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Installatiehandleiding voor
elFoto2.2 ® software en SKT03

Computervereisten
-

Processor min. 800MHz
Windows 7/8/10 (32/64 bits) / XP / Vista (32/64 bits)
512 MB RAM (aanbevolen: 1GB)
50 MB vrije ruimte op harde schijf
2 x USB 2.0 poort
DirectX 8.1, 9.0 of hoger
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Belgium
E-mail info@gsl.be
BE: 016 779367
NL: 085 2082418
FR: 01 70612711
EU: +32 16 779367
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1. Installeren van de software op PC
Het installatieprogramma “setupelFoto2.2.exe” opstarten.
Het is aanbevolen om eerst alle actieve programma’s af te sluiten.
Bij het eerste scherm van de Setup (Fig A) dient u een van de schikbare talen voor het programma te kiezen.
Vervolgens start het “Installatieprogramma” (Fig B) en dient u de aanwijzingen op het scherm te volgen.

De tekst op dit scherm is in de
installatietaal van Windows !

Æ Selecteer de taal

Fig A

Fig B

Fig C
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Bij het scherm "Licentieovereenkomst" (Fig C) dient u het keuzevak “Ik accepteer de licentieovereenkomst”
aan te vinken om de installatie te kunnen vervolgen.
Door op “Volgende“ te klikken stemt u volledig in met de licentievoorwaarden, zoals hieronder weergegeven.
Licentieovereenkomst
De software en de documentatie eraan verbonden is eigendom van de firma ELFO en is auteursrechtelijk
beschermd. Software en de bijbehorende documentatie zijn immateriële goederen en mogen niet worden
gekopieerd, gereproduceerd, geconverteerd naar een andere vorm zonder schriftelijke toestemming van
ELFO.
Digitale foto-opnamen elFoto®
Concept : elFoto ® is de geregistreerde naam van het programma, en de bijhorende documentatie, voor
digitale foto-opnamen voor persoonsdocumenten.
LICENTIEBEPALINGEN:
1. Deze licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen de gebruiker en de firma ELFO
2. De firma ELFO verleent u een niet-exclusief recht om de elFoto ® software te gebruiken voor
onbepaalde tijd en voor de doeleinden bepaald in de documentatie.
3. De licentie wordt verleend voor het gebruik van de software op één computer. Elke extra
computerinstallatie zal worden beschouwd als een poging om het programma illegaal te verspreiden.
4. Kopiëren van de elFoto ® software of documentatie is verboden. U mag alleen back-ups maken. Al
de gemaakte kopieën moeten worden gemerkt.
5. Het programma is voor gebruik met camera’s beschreven in de documentatie of voor het laden van
afbeeldingen uit andere bronnen en de verdere verwerking. De software wordt in licentie gegeven,
niet verkocht. De firma ELFO behoudt alle rechten op deze software. ELFO verleent alleen het recht
om het exemplaar van de software te gebruiken in combinatie met een bepaalde hardware.
6. Het is verboden om te kopiëren, wijzigen, verhuren, lenen, of overdragen in zijn geheel, in
fragmenten of in kopieën. Het is verboden om te pogen het programma te ontcijferen, te
decompileren en gebruik te maken van de broncode van het programma.
7. De firma ELFO kan de overdracht, van een licentie en de rechten die aan het programma verbonden
zijn, toestaan naar een andere gebruiker die het programma installeert op een andere computer, mits
overdracht van al haar kopieën, upgrade, eerdere versies van de software samen met de
documentatie en licentieovereenkomst. Een dergelijke overdracht van eigendom moet worden
aangevraagd bij ELFO om een licentiesleutel voor de nieuwe gebruiker te verkrijgen.
8. De firma ELFO garandeert dat de media waarop de software wordt geleverd, vrij is van gebreken in
materiaal en fabricage.
9. Na de aanschaf van het programma, en voorafgaand aan de registratie, kunt u van de aankoop
afzien mits betaling van de verzendkosten. In het demo programma wordt firma-informatie
toegevoegd aan elke demofoto.
10. De firma ELFO biedt geen enkele expliciete of stilzwijgende garantie.
11. De firma ELFO is niet aansprakelijk voor enig economisch verlies, verlies van gegevens,
werkonderbrekingen of andere gevolgen van het gebruik van het programma. Ze garandeert niet dat
de functies in de software zullen voldoen aan al uw eisen en dat de tijdens het gebruik vastgestelde
gebreken zullen worden verwijderd.
12. De firma ELFO zal zich inspannen om de ontwikkelde software bij te werken, afhankelijk van de
veranderingen in de regelgeving met betrekking tot de parameters van foto’s voor documenten. Alle
door de gebruiker vastgestelde fouten moeten worden gemeld aan de firma ELFO, voor aanpassing
in toekomstige update.
13. Elk programma wordt geleverd met serienummer, noodzakelijk voor het uitvoeren van de
registratieprocedure. De registratieprocedure voor het elFoto ® programma wordt beschreven in de
documentatie. Tijdens de registratie, dient het programma toegewezen aan een bepaald
besturingssysteem en hardware.
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Na de aanvaarding van de licentieovereenkomst dient u verder de aanwijzingen in de opeenvolgende
schermen van het automatisch installatieprogramma te volgen.
De installatieprocedure is klaar na aanklikken van “Voltooien” op volgend scherm (Fig D).

