högre 

。iPad Air och högre 

。iPad Min 2 och högre 

。Google Nexus 4 / 5 / 6 / 7 / 9 

。HTC One / One M8 / One M9 

。LG G3 

。LG Optimus G Pro 

。M1 Not 

。OnePlus One 

。Samsung Galaxy Alpha 

。Samsung Galaxy Not 10.1(2014 edition) 

。Samsung Galaxy Not 3 / 4 

。Samsung Galaxy Not Pro 12.2 

。Samsung Galaxy S4 / S5 

。Samsung Galaxy Tab S8.4 /S10.5 

。Sony Xperia Z3 / Z3 Compact / Z2 / Z1 / 
Z 

。Intel Core 2 Duo 1.4 GHz or 
Intel Core Duo 1.8 GHz eller 
bättre 

。2GB of RAM 

。128MB grafikminne 

(dedicerat eller delat) 

。1 GB ledigt hårddiskutrymme 

。Bluetooth 2.1 eller högre 

。Intel Core 2 Duo 1.4 GHz 
(MacBook Air 3.1) or Intel Core Duo 
1.8 GHz (MacBook Pro 1.1) eller 
bättre 

。2GB of RAM 

。128MB grafikminne (dedicerat 
eller delat) 

。1 GB ledigt hårddiskutrymme 

。Bluetooth 2.1 eller högre 

Not PC/Mac Systemrekommendationer 

。Intel® CoreTM i5 eller bättre 

。4 GB System RAM eller mer 

。512 MB Grafikminne eller mer 

1-1 
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1-2 PenPower BeeScan 

1.2 Hårdvaruintroduktion 

 

1. Strömbrytare/Bluetooth parningsknapp: Tryck in och håll ner strömbrytaren i 1.5 sekunder tills det 

blå ljuset tänds och släpp den för att slå på starta skannern; För att stänga av skannern, Tryck in och håll 

ner strömbrytaren i 1.5 sekunder tills det blå ljuset släcks. Tryck in strömbrytaren i 5 sekunder för att ställa 

skannern i parningsläge. 

Not: BeeScan stänger av automatiskt om den inte används under 5 minuter. 

2. Restknapp: Återställer skannern till fabriksinställningar. 

3. Skannerknapp: Med skannern ansluten. Klicka på Skannerkanappen för att börja skanna; Klicka igen 

för att avsluta skanningen och spara bilden. 

4. Micro USB-port: Anslut USB-kabeln för att ladda. 

5. Batteriindikator: Visar hårdvaru- och batteristatus.. 

6. Skannerfönster: Skannerns avkänningsyta. 

7. Laseravkännare: Laseravkännaren ska vid skanning vara i kontakt med det som skannas för att det 

ska fungera. Den skannar inte om den lyfts eller använd på en genomskinlig yta. 

1.3 Indikatorbeskrivning 

Skannerstatus Indikator 

Ström på Blå 

Parning Blå & Röd 

(Blinkar 

långsamt) 
Ström avslagen Släckt 

Låg batterinivå Röd (Blinkar 

långsamt) Nästan urladdat 

batteri 

Röd (Blinkar 

snabbbr) 
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Kapitel 2. Komma igång 

2.1 Ladda Skannern 

Innan du använder utrustningen första gången, måste du ladda den med den medföljande USB -kabeln.  

 

2.2 installation av programvaran 

® På iOS-enheter 

Sök [PocketScan] på APP store i din iOS enhet (iPhone or iPad) och klicka [Install] när du hittat den. 

® På Android-enheter 

Sök [PocketScan] på Google Play i din Android enhet, och Klicka [Install] när du hittat den. 

® På Windows- eller Mac-dator 

1. Sätt i PenPower BeeScan installations CD nu i din cd-läsare, systemet kommer att starta 

installationsprogrammet automatiskt.  

2. För Windows, välj installations språk och klicka [Next], och följ sedan installationsprocessen för att 

installera PenPower BeeScan. Starta om datorn när installations  processen är klar. 

3. På Mac, klicka [Continue] efter steg upp 1, och följ sedan installationsprocessen för att installera 

PenPower BeeScan. 

Ladda ner programvaran via länken nedan om du inte har en cd-läsare. 

(Windows): http://dl.penpower.net/BScanWin 

(Mac): http://dl.penpower.net/BScanMac  

2-1  
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2-3 PenPower BeeScan 

2.3 Ansluta PenPower BeeScan 

Första gången du använder enheten måste du para din BeeScan med datorn eller din portabla en enhet.  

Tryck och håll ner strömknappen i fem sekunder för att  starta BeeScan. De blå och röda lamporna kommer 

att blinka, vilket indikerar att enheten är klara att paras. 

