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C-Pen 20  
 
Tervetuloa käyttämään C-Pen 20 –kynää. Tämä lukeva kynä helpottaa  elämää ja säästää aikaa tulkitsemalla painetut tiedot ja 
siirtämällä ne suoraan tietokoneeseesi. C-Pen lukee 168 latinalaisilla, kyrillisillä tai kreikkalaisilla kirjaimilla kirjoitetun 
kielen lisäksi myös numeroita, yksiulottuvuuksisia viivakoodeja ja pankkien käyttämiä erityisiä OCR-A-. OCR-B-Ja MICR 
(E13B) –fontteja.  
 
Pakkauksen sisältö  
 

• C-Pen 20 ja USB-kaapeli  
• Ohjelmiston sisältävä CD-ROM-levy  
• Käyttöopas  

 

 
Asentaminen  
 
Ennen kynän asentamis:a tietokoneeseen asenna sen mukana toimitulla CD-levyllä oleva ohjelmisto.  
 
TÄRKEÄÄ: Älä yhdistä C-Pen 20 –kynää tietokoneeseen ennen ohjelmiston asentamista.  
 

I. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.  
II. Aseta CD-levy tietokoneeseen. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. Noudata sen ohjeita.  
III. Saat ilmoituksen asennuksen valmistumisesta.  
IV. Yhdistä C-Pen 20 tietokoneen USB-liitäntään.  

 
Vianetsintä  
 

• Jos tietokone pyytää kynän ohjainta, olet todennäköi kynän tietokoneeseen ennen kynän mukana toimitettavalla 
CD-levyllä  olevan ohjelman asentamista. Irrota kynä tietokoneesta, asenna ohjelma ja yhdistä kynä uudelleen 
tietokoneeseen.  

• Jos ohjelman asentaminen ei käynnisty, valitse Käynnistä – Suorita. Kirjoita Avaa-ruutuun x:\setup (korvaa x 
tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjaimella).  
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Kynän toiminnot  
 
Tässä käyttöoppaassa on vain lyhyt esittely C-Pen 20 –kynän asentamisesta ja tietojen lukemisesta C-Pen 20 –kynän avulla. 
C-Pen 20 –kynästä on lisätietoja sähköisessä ohjeessa, joka asennetaan samanaikaisesti kynän ohjaimen kanssa. Voit avata 
ohjeen napsauttamalla toimintopalkissa näkyvää C-Pen-kuvaketta hiiren kakkospainikkcella ja valitsemalla valikosta Ohje-
kohdan.  
 
Voit käyttää kaikkia C-Pcn 20 –kynän toimintoja toimintopalkissa näkyvän kuvakkeen avulla. Saat valikon näkyviin 
napsauttamalla C-Pen 20 –kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.  
 
 

     
 
                                                C-Pen 20 –kuvake 20 –kuvake  Toimintopalkissa näkyvä C-Pen  
 
 
Tietojen lukeminen C-Pen 20 –kynän avulla   
 

I. Aseta tietokoneen näytössä näkyvä osoitin paikkaan, johon luettu teksti lisätään. Muista, että ikkunan on 
oltava aktiivinen.  

II. Aseta C-Pen 20 –kynän kärki ensimmäisen luettavan merkin kohdalle. Kahden tuen on oltava siten, että 
tekstirivin keskikohta  näkyy aukon keskellä. Painikkeena toimivan tuen on näkyy aukon keskellä. 
Painikkeena toimivan tuen on oltava tekstirivin alapuolella ja toisen tuen tekstirivin yläpuolella. C-Pen ryhtyy 
lukemaan tekstiä, kun painiketta painetaan luettavaa sivua  vasten. Lukeminen jatkuu, kunnes painaminen 
lopetetaan.  

III. Vedä kynää tekstirivin yli. Voit lukea oikealle tai vasemmalle  
IV. Nosta kynä irti, kun se on viimeisen luettavan merkin kohdalla. Kynä lopettaa lukemisen, kun painike on 

nostettu irti luettavasta pinnasta.  
V. Jatka samalla tavalla lukiessasi seuraavaa riviä.  
 

