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Vanliga frågor och svar om scannern 

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som våra panelmedlemmar har om 

scannern och GfK-programmet. Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga: 

 

Min scanner hittas inte av drivrutinen (GfK-programmet) 

Kontrollera något av följande: 

 Se till att du har den senaste versionen av GfK-programmet, du hittar den genom att 

logga i din inköpsdagbok och klicka på menyfliken ”Information” och sedan ”GfK-

program”. Saknar du användaruppgifter kontakta oss på online.se@gfk.com eller ring 

020-97 97 21. 

 Scannern ska vara inkopplad i datorn korrekt. Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt 

ansluten till både scannern och datorn. 

 Testa med andra USB-ingångar på datorn och tryck på knappen ”Sök efter scanner”. 

 USB-kabeln kan vara trasig. Har du möjlighet att testa med en annan USB-kabel så kan 

du utesluta att det inte rör sig om något annat fel. Är kabeln trasig skickar vi en ny. 

 

Jag kan inte skicka mina streckkoder till inköpsdagboken 

 Ibland kan det samlas ”skräp” i scannern. Testa att hålla inne den lilla knappen på 

scannern tills du hör en ton. När du hör tonen är skräpet borta. Du kan nu scanna 

och skicka streckkoder igen. Skulle det fortfarande inte hjälpa vänliga kontakta 

supporten på online.se@gfk.com eller ring 020-97 97 21. 

 

Det fungerar inte att scanna en streckkod 

Kontrollera något av följande: 

 Kontrollera att det hörs ett ”pip” när du scannar streckkoder, om det inte hörs ett 

ljud vänligen läs under rubriken ”Min scanner har blivit tyst”. 

 Testa att ladda batteriet. Koppla scanner till datorn via USB-kabeln och låta den 

vara inkopplad tills den lyser grönt. 
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Min scanner har blivit tyst 

 Scannern kan ha gått över i ljudlöst läge. Håll in den stora knappen på scannern i ca 

9 sekunder så kommer ljudet tillbaka. 

 

Jag har en Mac-dator och kan inte installera GfK-programmet 

 GfK-programmet fungerar tyvärr inte med Mac-datorer. Har du inte tillgång till en 

PC-dator kan du inte vara medlem i panelen. Vänligen kontakta oss för mer 

information, online.se@gfk.com eller ring 020-97 97 21. 
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