 

1. På PCn/mobila enheten som du vill para med, leta upp Bluetooth menyn och välj sök/lägg till en ny 

enhet. 

 

2. Välj PocketScan I listan på tillgängliga enheter och vänta tills skanner har parats korrekt med 

PCn/mobila enheten.  

Not: Om systemet frågar efter lösenord  under parningsprocessen, skriv in “1234”. 

3. Starta PocketScan-applikationen och vänta tills den visar att skannern är ordentligt ansluten. Då kan 

du börja skanna. 

4. För att stänga av skannern, tryck in och håll strömknappen intryckt i 1,5 sekunder tills det blå ljuset 

släcks. (Skannern stänger av automatiskt som den inte används under fem minuter). 
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Tips: 

 Nästa gång trycker du bara in strömknappen i 1,5 sekunder och enheten ansluts automatiskt. 

 Om strömknappen oavsiktligt hålls intryckt i mer än 5 sekunder när den startas, går skannern i Parningsläge och 

den blå och röda lampan börjar blinka. Stäng av skannern (se steg 5) och starta den igen. 

2.4 Skanna Dokument 

1. starta programvaran och placera skannern på dokumentet som du vill skanna.  

2. Tryck och släpp Skannerknappen för att börja skanna. (Du behöver inte hålla ner Skannerknappen under 

skanningen.) Det du skannar kommer att visas på bildskärmen. 

 
3. För skannern i en stadig rörelse över dokumentet för att skanna det önskade området. 

 

Tips: 

 Se till att skanningen överlappar en del av det du redan skannat för att säkerställa högsta möjliga 

skanningkvalitet. Om någon del av ytan inte skannats perfekt för skanner över den ytan igen och resultatet 

kommer att förbättras.  

 Skanningprocessen pausas automatiskt om man lyfter upp skannern. För att fortsätta placera skannern på en 

yta du redan skannat och fortsätt. 

 

 När du skannar flerspråkiga dokument eller dokument på annat språk än det du ställt in, ändra OCR-

språk i inställningsmenyn. 

 När du skannar en bok, se till att laseravkännaren inte hamnar utanför sidan, annars pausas 

skanningen. 

 Programvaran kan korrigera skanningfel: Under scanningen kan du föra skannern tillbaka till de 

ställen du vill förbättra.  

 För bästa resultat försök alltid hålla skannerglaset i ordentlig kontakt med dokumentet.  

5. Klicka på skannerknappen igen för att avsluta skanningen. 

 

 
  

2-3 
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2-4 PenPower BeeScan 

2.5 Skanningtips 

1. Skanna dokumentet. 

 
       Håll dokumentet plant vid skanning.                       (Inte bra) Böjt dokument. 

2. Skanna dokuments kanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -5  

  

 

   Håll laserdetektorn innanför kanten.                     (Inte bra) Detektorn utanför kanten. 
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2-6 PenPower BeeScan 

Skanna QR-koden nedan för fler tips om att använda PenPower BeeScan. 

 

Om du har problem med den här produkten, gå till online service sidan via nedanstående URL, och gör en 
detaljerad problembeskrivning. 
Vi kommer att svara på dina frågor så snart vi kan. 

Taiwan area: http://dl.penpower.net/BeeScancht Hong Kong area: http://dl.penpower.net/BeeScanhk U.S.A area: 
http://dl.penpower.net/BeeScanus  



Sida 14/44 

 

 

Kapitel 3. Skanna dokument med Android enheter 

Innan du börjar skanna, se till att skannern och utrustningen är korrekt kopplade. 

 

3.1 Skanningfönstret 

 
                                                           Skannad bild 

3-1 

 

Skanningram (den gröna rektangeln) 

Not: När skanningramen blir gul eller röd, indikerar det att skannern rörs för snabbt. 

     Om det händer, rör skannern långsammare. 
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3-2 PenPower BeeScan 

3.2 Redigera skannad bild 

Redigeringsfönstret visas automatiskt när skanning stoppats. Systemet roterar bilden och visar den i 

fullskärmsläge. Se session nedan för att redigera den skannade bilden. 

 

 

                                                                                                                                              Dra eller ändra storlek för att  

                                                                                                                                                                       beskära det skannade området. 

  

 

     

                                                                       Dra kontrollen för att justera bildorienteringen. 

När önskade justeringar gjorts, klicka på SAVE/SPARA för att spara filen.  

Not: Klicka på Exit för att gå ur redigeringsskärmen. 

