
Pic Scanner by App initio 

Digitalisera. Fotografier. Snabbt. 
 
Kom igång på fem minuter 
 
Den här guiden visar dig hur du: 
 
 Skannar in fotografier 
 Granskar beskurna fotografier 
 Redigerar och förbättrar 
 Lägger till bildtexter 
 Applicerar effektfilter 
 Skapar album 
 Delar fotografier 

 
För bästa resultat: 1) Ha bra ljussättning. 2) Placera fotografierna på vit eller 
enfärgad bakgrund. 3) Placera fotografierna cirka 1,5 centimeter från varandra. 4) 
Undvik skuggor och skarpt ljus. 
 

                       
  Bra ljussättning          Enfärgad bakgrund               Hur du placerar fotografierna 
 
Skanna in fotografier 
 Placera ett till tre fotografier på ett vitt (eller enfärgat) pappersark. 
 Placera samtliga fotografier på pappersarket och ha cirka 1,5 centimeters 

mellanrum mellan dem. 
 Centrera kameran 20-25 centimeter ovanför fotografierna, fokusera och 

fotografera. 
 Granska fotografiet: Om du är nöjd med resultatet, tryck på Använd. För 

att upprepa proceduren, tryck på Ta om. 
 Upprepa ovan steg för att skanna in fler bilder. 

 

         
 Upp till tre fotografier                           “Ta om” eller “Använd” 
 
Granska fotografier 
Tryck på miniatyr-knappen på kameraskärmen för att gå till galleriet. 
 

 
    Tryck på miniatyrknappen för att gå till galleriet. 
 
 I galleriet visas dina beskurna fotografier. 
 Tryck på en miniatyr för att se fotografiet. 
 För att gömma verktygsfältet, tryck på bilden en gång. För att visa fältet 

igen, tryck ännu en gång. 



 Om ett fotografi saknas eller beskurits fel kan du antingen upprepa 
fotograferingen eller trycka på Original och beskära manuellt.  

 
Redigera fotografier 
När du granskar ett fotografi visas följande funktioner i nedre verktygsfältet: 
 

 
 Redigeringsfunktioner 
 

 Rotera fotografiet 90 grader genom att trycka en gång 
 Förbättra ljusstyrka och kontrast 
 Finjustera (om beskärningen inte utförts korrekt) 
 Applicera filter (sepia, svart-vitt, etc.) 
 Lägg till bildtexter (datum, plats, etc.) 

 
Skapa album 
Från galleriet kan du skapa ett nytt album eller lägga till fotografier till ett 
redan befintligt album. 
  
För att skapa ett nytt album: 
  
 Tryck på Album > Skapa nytt album 
 Skriv in albumets namn 
 På skärmen Album trycker du på ditt valda album 
 Tryck på Redigera > Lägg till fotografier 

 
Dela fotografier 
Nu när dina bilder blivit digitaliserade kanske du vill dela dem med 
omvärlden. 
 
 Tryck Välj i galleriet 
 Välj ett eller flera fotografier 
 Tryck på åtgärdsknappen och välj sedan något av alternativen 

 

          
 Åtgärd             Delningsalternativ 
 
Internetåtkomst krävs för e-mail, Facebook och Twitter. 
 
Tips och råd 
 Aktivera iCloud på din enhet och sätt Pic Scanner på ’På’ för att 

säkerhetskopiera dina fotografier. 
 Granska originalgalleriet då och då och radera oönskade bilder. 
 Berätta för dina vänner om Pic Scanner! 

 
För ännu fler tips, besök www.AppInitio.com/PicScanner 