Lisätietoja  
 
Koko:    131 X 19 X 31 mm  
Paino:    45 g, USB-kaapelin kanssa 83 g  
Prosessori:    Itsekehitetty Argus-prosessori  
Lukunopeus:   15 cm/s 
Kirjainkoko:   5-22 pistettä  
Merkkientunnistus:   ABBYY Software House. 
Tietoliikenne USB-liitännän kautta  
 

Järjestelmävaatimukset   
 

PC-tietokone, jossa Windows® 98/Me/2000/XP tai vastaava.  
Vähintään Pentium 200 MHz ja 64 Mt RAM-muistia ja 290 Mt vapaata kiintolevytilaa.  
CD-ROM-asema  
USB-liitäntä kaapelia varten (USB 2.0 / USB 1.1) 

 
Tuki  

 
Jos mielessäsi on kysymyksiä tai ongelmia esiintyy, ota yhteys tukipalveluumme. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen  
support@cpen.com
Sivustossamme www.cpen.com on tietoja, uutisia ja ohjelmistopäivityksiä.  
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Luettavat kielet  
 

FineReader F.ngine sisältää sanakirja-ja oikeinkirjoituksentarkistusjärjeslelmät 34 pääkielelle. Huomaa, että luettavat kielet 
on lueteltu englanniksi. Armenian (Eastern, Western, Grabar). IJulgarian, Catalan. Croatian, Czech, Danish, Dutch (The 
Netherlands and Bclgium). Hnglish, Ilstonian, Finnish, French. German (new and old spelling), Greek, Hungarian. Iin, 
Latvian. Lithuanian. Nonvegian (Nynorsk and Bokmal). Polish, Portiiguese (Portugal and Brazil). Romanian, Russian. 
Slovak. Spanish, Swedish, Tatar, Tiirkish ja Ukrainian.  

 
Muita latinalaisilla, kyrillisillä tai kreikkalaisilla kirjaimilla kirjoitettavia kieliä on 133. Huomaa, eitä luettavat kielet on 
lueteltu englanniksi. Abkhaz, Adyghian. Afrikaans, Agul, Albanian, Altai, Avar, Aymara, Azerbaijani (Cyrillic), Azerbaijani 
(Lätin), Bashkir, Basque, Bclarusian, Bcmba, Blacktbot, Breton, Bugotii, Burvat. Ccbuano, Chamorro, Chechen. Chukchee. 
Chuvash, Congo. Coi.ican. Crimean Tatar, Crow. Dakota, Dargwa. Dungan, F:skiino (Cxrillic). Eiskimo (Lätin). Iivon, 
Mvcnki. FacTocsc. Fijian. I-“risian, Friiilian. Gagauz, Galician, Ganda, (jcrman (l.uxcmburg). Guarani, liani, Hausa. 
Hawaiian. Icelandic. Indonesian, Ingush, Irish. Jingpo. Kabardian, Kalinyk, Karachay-balkar, Karakalpak. Kasub. L.atin. 
Lezgi, Luba, Maccdonian. Malagas\\ Mala\. Malinke. Maltcsc. Mansv, Maori. Mari, Ma\a. Miao’ Minangkabau. Moha\vk, 
Moldavian, Mongol, Mordvin. Nahiiatl. Nencis, Nivkh, Kogay. Nyanja, Qiibvvay, Osselian. Papiamenlo, l’rovencal, 
Quechua, Rhacto-Romanic. Romany, Ruiidi. Russian (old spelling), Ruanda. Sami (l.appish). Samoan. Scottish Gaelic, 
Selkup. Serbian (Cyrillic), Serbian (Lätin), Shona. Slovenian, Somali, Sorbian, Sotho, Sunda, Swahili, Swazi, Tabasaran, 
Tagalog. Tahitian, Tajik. Tok Pisin, Tongan. Tswana, Tun. Turkmen. Tuvinian. Udmurt, Uzbek (Cyriliic), Uzbek (I.atin), 
Wel.sh. Wolor. Xhosa. Yakut, Zapotec, Zulu  
Numerot.  
Pankkien käyttämät erityiset: OCR-A-, OCR-B-ja MICR (E13B) –fontit  
Viivakoodityypit: Check Code 39. Check Interleaved 25, Code 128, Code 39, EAN I3 EAN 8, lnterleaved 25. CODABAR 
(without checksum), UCC Code 128, Code 2 of 5 (Industrial, lATA, Matrix), Code 93, UPC-A, UPC-E ja  
Postnet.      