3.3 Hantera den skannade bilden 

På huvudskärmen klicka på den fil du vill visa. 
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Därefter kan göra följande: 

 

 

Klicka för att redigera bilden

Klicka på              för att dela den skannade bilden.  
 
 
Välj den önskade filtypen och välj sedan den delningsapplikation du vill associera den med. Du kan också 
välja att spara bilden direkt till bildgalleriet. 

Klicka på         (Share as – Spara som) för att kopiera texten till klippbordet. 

Klicka        på för att 

översätta med Google 

Translate översätta 

texten som visas på den 

skannade bilden. 

  

                          3-3 

Menyval: 
 

Anslutningsstatus 

 

 

Not: Du kan ange språket du vill översätta till och översättningen visas på skärmen 
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              Klicka  för att läsa upp text. Klicka  för att börja läsa upp text. 

 

 Klicka  för att radera den skannade bilden. 

 Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen. 

              Klicka Yes för att bekräfta radering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 PenPower BeeScan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Klicka     för att komma tillbaka till huvudskärmen.. 

Not: På huvudskärmen kan du se bilden direkt i PDF filformat, dela filen  

 
Ett av de tillgängliga alternativen visas överst på skärmen.  

När du är klar klicka på DONE för att komma tillbaka till huvudskärmen  

 

eller radera den. För att välja fil, klicka Klicka sedan på och håll på önskad fil.  

3.4 Ställa in programmet 

På huvudfönstret, klicka > Settings För att komma till inställningssidan. 
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Sedan kan du ställa in programmet. 

 
För att staälla in programvaran, väl öskad inställning enligt nedanstående tabell. 

M

e

n

y

v

a

l 

Beskrivning 

S

c

a

n

 

r

e

s

o

l

u

t

i

o

n 

Välj bildupplösning. Möjliga val: Low / 

Medium / High / Full. 

                                                       Låg /   

Medium / Hög / Full 

T

e

x

t

 

r

e

c

o

g

n

i

t

i

o

n

 

(

O

C

R

)

 

l

a

n

g

u

a

g

e

s 

Välj (OCR) språk för texttolkning. 

P

D

F

 

p

a

g

e

 

s

i

z

e 

Ställ in PDF sidstorlek. Möjliga val: A5 / A4 / 

Letter. S

p

e

e

c

h

 

l

a

n

g

u

a

g

e 

Ställ in språk för uppläsning av text. 

S

p

e

e

c

h

 

R

a

t

e 

Ställ in uppläsningshastighet. Dra reglaget för 

att ställa in. 

S

p

e

e

c

h

 

P

i

t

c

h 

Tonhöjd. Dra reglaget för att ställa in. 

3-5  

 

     Menyval 

Anslutningsstatus 
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Kapitel 4. Skanna dokument med iOS-enhet 

Innan du börjar skanna, se till att enheterna är korrekt anslutna.

 

4.1 Skannerfönster 

 
                                                    Skannad bild 

4-1 

  

 

Skanningram 

Not: När skannerramen blir gul eller röd, indikerar det att skannern rörs för snabbt.  

  Om det händer, rör skannern långsammare. 
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4.2 Redigera skannad bild 

Redigeringsfönstret visas automatiskt när du slutar skanna. Systemet roterar skanningen automatiskt och 

visa den i fullskärmsläge.  

Se nedan för att redigera skannad bild. 

  

  

  

  

  

  

 
                                                                                Dra skjutreglaget för att rotera bilden. 

När alla önskade justeringar gjorts, klicka på SAVE för att spara filen.  

Not: Tryck på Cancel för att avsluta redigeringen. 

4.3 Hantera skannad bild 

På huvudfönstret, klicka på filen du vill visa. 

 

 

Dra eller ändra 

storlek på ramen för 

att det beskära bilden 

. 
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Sedan kan du göra ett av följande: 

 

 

Klicka     för att dela skannad bild. Väljer önskad filtyp och välj sedan delningsapplikationen som du 

vill associera den med.  

Du kan också välja att spara den direkt till bildgalleriet. 

 
 

Klicka               för att kopiera bild. 
 

Klicka                
för att 

översätta texten i den 
inskannade  bilden med 
Google Translate. 

4-3  

Menyval 
 

  Anslutning Status 

Klicka för att redigera bilden.  
 

 

 

Not: Du kan välja språket du vill översätta till. Den översatta texten visas på skärmen. 
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Tryck Yes för att bekräfta radering. 

 

Tryck Back för att komma tillbaka till huvudskärmen. 

Not: På huvudskärmen kan du se bilden direkt i PDF-format, dela eller radera filen. 

