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Snabbstartsguide 

Kom igång 

Innan du öppnar programmet TTS Easi-View, ska du se till att din Easi-View är ansluten till din dators 
USB-ingång. Starta programmet genom att dubbelklicka på TTS-ikonen på datorns skrivbord. Om du 
har fler videoutrustningar anslutna till datorn samtidigt, ska du se till att du har valt ”USB 2.0 PC Cam” 
och att ”Preview” är förkryssat i menyn ”Options”. 

Klicka på ”Video Capture Filter”, så öppnas videoinställningarna. Se till att AntiFlicker-inställningen, 
mot flimmer, är rätt inställd för det land där du befinner dig (till exempel 50 Hz i Storbritannien, men 60 
Hz i USA). 

Upplösningen för förhandsvisning kan du justera under menyn ”Options”. Välj så hög upplösning som 
din skärm eller projektor tillåter. Om du väljer en upplösning som är högre än din skärm klarar, 
kommer du inte att kunna se hela bilden. 

Ställ in stillbildsupplösningen 

Välj ”Still Image Format” och sedan den bildupplösning du vill ha på stillbilderna. 

Observera att ju högre upplösning fotot ska ha, desto fler sekunder tar det att få upp fönstret för 
fotografier. 

Fotografera 

När du vill ta en bild, klickar du helt enkelt på kameraikonen, eller trycker på knappen längst ner på 
EasiView. 

När du vill titta på de foton som tagits, väljer du ”Open My Pictures”. 

Videofilma 

När du vill filma, klickar du helt enkelt på videokameraikonen. Videofilmen spelas in tills du klickar på 
videokameraikonen igen. 

När du vill titta på inspelade videofilmer, klickar du på ”Open My Videos”. 

Justera autofokus 

Om bilden inte är skarp och tydlig, eller om kamerans autofokus inte lyckas fokusera, utan försöker om 
och om igen, klickar du på ”Auto Focus” för att tvinga kameran att fokusera. 

”Mirror+Flip” 

När Easi-View används som dokumentkamera, visas ibland bilden upp-och-ner. Klicka på ”Mirror+Flip” 
för att vända bilden 180 grader. 

 

Länk för nedladdning av mjukvaran för PC till dokumentkameran: https://www.tts-
international.com/on/demandware.static/-/Sites-TTSGroupE-
commerceMaster/default/dw206f1c11/images/software/Windows%2010%20Easi%20View%20Softw
are%20April%202019%20Version%2015.0.0.498.zip 
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