Fig D

U dient de computer opnieuw op te starten om het programma te kunnen gebruiken !
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2. Opstelling
De SKT03 dient opgesteld volgens de aanwijzingen op onderstaande tekening.
Om de juiste belichting in te stellen is het belangrijk de afstand te meten tussen het gezicht en het wit
voorpaneel van de SKT03.
Het is aangeraden een afstand te hanteren van 1,20m of 1,30m (max 1,70m).
De afstand is, na het opstarten van het programma, weergegeven in de linkerkolom van het scherm (Fig J)
(zie verder onder punt 3).
Bij een eerste opstelling of wijziging van afstand kan men vooraan, door het draaien van de lens, in- of
uitzoomen zodat het gezicht van de persoon goed in beeld komt.

Achtergrond PVC

Statief
Kruk

Achtergrond PVC
Kruk

Statief
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3. Programma starten
Sluit het STK03 toestel aan op het stroomnet en aan de PC met de USB-kabel (Fig E).
Schakelaar van het toestel op “ I “ zetten. Een kleine rode controleled onder de cameralens licht op (Fig F).

USB

ONN
OFF

220V

Fig F

Fig E

Het programma opstarten met :
- “elFoto2” in het Startmenu (Fig G) van Windows
(Windows knop)
- De snelkoppeling op het bureaublad
- Het bestand “elFoto.exe” (directory C:\elfo\elFoto2.2).
Fig G

In het eerste scherm na de opstart (Fig H) dienen uw
firmagegevens ingevoerd voor het “Exif” bestand.
Deze gegevens kunnen steeds achteraf gewijzigd
worden.

Fig H

Als er een foutbericht verschijnt (Fig I) betreffende de aansluiting van de camera, controleer of
de USB 2.0-kabel correct is aangesloten.
Wanneer de camera van bij de start correct is aangesloten zal dit bericht niet verschijnen.

Fig I

Het programma kan nu in “DEMO-versie” gebruikt worden om uit te testen (Fig J).
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Fig J

4. Programma activeren
Voor een volledige functionaliteit dient het programma geactiveerd met knop links onderaan
“Programma activatie” (Fig J).
Indien het programma niet geactiveerd werd zijn de foto’s onbruikbaar door tekst over de afbeelding.
Het “Computer ID nummer” is een uniek nummer gekoppeld aan uw computer, dit nummer is in het
besturingssysteem geïnstalleerd en is op het scherm weergegeven (Fig K).
Dit nummer, samen met het serienummer van het aangekocht programma en de gegevens van de
eindgebruiker, dient per e-mail gestuurd naar info@gsl.be.
Na controle van de gegevens van de aankoop zal u de activeringscode worden meegedeeld.
Bewaar de activeringscode op een veilige plaats voor het geval u het programma later opnieuw zou
moeten installeren op DEZELFDE computer (vb. in het geval van vergeten paswoord voor
aanpassing van de gebruikersinstellingen, ….).
Voer de Activeringscode en het Serienummer (Fig K) in de juiste velden in en druk op “Opslaan”.
Let op fouten bij het invoeren van deze gegevens.
Na een geslaagde activering zal de vermelding “DEMO” in de bovenste balk en de knop “Programma
activatie” onderaan zal niet meer zichtbaar zijn.

Fig K
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5. Gebruikersinstellingen
Het configureren van de persoonlijke gebruikersinstellingen activeren met knop “Instellingen” links
onderaan.
De toegang tot deze instellingen vereist de invoering van een paswoord (Fig L).
Het is aangeraden het standaard paswoord te wijzigen in het scherm “Gebruikersinstellingen” (Fig M),
teneinde uw persoonlijke instellingen te beveiligen voor ongewenste wijziging door derden.
Noteer en bewaar dit paswoord op een veilige plaats.
Indien u het paswoord vergeten hebt en niet terugvindt zal u het programma opnieuw dienen te
installeren om de gebruikersinstellingen te kunnen wijzigen.

"Paswoord voor instellingen"
Voer het standaard paswoord in : elfo
(in kleine letters).