  För att välja fil tryck på ”Select”. Tryck sedan på och håll den önskade filen. Välj ett av de tillgängliga 

valen som visas längst upp i 

  fönstret. När du är klar klicka på ”DONE” för att komma tillbaka till huvudfönstret. 

 

 

3.4 Ställ in programvaran 

 

På huvudförstret tryck  > Settings för att komma till inställningssidan. 

 

Tryck på            för att läsa upp text  Tryck på           för att börja uppläsning. 

Tryck på            för att radera den skannade bilden.  
 
Ett bekräftelsemeddelande visas. Tryck Yes för att bekräfta radering. 
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Sedan kan du anpassa inställningarna. 

  

 
För att ställa in programvaran, välj önskat alternativ enligt nedanstående lista. 

M

e

n

y

v

a

l 

Beskrivning 

S

c

a

n

 

r

e

s

o

l

u

t

i

o

n 

Välj bildupplösning. Tillgängliga val: Low / 

Medium / High / Full. 

      Låg   /  

Medium  /  Hög   /  Full 

T

e

x

t

 

r

e

c

o

g

n

i

t

i

o

n

 

(

Välj spark för OCR-tolkningen. 

P

D

F

 

p

a

g

e

 

s

i

z

e 

Ställ in sidstorlek för PDF. Tillgängliga val: 

A5 / A4 / Letter. S

p

e

e

c

h

 

l

a

n

g

u

a

g

e 

Ställ in spark för textuppläsning. 

S

p

e

e

c

h

 

R

a

t

e 

Ställ in uppläsningshastighet med 

dragreglaget. 

S

p

e

e

c

h

 

P

i

t

c

h 

Ställ in tonhöjd med dragreglaget. 

4-5  

 

     Menyval 

Anslutningsstatus 
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Kapitel 5. Skanna Dokument i Windows PC 

Innan du börjar skanna se till att datorns Bluetoothfunktion är aktiverad och att skanner och dator är korrekt 

anslutna,. 

5.1 Skannerfönster 

Skannerminnets status Knappguide 

 

      Skannerram 
   Skannad bild 

Not: 

 När skannerramen blir gul eller röd, indikerar det att skannern rörs för snabbt. Om det händer, rör 

skannern långsammare. 

 Skanningen kommer att avslutas automatiskt när allt skannerminne använts. 

5-1 
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PenPower BeeScan 
5-2 

5.2 Redigera 

skannad bild 

Redigeringsfönstret visas 

automatiskt när 

skanningen stoppas. 

Systemet roterar 

automatiskt bilden och 

visar den i 

fullskärmsläge. Se 

instuktionerna nedan för 

redigering. 

  

 

När nödvändiga justeringar gjorts, Klicka OK för att spara filen.  

Not: Tryck på Skannerknappen för att skanna om dokumentet. 

Dra för att ändra bildorientering Knappguide 

Dra 

reglagen för 

att justera 

färgerna.. 

Välj för att 

ändra 

bakgrunds-

färg. 

 

Rotera bild åt höger eller väsnter. 

Dra eller ändra storlek på ramen för att beskära bilden.      Klicka för att aktivera raderingsverktyget. 
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5.3 Spara skannad bild 

Systemet kan spara skannade bilder I följande format: 

 
(Filkonvertering pågår) (Filkonvertering är klar) 

Dubbelklicka på symbolen för önskad outputfil för att se innehållet i önskat program. 

Om du till exempel dubbelklickar på “*.txt” fil, kommer Anteckningar (Notepad) att startas och visa filen. 

Not: 

Du kan också kopiera innehållet (bild/text) genom att välja “Copy” > Copy image (Kopiera bild) eller Copy text 

(Kopiera text).  

Öppna önskat program för att klistra in det som kopierats. 

Fler möjligheter hittar du i menyerna. Exempelvis klicka på File för att Spara som, Share (Dela), Apps 

(Appar), Print eller Quit (avsluta). 

PenPower BeeSca 
5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3 
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Du kan också spara bilden på andra sätt: 

 

1. Klicka Save på ikonraden. Navigera sedan för att välja mapp och välja önskad filtyp.  

        Klicka sedan på spara för att spara filen.  

 

 

 

 

 

 

2. Dra och släpp filen du vill spara på skrivbordet. 

 



Sida 28/44 

 

5.4 Dela filer 

 

 

Innan du dela filer på populära sociala nätverk, måste du ha ett konto på Facebook, Flickr, 

Twitter. För att dela en fil via e-post, måste du först ha ett konfigurerat e-post konto på din dator. 

Not: 

Om du inte har något socialt konto, gå till den aktuella sociala hemsidan och följ instruktionerna på 

skärmen för att skapa ett konto.  

