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Uppgjord av: Lars Stålheim 2005-06-15 

Låneregler i korthet: 

- Fyll i lånelista i klubbrummet. 
- 3 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev 

köande rätt att överta apparaten. 

Rutin efter hemlåning: 

- Placera skannern i rum LN 3265 
- Markera returdag i lånelista 

Hyllplats 

- 4E2 
Pryl-id 

- S06 

 

Lathund för Canon CanoScan 9950F 

Websidor 
Canon.se drivrutiner på software.canon-europe.com 

Denna väska innehåller 
1 Flatbädsskanner Canon CanoScan 9950F (serienr UZF033854) 
2 CD med drivrutiner –CanoScan 9950F version 1.01 (en, fr, es, se) 
3 CD med drivrutiner –CanoScan 9950F version 1.01 (de, it, nl) 
4 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, se etc (serienr 1057-4317-8536-8258-

7200-1327) 
5 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, es etc (serienr 1057-4318-1157-8655-

4225-0298) 
6 Instruktionsbok CanoScan 9950F (eng m.fl) och tillägg (se, fi, dk) 
7 Kraftaggregat (PA-14E 24V= 1,25A, serienr 050100064192) 
8 USB 2.0 4-4 kabel 2,0 m 
9 Filmram dia 3x4 st (alla typer av dia) 
10 Filmram 35mm film 5 st á 6 rutor 
11 Filmram 120-format 2 st á 6x22 cm 
12 Filmram 120-format 6x(4,5 – 9) cm och 4x5 tumsformat 

Uppstart (manual sidan 4-10) 
1 Installera drivrutinerna. 
2 Lås upp transportsäkringen i skannerns botten! 
3 Anslut Firewire eller USB mellan skanner och dator. 
4 Starta drivprogrammet (CanoScan), t.ex via anrop från Photoshop. 
5 Slå på strömmen (under/framtill panelen). 

Drift (manual sidan 11-16) 

 Antingen kan knapparna i fronten eller de på bildskärmen användas. 

 För filmskanning lyft bakgrunden/skyddet ur locket, lägg filmhållaren på glaset. 

 Stäng locket när skannern inte används – minimera damm och repor i apparaten! 

Avstängning  
1 Stäng av skannern. 
2 Sätt den vita bakgrunden/skyddet i locket om du tagit ur denna. 
3 Stäng locket – minimera damm och repor i apparaten! 
4 Lås transportsäkringen i skannerns botten! 
5 Stäng av datorns drivrutin. 
6 Packa ned skanner, kablar, CD-skivor och övriga tillbehör i väskan. 

http://www.canon.se/
http://software.canon-europe.com/