Fig L

Fig M

Gebruikersinstellingen (Fig M)
- “Elfo SKT03 toestel aangesloten” en “Controle beeldweergave” dienen aangevinkt.
- “Activeer Canon camera controle” dient aangevinkt.
- ”Camera instellingen” : voor pasfoto’s met vooraanzicht, de bovenste keuzevakje selecteren,
het handje wijst naar boven.
- “Schermweergave” : selecteer “Weergave Canon”.
- “Scherpstellen” :selecteer “Gezichtsherkenning”.
- “Formaat bestandnaam” : selecteer “Standaard lang”.
- “Organisatie fotobestanden” : selecteer “Vlak”.
- “Map met foto’s” : geef een bestaande directory en map op, waarin u de foto’s wil opslaan !
Deze map dient vooraf in Windows aangemaakt !
Het programma kan geen nieuwe map aanmaken.
- Druk vervolgens knop “Canon camera instellingen”.
Opmerking : de aansluiting van de SKT03 controleren in geval van foutbericht :
“Camera niet in stand afstandbediening”
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6. Canon camera instellingen
Afhankelijk van het model van de ingebouwde Canon camera zijn de instellingen selecteerbaar (Fig N).
- “Huidige weergave” : de standaard Mode 2 selecteren.
(Omschakelen naar Mode 1 indien er een probleem is in Mode 2)
- “Externe flitser aangesloten” aanvinken.
Alleen voor deskundigen :
- Selecteer tussen de diverse instellingen voor de keuzevakken.
- Pas eventueel de witbalans en de fotostijl aan.
- Indien gewenst het keuzevak : “Bij de opstart camera initialiseren met opgeslagen instellingen”
aanvinken.
Opmerking : Voor de camera Canon D1300 zijn de 4 selectievakken rechts onder niet functioneel.
Er gebeurt niets bij het klikken op : Instellingen laden, Bewaar instellingen, Camera
instellen en Toon camera instellingen.

Na het beëindigen van de camera instellingen op “Afsluiten” drukken.
U keert terug in scherm “Gebruikersinstellingen” (Fig M).
Druk vervolgens op “Printerinstelling”.

Fig N

7. Printerinstelling
Stel de keuze in voor de elFoto Standaard printer en papierformaat.
Indien u speciale fotoprinters van 100x150 mm wilt gebruiken, zoals bvb de Canon Selphy serie,
dient u de printer eerst te installeren. Ga dan naar “Printerinstelling” en selecteer de juiste printer
en papierformaat van 100x148, afdrukstand verticaal.
Bevestig met “Wijzigingen toepassen”.
U keert terug in scherm “Gebruikersinstellingen” (Fig M).
Druk vervolgens op “OK” om alle Gebruikersinstellingen op te slaan.
Het beginscherm verschijnt (Fig J).
Druk op “Afsluiten”, rechts onderaan, om het “elFoto” programma te beëindigen.
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8. Printouts designer - Sjabloonafdrukken ontwerpen
Met het bijgeleverd afzonderlijk programma “elFotoDruk.exe” kunnen verschillende afdruksjablonen
opgemaakt worden : Personal ID voor 1, 2, 4, 6 ….foto’s in formaat en afmetingen naar keuze.
Het programma opstarten met :
- “Printouts designer” in het Startmenu (Fig G) van Windows (Windows knop).
- “elFotoDruk.exe” (onder directory elFoto2.2).
Midden bovenaan het scherm (Fig O) verschijnen de “Beschikbare sjablonen”, met eronder de
afbeelding met de gekozen schikking en links de afdrukgegevens.
Ongewenste sjablonen verwijderen met “Wis sjabloon” en eenvoudig nieuwe ontwerpen.
Een nieuw sjabloon ontwerpen :
Klik op “Nieuw sjabloon” (links boven).
Kies het gewenst aantal foto’s in rij (vb 2) en in kolom (vb 4, 6 , …) en de totale breedte en hoogte
van de afdruk.
Kies eventueel de bestemming van de afdruk : Printer, JPEG bestand en de resolutie, ……
Vul in het vak “Sjabloonnaam“ een unieke naam in vb “Personal ID” …. “Personal ID 4 foto’s” en klik
op “Wijzigingen opslaan”. De naam van het nieuw aangemaakt sjabloon is nu te zien in het vak
“Beschikbare sjablonen” bovenaan in het midden.
Herhaal hetzelfde voor de opmaak van iedere bijkomende nieuwe sjabloon.
Onder “Beschikbare sjablonen” kan ieder aangemaakt sjabloon nagezien worden; de instellingen en
voorbeeld van afbeelding worden weergegeven.
Om het programma te beëindigen nogmaals drukken op “Wijzigingen opslaan” en vervolgens op
“Programma afsluiten”.

Fig O

De installatie is hiermee beëindigd.
Het programma “elFoto.exe” is, na heropstarten, klaar voor het nemen van foto’s.
Zie “elFoto – Gebruikershandleiding”
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