Du kan också konfigurera inställningar för att logga in genom att välja Option > Manage Apps. 

 

 

 

 

 

För att dela en fil via socialt nätverk, klicka Share och välj Facebook, Flickr eller Twitter. När du 

delar filer första gången behöver du först logga in på ditt konto. När du har loggat in, kan du 

publicera den skannade bilden direkt på ditt Facebook- / Flickr- / Twitter- konto. 

 

För att dela din fil via e-post, klicka på Share och välj Mail. E-postprogram att kommer att starta 

automatiskt. 

5-5 
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PenPower BeeScan 
5-6 

5.5 ladda upp filer till Dropbox / Evernote 

Innan du laddar upp filer till Dropbox/EverNote, måste du först installera den aktuella applikationen på din 

dator och registrera ett konto. 

Not:  

 Du kan konfigurera applikationen genom Options > Manage Apps. 

 
 För att ladda upp filen till Dropbox, klicka Apps och välj Dropbox. Din fil kommer automatiskt att 

synkroniseras med din Dropbox. 

 För att lägga till filen i EverNote, klicka Apps och välj EverNote. Din fil kommer automatiskt att 

laddas upp till EverNote. 

5.6 Söka bilder med Google Search 

Med den här funktionen ger dig möjlighet att hitta liknande bilder online med Google Image Search. 

 För att söka liknande bilder som i den skannade filen, klicka Apps och välj Google Search By Image. 

Webbläsaren öppnas nu och tar dig automatiskt till Google Image Search page. Tumnagelbilderna visas 

automatiskt på fönstret med sökresultat. Klicka på den önskade Tumnagelbilden och den visas i fullskärm. 

5.7 Översättning av text med Google Translate 

När du behöver översätta texten som visas på den skannadde bilden, dirigerar den här funktionen om dig 

till Google Translate för att göra översättningen. Du behöver inte kopiera och klistra in texten för att 

översätta den till ett annat språk. Google Translate stöder i den här applikationen bara upp till 300 tecken 

för översättning. Det går dock att använda dra och släpp för att i Google Translates web sida översätta 

längre texter. 

 För att översätta texten, klicka Apps och välj Google Translate. Webbläsaren öppnar då automatisk 

programmet och dirigera om dig till Google Translate hemsida. Ange språket du vill översätta till och 

översättningen visas på skärmen. 



Sida 30/44 

 

5.8 Ställa in programvaran 
För att ställa in programvaran, tryck på Options på menylisten och välj Settings. 

 

Visningsspråk och skannerupplösning 

På inställningsfönstret, klicka på Allmänna på vänstra meny panelen. 

 

Gör följande inställningar: 

 Språk för användargränssnitt: Ändra språket för användargränssnittet här. 

 Skannerupplösning: Välj skannerupplösning. Tillgängliga val: Låg / Medium / Hög / Full. 

Not: 

När du skannar med lägre upplösning används mindre minne vilket  möjliggör skanning av större 

dokument upp till A3 format. 

Att skanna med hög upplösning ger bättre OCR resultat. . 

5-7 
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Programvarans fönsterposition 

På inställningsskärmen, klicka Allmänna i menyn på den vänstra panelen. Gör följande inställningar: 

 Alltid längst upp: Välj Ja för att programvarans fönster alltid ska ligga framför alla andra fönster. 

 Fönsterposition: Ange fönsterpositionen. Tillgängliga val: Höger / Vänster / Kom ihåg senaste 

position. 

Guidning 

På inställningsskärmen, klicka Allmäna på menyn i vänstra panelen. Markera checkboxen Visa notiser 

för att få guidning när du använder skannern. 

Filnamnsprefix och Dokumentkvalitet (JPEG) 

På inställningar men, klicka Spara i vänster menypanel. 

 

Gör följande inställningar: 

 Standard prefix för filnamn: Specificera standardtexten som skall läggas till början av filnamnet 

för varje fil som sparas. 

 JPEG kvalitet: Tre kompressionsnivå på JPEG kompression. Tillgängliga val: Låg / Medium / Hög. 

Textigenkänning 

På inställning på skärmen, klicka Textigenkänning på vänster menypanel. Gör följande inställningar: 

 Filter: Filtrera språkvalet. Tillgängliga val: Visa tillgängliga språk / Visa aktiverade språk. 

 Sök: Skriv flera bokstäver i sökfältet för att minska urvalet. Markera kryssrutan för att välja språk. 
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Not: Maximalt antal OCR-språk är 3. För att öka noggrannheten i texigenkänningen, rekommenderas att man väljer 

färre OCR-språk. 

