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Exportera bilder från DentalEye till USB 
 

 Anslut USB-minnet till datorn. 

 Öppna Utforskaren antingen via ikon   eller via förstoringsglaset  

  högerklicka och öppna Utforskaren. 

 Nu öppnas utforskaren. Klicka på ”Den här datorn” och kontrollera så 

att du ser en ”USB-enhet” samt vilken enhetsbeteckning den har.  

I detta fall ”D:” 

 
 

 Öppna därefter aktuell patient och bildkort i DentalEye. 

 Om du vill exportera enstaka bild så markerar du aktuell bild. 

  

Om det är flera bilder men inte hela bildkortet du vill exportera så 

måste du exportera bild för bild.   

 

Om Du vill exportera hela bildkortet behöver du inte markera någon 

särskild bild utan bara bildkortet  
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  Högerklicka på vald bild och välj Exportera bilder alt. gå via Bild i 

menyn och välj Exportera bilder.  

 
 

 Du väljer mapp dit du vill exportera bilden genom att klicka på ”tre 

prickar”. 
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 Här väljer du USB-enhet (D:) 

 

 

 Tillbaka i föregående ruta så väljer du: 

 

 

 Mapp: ange adressen dit bilden ska exporteras, i detta fall D: 

 Källa: bocka i vad exporteringen avser. 

 Filformat: välj JPG. 

 Patientinformation: välj vilken info-etikett som ska följa med bilden. 

 Välj OK. 

 Bilden har nu förts över till USB-minnet  
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För att på ett säkert sätt ta bort USB-minnet bör du först stänga av det.  

Välj ”Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media” som Du hit-

tar på listen nere vid högra hörnet genom att klicka på pil-symbolen och där-

efter USB-symbolen. 

 
 

 Då öppnas nedanstående: 

 
 

 Välj rad för Enhet (D:) 


