
Valokuvan digitointi 
 
Muistutus: Lasitasolle ei saa asettaa raskaita esineitä eikä sitä saa painaa liian voimakkaasti. 

 
Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen lasitasolle 

 

1. Avaa skannerin kansi. 

 

2. Varmista, että asiakirja-alusta on asetettu kannen sisäpuolelle. Jos asiakirja-
alustaa ei ole asetettu.  
 
 

 
 

3. Aseta asiakirja tai valokuva asiakirja-alustalle skannattava puoli alaspäin. 
Varmista, että asiakirjan tai valokuvan vasen yläreuna on skannerin kulmaa 
vasten, lähellä nuolimerkkiä. 
 

 

a. asiakirja-alusta 

 



4. Sulje skannerin kansi varovasti siten, että alkuperäinen asiakirja ei siirry 
paikaltaan. 
 

 
 

Huomautus: Pidä lasitaso aina puhtaana. Älä jätä valokuvia lasitasolle pitkäksi aikaa. 
Ne saattavat tarttua lasin pintaan. 

 

Suurten tai paksujen asiakirjojen asettaminen 

Kun skannaat suurta tai paksua asiakirjaa, voit nostaa skannerin kannen pois ja asettaa sen 
skannerin viereen. 
 

1. Avaa skannerin kansi. 
 

2. Nosta skannerin kansi suoraan ylös. 

 
 

3. Aseta kansi vaakatasoon skannerin viereen 
 

 
 

Huomautus: Jos skannaat ilman skannerin kantta, paina asiakirjaa varovasti lasia 
vasten suoristaaksesi sen. 

 



1. Aloita skannaaminen kytkemällä virta päälle skanneriin painamalla skannerin 

virtapainiketta. 

 
 

2. Tuplanäpäytä hiiren vasemmalla painikkeella Epson Scan kuvaketta 

tietokoneen työpöydällä. 

 
 

3. Ruudulle aukeaa Epsonin oma skannausohjelma, 

tarkista että Tila(M): on Home-tilassa.  

  
 

4. valitse ohjelman alavetolaatikosta ”Valokuva” 

 
 

5. Tarkista seuraavaksi Kuvatyyppi, jos olet skannaamassa esim. värillistä 

valokuvaa, valitse kuvatyypiksi ”Väri”. 

 
 



6. valitse esikatselu 

 
 

7. Ruudulle ilmestyy ikkuna joka ilmoittaa että esikatseluskannaus on käynnissä. 

Kun esikatseluskannaus on valmis aukeaa esikatselutila jossa on mahdollista 

tehdä pieniä säätöjä kuvaan ennen varsinaista skannausta. 

  
 

8. Jos esikatselukuva on esim. väärin päin, paina Kehys kohdasta kääntösuunta. 

 
 

9. Jos haluat rajata ja skannata vain tietyn osion kuvasta, tupla näpäytä hiiren 

vasemmalla painikkeella esikatselukuvan päällä niin että kuva suurentuu. 

Piirrä sen jälkeen hiiren vasenta nappulaa pohjassa pitäen ruutu alueen 

ympärille jonka haluat skannata. Jotta pääset viimeistelemään skannauksen, 

tupla näpäytä isoa esikatselukuvaa hiiren vasemmalla näppäimellä. 

Esikatselukuva pienenee ja Skannaa-painike Epson scan ikkunassa tulee 

aktiiviseksi. 

 

 



10. Kun kuva on oikein päin ja olet suorittanut halutun rajauksen paina ”Skannaa” 

painiketta EPSON Scan ikkunasta. 

 
 

11. Skannaus aloitetaan ja näytölle tulee ruutu joka näyttää skannauksen 

edistymisen. 

 
 

12. Skannattu kuva tallentuu ”Skannatut kuvat” kansioon, joka avautuu 

automaattisesti ruudulle.

 
 

13. Nyt voit siirtää kuvan kansiosta esim. muistitikulle tai lähettää sen 

sähköpostiisi. Voit halutessasi myös tulostaa kuvan kirjaston tulostimella, 

tulostin sijaitsee kirjaston musiikkiosastolla. Mustavalkoinen tulostus, valitse 

tulostimeksi OPINTO. Värillinen tulostus, valitse tulostimeksi LEXMARK VÄRI. 

 

HUOM! Skannatut kuvat kansio ei tyhjene automaattisesti vaikka kone 

sammutettaisiin, muista poistaa kuvat kansiosta ennen kuin lopetat! 