Programvara uppdateringar 

På inställningsskärmen, klicka Uppdateringar på vänster menypanel. Välj en av de tillgängliga metoderna 

för att uppdatera program varan. 

 

Not: Du kan också manuellt söka senaste programvara via Alternativ > Sök uppdateringar. 

Proxyinställning  

Du behöver bara ställa in det här alternativet om du går ut på Internet via en proxy server. På 

inställningsskärmen, klicka Proxy Inställning i vänstra menypanelen. Välj en av de till lämpliga metoderna 

för nätverksinställning. 

 

5-9 

Not: Om du stöter på problem med de här inställningarna, kontakta din 

nätverkssupport. 
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Nollställt till standardläge  

 

På inställningsskärmen, klicka Avancerat på vänster menypanel. Klicka på nollställ för att återställa alla 

parametrar till fabriksinställning. 
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Kapitel 6. Skanna dokument på en Mac Dator 
 

Innan du börjar skanna se till att din dators Bluetoothfunktion är aktiverad och att både skanner 

och dator är korrekt anslutna. 

6.1 Skanningfönster 

 

 

 

 

 

 

Skannad bild Skanningram 

Not: 

 När skannerramen vid gul eller röd, indikerar detta att skannern rör sig för snabbt. Om det händer, rör 

skannern långsammare. 

 Skanningen avslutas automatiskt när systemet har använt allt tillgängligt minne. 

6-1 

Knappguide Skannerns minnesstatus 
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6-2 PenPower BeeScan 

6.2 Editing 

Scanned Image 

Redigeringsfönstret visas 

automatiskt när 

skanningen avslutas. 

Systemet roterar bilden 

automatisk och visar 

den i fullskärm. Se 

guiden nedan för 

bildredigering. 

 

 

 

 

 

 

 

När alla justera gjorts, klicka OK för att spara filen.  

Not: Tryck på skannerknappen för att skanna dokumentet på nytt. 

6.3 Spara skannad bild 

Systemet kan spara skannade bilder i följande filformat: 

 

Dra för att justerabild orienteringen. Knappguide 

Dra 

skjutreglaget 

för att justera 

färgerna. 

Välj för att 

ändra 

bakgrundsfärg. 
Välj för att rotera bilden höger/väsnter. 

Dra för att ändra storleken på eller beskära skannat område.  Klicka för att aktivera raderingsverktyget. 
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(Filkonvertering pågår) (Filkonvertering klar) 

Dubbelklicka på symbolen 

för önskad outputfil för att se 

innehållet i önskat program. 

Om du till exempel 

dubbelklickar på “*.txt” fil, 

kommer TextEdit att startas 

och visa filen som ren text. 

Sedan kan du spara den 

direkt i datorn. 

 

6-3 
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6-4 PenPower BeeScan 

6.4 Hantera skannad bild 

På huvudfönstret visas flera menyval på verktygslisten. 

 
 Klicka på spara för att spara skannad fil. Navigera sedan dit filen ska sparas/och ange önskad filtyp. Klicka på 

spara för att spara filen. 

 Klicka Kopiera för att kopiera innehållet (bild/text) i den skannade bilden. Välj sedan Kopiera bild eller 

Kopiera text. Starta önskat program och klistra in innehållet. 

 

 Klicka Redigera för att redigera den skannade bilden. Gör sedan önskade justeringar. När du är klar, klicka 

OK för att spara filen. 

 Klicka Dela för att dela filen via e-post eller sociala media. 

 

 

 ____ Menyval 
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 För att dela filer via e-post, välj Mail. E-postprogram kommer automatiskt att öppnas och filer 

bifogas direkt till det öppna e-post meddelandet. 

 För att dela filer via sociala media, välj Facebook, Flickr eller Twitter. När du delar filer första 

gången, måste du först logga in på ditt konto. När du har loggat in kan du lägga upp den skannad 

bilden direkt på Facebook / Flickr / Twitter. 

Not: 

 För att dela filer via e-post måste du konfigurera e-postinställningarna på din dator 

 Innan du delar filer via populära sociala nätverk, måste ha ett konto på Facebook, Flickr, Twitter. Om 

du inte har något socialt nätverkskonto, gå till den önskade sociala nätverkssidan och följ 

instruktionerna på skärmen för att skapa ett konto. 

 Klicka Apps och välj Dropbox eller Evernote för att ladda upp på filen till molnlagring. Filen kommer 

då att synkroniseras med din Dropbox eller Evernote. 

 

 Innan du laddar upp filer till Dropbox / Evernote, måste du först installera den relaterade 

applikationen och registrera ett konto på din dator. 

