
 
 
Korte instructie  scannen met Maginon MS 7100 
 
 

1. Controleer de kabelaansluiting met de PC  / zorg dat er een SD kaart in zit. 
 

 
 

2.   Foto scannen:  
 
Ervaring wijst uit dat het apparaat het best 
op zijn “rug” kan liggen. Je kunt dat de foto’s  
horizontaal (liggend) in het apparaat 
schuiven. De foto’s verschuiven dan minder 
makkelijk. Zorg er wel voor dat de “vlak” zijn. 
Foto’s met gekrulde hoeken blijven nl. bij 
het terughalen in het apparaat steken. 
 
Gebruik in zo’n geval dan een dunne liniaal 
of geodriehoek op de foto eruit te halen. 
Gebruik geen kracht! 
  

    

 

 
   

 
 

3. Zorg dat de schuifknoppen (1) op “Photoscanner” staan. 
4. Met 1 - 2 drukken op (2) gaat het apparaat na 5 seconden aan. 
 



5. Het scherm “Aufnahmemodus:” 
verschijnt. 

6. Druk op “ENTER” en in het scherm 
verschijnt het beeld van de te  
digitaliseren foto. Je kunt de 
opname nu verschuiven zodat het 
beeldvullend is, 

7. Druk op “scan”(3) 
 

 
8. Er verschijnt nu het woord 

“sichern” in het venster. 
9. De foto ligt nu vast en kan niet 

meer worden verschoven. 
10. Druk tot slot op (4) “ENTER”. 
11. Het beeld zal nu worden 

vastgelegd (1 seconde) 
op de SD-kaart. 

 
 
12.  Nadat je alle foto’s hebt gescand moet je de foto’s overzetten naar (eerst) de PC. 

Daar kun je ze dan met behulp van Paint Shop Pro 5.0 bewerken. 
Overzetten van foto’s naar de PC gaat als volgt: 
 

13. Klik op (5) “mode” en gebruik 
      de pijltjestoetsen (6) om naar  
      het scherm “USB MSDC”  te 
      gaan. 
 

 
 

14. Als je het scherm “USB-MSDC” 
      Voor hebt staan, druk dan op  
      “ENTER”.  De beelden komen  
      nu in de downloadmap van de  
      PC terecht. 

 
15. Als je op de bestandsnaam van 
      de foto dubbelklikt wordt  
      automatisch Paint Shop Pro  
      geopend.  
      Mocht dat niet gebeuren klik  
      dan op de bestandsnaam met  
     de linkermuisknop en kies voor 
     “open met” Paint shop Pro 

 
 

  



  
 
Je kunt de foto’s nu in Pain Shop Pro bewerken. Inmiddels is de Maginon na het overdragen van 
de foto’s automatisch uitgeschakeld. (dat hoort zo!) 
 
Nb. Zorg bij de instellingen van het apparaat dat je via de “Mode” knop de juist “Aflösung” 
(resolutie) hebt ingesteld (Standaard 10M). en bij  “Bildgrosse” voor de juiste grootte van de 
foto (3R = 3,5x5 inch (= 9x13 cm), 4R = 4x 6 (= 10x15 xm), 5R 5x7 inch (= 13x18 cm). 
(Meestal foto’s en ansichtkaarten is dat 4R) 


