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Előszó
Üdvözöljük a Plustek szkennerek világában – mely ultimátum a digitális
képfeldolgozásban. Az új szkenner javítja a mindennapos számítógépes
feladatok professzionalizmusát azáltal, hogy lehetővé teszi képek és
elektronikus szöveg bevitelét a számítógépes rendszerbe.
Mint az összes termékünk, ez a szkenner is alaposan tesztelt, a páratlan
megbízhatóság és a vásárlói elégedettség jegyében készült.
Kérjük, ne felejtse el regisztrálni a szkennert. A regisztráció az alábbi három
módok egyikével végezhető el:
1) Online regisztráció a Plustek weboldalán keresztül;
2)

A kitöltött regisztrációs kártya kinyomtatása és faxolása a Plustek vásárlói
szolgáltatás központba;

3) A regisztrációs kártya kinyomtatása és e-mailben való elküldése
közvetlenül egy közeli Plustek irodába.
Tekintse meg a felhasználói kézikönyv utolsó oldalán a Plustek irodáinak teljes
listáját.
Regisztrált felhasználóként jogosult vásárlói támogatásra, az új termékekről
kibocsátott információra, és újabb szoftververziókra.
Köszönjük, hogy minket választott a szkenner megvásárlásakor. Reméljük, hogy
a továbbiakban is hozzánk fordul majd minőségi termékek beszerzésekor, amint
a számítógépes igénye vagy az érdeklődése növekszik.

A felhasználói kézikönyv használata
Ez a felhasználói kézikönyv útmutatót és képeket tartalmaz arról, hogyan kell a
szkennert telepíteni és működtetni. A kézikönyv feltételezi a Microsoft
Windows XP, 98, Me és 2000 Professional operációs rendszerekben való
jártasságot. Ennek hiányában javasoljuk, hogy először tanuljon meg többet a
Microsoft Windows-ról az operációs rendszer kézikönyvének segítségével.
A felhasználói kézikönyv bevezető része leírja a doboz tartalmát és a szkenner
használatához szükséges minimális rendszerigényt. Mielőtt telepítené a
szekennert, ellenőrizze, hogy a doboz minden összetevőt tartalmaz. Ha
bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval.
Az I. fejezet leírja, hogyan kell feltelepíteni a szoftvereket, és hogyan kell a
szkennert a számítógéphez csatlakoztatni. Figyelem: A szkenner USB
csatlakozón keresztül csatlakozik a számítógéphez. Ha a számítógépe nem
támogatja az USB technológiát, vásárolnia kell egy USB kártyát, illetve ha az
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alaplapja rendelkezik USB támogatással, akkor egy USB csatlakozót. A
kézikönyv feltételezi, hogy a számítógépe rendelkezik egy szabad USB
csatlakozó bemenettel.
A II. fejezet leírja, hogyan kell használni, karbantartani és tisztítani a szkennert.
Az A függelék a szkenner specifikációit tartalmazza.
A B függelék a forgalmazó adatait tartalmazza.

A kézikönyv jelzései
[XXX] – Parancsokat vagy a számítógép képernyőjének tartalmát jelzik
Dőlt – Egy fontos kifejezés első használata a fejezetben.
Vastag – A szkenner valamelyik gombját jelöli, vagy fontos megjegyzést takar.

A használt ikonok
A kézikönyv az alábbi ikonokat használja, melyek speciális figyelmet igénylő
információkra mutatnak:
Vigyázat: Folyamat, melyet gondosan kell követni a
sérülés vagy baleset elkerülése érdekében.

Figyelem: Utasítások, amiket érdemes megjegyezni, és amelyek
hibákat előzhetnek meg.

Információ: Opcionális tippek tájékoztatás céljából.