 Klicka Apps och välj Google Search By Image för att hitta liknande bilder online via Google Image 

Search. 

 Klicka Apps Google Translate för att översätta den text som visas på den skannade bilden med Google 

Translate.  
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APPENDIX 

1. Hårdvaruspecifikationer 

Categori Specifikationer 

Trådlös Sömlös anslutning (via 

Bluetooth) v2.1+EDR) Batterilivslängd Uppladdningsbart och 3.5h 

kontinuerlig skanning Hög utskriftskvalitet Högupplösta bilder om 400 dpi 

Skanningfönster 40mm brett och 15mm långt 

Liten ‘Bärbar’ 

Storlek (mm) 

101(L) x 54(B) x 29(H) 

Skanningriktning 360 grader 

Skanna i valfritt 

omgivnings-ljus 

Inbyggd belysning. ger bra bilder 

och färger oavsett 

omgivningsljus. Snabb rörelse 

avkänning 

20cm/s 

Låg vikt Mindre än 110 gram (c:a 100g)    
2. Programvaryspecifikationer 

Programfunktioner (iOS/Android) 

Kategori Specifikationer 

Huvudfunktioner Skanna/Redigera/Spara/Dela/Bild &Text inklistring 

Redigera Automatisk uppriktning / Beskärning och Rotation 

Sparar i format TXT/PDF/DOC/JPEG 

Delar till Flickr/Twitter/E-mail/Dropbox*/EverNote* 

 (*Appar behöver installeras i OS) 

Textigenkänning Stöd för OCR funktion / känner igen omkring 30 språk 

Programfunktioner (PC - Win/MAC) 

Kategori och specifikationer 

Huvudfunktioner Skanna/Redigera/Spara/Dela/Bild &Text inklistring 

Edit Automatisk uppriktning / Beskärning och Rotation 

/Zoom/Hue/Mättnad/ Brightness/Contrast/Background/Eraser 

Sparar i format PNG/JPEG/EXCEL/BMP/TXT/PDF/DOC 

Delar Facebook/Flickr/Twitter/E-mail/Dropbox/EverNote 

Textigenkänning Automatisk uppriktning / Beskärning och Rotation känner igen 

mer än 190 språk 

a-1 
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Vanliga Frågor - Frequently Asked Questions (FAQ) 

Om du stöter på problem när du använder av är skannern, försök nedanstående lösningar innan du 

kontaktar kundservice. 

Problem Orsak System Möjlig(a) lösning(ar) 

Lyckas inte para 

skannern 

Skannern är inte parningsläge. Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Sätt skannern i parningsläge (Se 

"Anslut din PocketScan" på sida 2-2) 

och försök igen. 

Bluetooth-drivrutinen på din dator 

inte är korrekt installerad. 

Win/Mac Se till att Bluetooth-drivrutinen på din 

dator är korrekt installerad och påslagen 

(se din dators användarmanual). 

Bluetooth funktioner inte aktiverad 

på din PC eller mobila enhet. 

Win/Mac/ 

Android/ 

iOS 

Se till att Bluetooth funktionen är 

aktiverad. 

Parningen har lyckats, 

men kan inte ansluta 

till PC/mobil enhet 

Bluetooth drivrutiner som 

installeras på din PC är inte 

levererade av originaltillverkaren. 

Win Avinstallera Bluetooth drivrutiner från 

PC:n och installera om drivrutinerna 

från originaltillverkaren. 

Programvaran är i konflikt med 

annan programvara. 

Win/Mac Se till att ingen annan programvara för 

Dacuda eller skannermus körs i 

bakgrunden och starta om. 

Installation av 

Bluetooth drivrutiner 

misslyckas 

Windows känner inte igen 

protokoll som gjorts för iOS. 

Win Det är väntat och kan ignoreras. 

Skannern tar för lång 

tid att koppla upp 

Mot programmet är upptaget. Win/Mac/ 

Android/ 

iOS 

Starta om Bluetooth och skanner 

programvaran. 

Kod för Bluetooth-

parningen efterfrågas 

Vissa Bluetooth drivrutiner stöder 

inte parning utan pinkod. 

Win Ange pinkod "1234" för att para. 

b-1 
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b-2 PenPower BeeScan 

 

Problem Orsak System Möjliga Lösningar 

Felmeddelan

den poppar 

upp under 

installationsp

rocessen 

PC:n saknar en 

Microsoft 

programvara. 

Win Ladda ner "Microsoft Visual C++ 

2008 Redistributable package" 

från http://www.microsoft.com/en-

us/ download/details.aspx?id=29. 

