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Dia- ja valokuvien digitointi
Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja skanneriin.

Valokuvia skannattaessa varmista, että valkoinen heijastinlevy on kiinni skannerin kannen
sisäpuolella. Diakuvia skannattaessa poista heijastinlevy. Levy irtoaa painamalla sen yläreunassa
olevaa muovisalpaa kohti kannen saranapäätä.
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Aseta diakuvien skannauskehys skannerin lasilevylle niin, että kehyksen yläreunassa oleva reikä
osuu skannerissa olevaan tappiin ja kehyksen alareunassa oleva uloke skannerissa olevaan
hahloon. (Myös filmikehys ja isompien negatiivien kehys ovat käytettävissä.)
Aseta valokuvat suoraan lasilevylle ja diakuvat kehykseen oikea puoli alaspäin. Kehyksessä on
muistutuksena väärinpäin oleva R -kirjain. Sulje skannerin kansi kuvien asettelun jälkeen.
Skannausohjelma käynnistetään klikkaamalla työpöydällä näkyvää kuvaketta Canon skanneri
tai valinnoin Käynnistä Kaikki ohjelmat Canon Utilities IJ Scan Utility IJ Scan U lity.

Voit tarkistaa ja halutessasi muuttaa kuvien tallennuskansiota Asetukset -painikkeella avautuvassa
ikkunassa. Voit ohjata tallennuksen vaikka suoraan omalle muistitikullesi. Muutokset hyväksytään
asetusikkunan OK -painikkeella.
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Käynnistä skannaus klikkaamalla aloitusikkunan (ks. sivun 2 ensimmäinen kuva)
vasemmanpuoleisinta painiketta Autom.
Skannauksen valmistuttua avautuu muokkausikkuna Canon My Image Garden.

Ikkunan vasemmassa reunassa on tietokoneen kovalevyn kansiopuu, jossa valittu kansio näkyy
korostettuna (mallikuvassa kansio Kuvat). Voit vaihtaa kansiota klikkaamalla sen nimeä
kansiopuussa.
Skannatut kuvat näkyvät ikkunassa oikealla ja valitun kuvan (valkoisessa kehyksessä) nimi näkyy
alhaalla vasemmalla. Jos kohdekansiossa on kuvia jo ennestään, myös ne näkyvät skannattujen
kuvien ikkunassa.
Pikkukuvan saa suurennettua kaksoisklikkaamalla sitä ja suurennetun kuvan saa pienennettyä
samalla tavalla.
Voit korjailla valittua kuvaa jonkin verran klikkaamalla ikkunan alareunassa olevaa Korjaa/paranna
-painiketta.
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Korjaa/paranna -ikkunassa kuvaa voi kiertää ja rajata yläreunan painikkeilla. Vasemmalla on
Punasilmäisyyden korjaus ja muutamia muita valintoja.

Hyväksy tekemäsi muutokset vasemmalla olevalla OK -painikkeella tai peru ne alapuolella olevalla
Palauta valittu kuva -painikkeella.
Muokattu kuva tallennetaan kohdasta Tallenna valittu kuva uudella nimellä. OK -painike on vain
muokkaussäätöjen hyväksymiseen.
Ikkunan vasemmassa alakulmassa olevalla Lopeta -painikkeella pääset palaamaan takaisin
skannattujen kuvien selailunäyttöön.
Enemmät kuvankäsittelytoimet on tehtävä esimerkiksi Photoshop Elements -ohjelmalla
skannausten jälkeen.
Kun olet siirtänyt kuvat omalle tallennusvälineelle (esim. muistitikulle), ne kannattaa poistaa
kirjaston tietokoneelta. Kone on yleisessä käytössä ja kuvatkin niin ollen kaikkien koneen
käyttäjien nähtävillä. Suositeltavaa on myös tyhjentää tietokoneen työpöydältä löytyvä roskakori,
jotta tiedostot eivät jää sinne talteen.