 
Takuu  
 
Anoto AB antaa tälle tuotteelle alkuperäisestä ostopäivästä alkavan vuoden mittaisen takuun materiaalivirheiden ja 
toimintahäiriöiden varalta. Jos muuta ei mainita, “Anoto” viittaa tässä tekstissä yritykseen nimeltä Anoto AB 
(kaupparekisterinumero 556573-8811), sen tytäryhtiöihin ja jälleenmyyjiin. Jos tässä tuotteessa esiintyy takuun ollessa 
voimassa valmistusmateriaalista tai toimintahäiriöstä aiheutuva vika. Anoto sitoutuu oman harkintansa mukaan joko 
korjaamaan vian tai vaihtamaan virheellisen oman harkintansa mukaan joko korjaamaan vian tai vaihtamaan virheellisen 
tuotteen samanlaiseen tai vastaavaa mallia olevaan tuotteseen. 

 
Anoto ei kuitenkaan vastaa  
 

1. kuljetuken, onnettomuuden, tahallisen vahingoittamisen, muutosten, virheellisen käytön, foree majeure –
esteen tai muun Anotosta riippumattoman syyn aiheuttamasta vauriosta. Mukaan lukien esimerkiksi 
salamanisku, tulva, tulipalo, kapina, mellakka, lakko, sota tai vastaava kontlikti.  

2. vahingoista, kuten suorista tai epäsuorista henkilövahingoista, saamatta jääneestä voitosta, tuotannon 
menettämisestä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai muista yllättävistä vahingoista tai 
seurauksista, jotka tuote on aiheuttanut, jotka aiheutuvat tuotetta käyitettäessä tai siksi, että tuotetta ei voi 
käyttää.  

3. valtuuttamattoman huoltokorjaamon tekemän puutteellisen korjaustyön aiheuttamista vahingoista.  
4. teknisen kehityksen aiheuttamasta yhteensopimattomuudesta.  
5. ulkoisen laitteen tai epänormaalin käytön aiheuttamista vioista.  
6. normaalissa käytössä aiheutuneista vioista.  
7. vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tehtäessä tuotteeseen muutoksia tai käytettäessä laitetta yhdessä 

ohjelmiston tai laitteiston kanssa, jota Anoto ei ole hyväksynyt kirjallisesti.  
 
Jos C-Pen tarvitsee huoltoa takuuaikana, palauta tuote sen jälleenmyyjälle. Tuotteen on oltava pakattu alkuperäiseen 
pakkaukseensa tai siten, että se ei vahingoitu kuljetuksen aikana. Takuun voimassa olemiseksi alkuperäisen ostajan on 
osoitettava, koska tuote on ostettu, esimerkiksi esittämällä ostopaikan antaman kuitin tai lähettämän laskun. 
Takuuaikaa ei  pidennetä eikä takuu ala uudelleen korjauksen tai laitteen uuteen vaihtamisen vuoksi. I Vaihdettavat 
virheelliset osat ovat Anoton omaisuutta. Kun takuuaika päättyy, myös vaihdettujen osien takuu päättyy. Jos tähän 
tuotteeseen on tehtävä muutoksia kansallisten tai paikallisten teknisten turvallisuusmääräysten vuoksi muussa kuin tuotteen 
aiotussa käyttömaassa, tätä ei katsota tuotteen valmistusmateriaaliviaksi eikä toimintahäiriöksi.  
 
Anotolla on yksinoikeus tuotteeseen sekä sen laitteisiin, ohjelmistoon ja tavaramerkkiin. Tuotteen ostajalla tai käyttäjällä ei 
ole oikeutta tehdä muutoksia, purkaa tai muullakaan tavalla käyttää laitteiston tai ohjelmiston osia, ellei lainsäädäntö myönnä 
tällaista oikeutta. Tämä takuu ei vaikuta jälleenmyyjän asiakkaalle myyntisopimuksen nojalla antamiin oikeuksiin. Tämä 
takuu ei myöskään vaikuta asiakkaan voimassaolevan lainsäädännön tai sovellettavien määräysten nojalla saamiin 
oikeuksiin. Jos tällaista lainsäädäntöä tai tällaisia määräyksiä ei ole, ostajan oikeudet rajoittuvat tähän takuuseen. 
Anoto ei ole velvollinen korvaamaan odottamattomia vahinkoja eikä seuraamuksellisia vahinkoja, jotka aiheuuvat 
painetun tai ilmaistun takuun ehtojen rikkomisesta.  