Dubbelklicka sedan på den 

nedladdade exe-filen och följ 

instruktionerna på skärmen för att 

slutföra installationen. 

Starta sedan om installationen av 

skannerprogramvaran. 

Skanningen 

fungerar inte 

riktigt eller ett 

felmeddelande 

visas på 

skärmen 

Datorn uppfyller 

inte 

minimikravet 

för operativ-

systemet. 

Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Kontrollera systemkraven på sida 

7/44 avsnitt 1-1. 

Anslutningsfel Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Återupprätta 

Bluetoothanslutningen och skanna 

igen (Se "Anslut din skanner” på 

sidan 2-2). För lite 

arbetsminne 
Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Stäng andra applikationer och 

starta om programmet. 

När du använder programvaran, 

observera återstående  

programminne.  

Försök undvika att skanna samma 

område flera gånger. 

Programvaran är 

inte aktiverad. 

Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Aktivera programvaran i datorn. 

Din dator är i 

strömsparläge. 

Win/Mac Ställ in energisparschemat på full 

effekt. Full Power (Se PC:ns 

användarmanual). 

Skannerramen 

blir gul eller 

röd. 

Du drar 

skannern  för 

snabbt. 

Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Dra skannern långsammare. 

Skanningen 

fortsätter inte 

när skannern 

lyfts. 

Skannern 

känner inte igen 

dokumentet. 

Win/Mac/ 

Android/ iOS 

För att fortsätta placera skannern 

på ett område som redan skannats. 
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Problem Cause System Possible Solution(s) 

OCR-textkonver-

teringen fungerar 

inte korrekt. 

Programmet känner 

inte igen språket. 

Win/Mac Maximalt antal aktiva OCR-

språk är 3. För att öka 

noggrannheten 

rekommenderar vi att ha 

färre aktiva OCR-språk. Android/ iOS Endast ett spårk kan väljas 

(OCR & Uppläsning). 

Kan inte ladda upp 

filen på sociala 

nätverk 

Felaktigt 

användarnamn eller 

lösenord. 

Win/Mac/ Android/ iOS Försäkra dig om att du 

använder rätt användarnamn 

och lösenord . 

Nätverket är instabilt 

eller frånkopplat. 

Win/Mac/ Android/ iOS Kolla närverkets 

anslutningsstatus. 

Dålig output från 

skanningen 

Skannerfönstret ligger 

ej an tätt mot 

underlaget vid 

skanningen. 

Win/Mac/ Android/ iOS Skanna om dokumentet med 

skannerfönstret plant och i 

kontakt med dokumentet. 

Skannerfönstret är 

smutsigt. 

Win/Mac/ Android/ iOS Torka rent det med en ren 

torr duk. 

Skyddfilmen sitter 

fortfarande fast på 

skannerfönstret. 

Win/Mac/ Android/ iOS Ta bort skyddsfilmen. 

Går ej att starta 

skannern 

Batterispänningen är 

för låg. 

Win/Mac/ Android/ iOS Ladda skanner och starta om 

den. 

Firmware-fel Win/Mac/ Android/ iOS Nollställ skannern. Använd 

ett spetsigt föremål för att 

trycka in resetknappen i det 

lilla under gummiskyddet. 

USB-kabeln är 

ansluten mellan 

skannern och din PC. 

Win/Mac Koppla från kabeln från 

skannern. 

 Den skannade bilden 

visas inte förrän 

skanningen avslutats. 

USB är inkopplad 

mellan skannern och 

din PC. 

Win/Mac 1. Koppla från kabeln från  

    skannern. 

 

2. Starta skanner- 

    programvaran. 

   Välj Alternativ > 

   Inställningar > Advanced.  

   Ta bort krysset från  

   kryssrutan Aktivera OpenGL 

   rendering. 

b-3 



Sida 43/44 

 

 

b-4 PenPower BeeScan 

 
Problem Cause System Possible Solution(s) 

Skanning-

hastigheten är 

mycket låg 

Mobila enheten 

matchar inte 

systemkraven. 

Android/ iOS Se vilka enheter som 

stöds på sidan 1-1. 

Det mesta av minnet 

används av för många 

applikationer. 

Android/ iOS Stäng andra 

applikationer helt och 

starta om skannerns 

APP. 

Bluetooth- och WiFi-

signaler stör varandra. 

Android/ iOS Slå av WiFi och försök 

igen. 

Batteriet laddas inte 

(ingen röd lampa när 

USB- kabeln är 

ansluten) 

Fel på strömmatningen. Win/Mac/ 

Android/ iOS 

Se till att alla kontakter 

är korrekt anslutna. 
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