Óvintézkedések
Mielőtt elkezdi használni az eszközt, kérjük, olvassa el az alábbi információkat a
lehetséges károk vagy személyi sérülések elkerülése vagy csökkentése
érdekében.
1

Az alábbi esetekben páralecsapódás jöhet létre az eszköz belsejében, mely
hibás működést okozhat:
•

ha az eszköz hideg helyről közvetlenül meleg helyre kerül át;
5

• ha a hideg szobában fűteni kezdenek;
• ha az eszközt nyirkos szobában helyezik el.
A páralecsapódás elkerülése érdekében tegye a következőket:
• Hagyja az eszközt a műanyag zacskóban, amely a termék szobai
környezethez való alkalmazkodását szolgálja.
2
3
4

5
6
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• Várjon egy-két órát, mielőtt eltávolítja a zacskót.
Csak a szkennerhez adott adaptert és USB kábelt használja. Más adapter
vagy kábel hibás működéshez vezethet.
Hagyjon elég helyet az AC adapter körül, hogy veszély esetén gyorsan
kihúzhassa azt az áramból.
A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Tartsa az áramkábelt egyenesen,
csavarodás, csomó- és karcolásmentesen.
Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja, pl. éjszaka
vagy hosszú hétvége alatt, hogy elkerülje egy esetleges tűz veszélyét.
Ne kísérelje meg szétszedni a szkennert. Fennáll az áramütés veszélye és a
szkenner felnyitása garanciavesztéssel jár.
Ne ütögesse vagy kopogtassa a szkenner üveglapját, mert eltörhet.

Minimális rendszerkövetelmény1
•
•
•
•

Intel Pentium II 233MHz processzoros számítógép vagy ezzel kompatibilis
128 MR memória
Szabad USB 1.1 vagy 2.0 port
CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó
• 800MB szabad merevlemez-terület
• 16-bit színes videókártya vagy jobb
• Operációs rendszer:
USB 1.1: Windows 98, 2000 Professional, Me vagy XP Home/XP Professional
USB 2.0: Windows 2000 Professional vagy XP Home/XP Professional

Az optimális működéshez Pentium III 500MHz vagy nagyobb
processzor (vagy ezzel kompatibilis), 256MB RAM, szabad USB
2.0 port és 800MB szabad lemezterület ajánlott.

1

Nagyobb követelményre lehet szükség, ha nagy mennyiségű anyagot akar beszkennelni
vagy szerkeszteni. Az itteni rendszerkövetelmény csak iránymutatás, általában minél jobb a
számítógép (alaplap, processzor, merevlemez, RAM, videókártya), annál jobb az eredmény.
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Doboz tartalma2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkenner
USB kábel
Áram adapter
Gyorstelepítési útmutató
Telepítő/Szoftver CD
Képminőség javító hátlap (egybecsomagolva a dokumentum fedél alatt a
Visszatükröző dokumentumalátéttel)
Visszatükröző dokumentumalátét

A szkenner csatlakozói

1.
2.
3.

USB port(csatlakozó bemenet): ez csatlakoztatja a szkennert a számítógépen
található USB csatlakozó bemenethez a mellékelt USB kábellel.
Áram csatlakozó: ez csatlakoztatja a szkennert a szabvány AC áramaljzathoz
a mellékelt áramkábellel.
Áram kapcsoló: a szkennert KI vagy BE kapcsolja.

2

Őrizze meg a dobozt és a csomagolást, ha a jövőben szállítani kívánja a terméket. A
csomagolás újrahasznosítható.
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4.

Szkenner zár: ez tartja helyben a szkenner fejet szállítás közben.

5.

Funkció kapcsoló gombok és LED-ek: a megfelelő Könyv vagy Papír gombra
utal, a LED jelzi az aktuális funkciót.
Könyv funkció gombok: ha megnyomja a Könyv funkció gombot, az alatta
található háromszög alakú LED világít és a gombok bal oldala a panelen a
funkciókat (Book Pilot, Előkép, Színes szkennelés, Szürke szkennelés és
Szöveg szkennelés) vezérlik.
Papír funkció gombok: ha megnyomja a Papír funkció gombot, az alatta
található háromszög alakú LED világít és a gombok jobb oldala a panelen a
funkciókat (Normál, E-mail, Másolás, OCR és Szkennelés) vezérlik.
Áram LED: jelzi a szkenner állapotát.

6.

7.

8.

Visszatükröző dokumentumalátét3: használja ezt a kétoldalas alátétet (fekete
és fehér) a szkennelendő kép háttérszíneként.
4
10. Képminőség javító hátlap : használja ezt a hátlapot, ha „átlátszósági”
problémák jelentkeznek.
9.

3

Kérjük, hogy további információért nézze meg a FAQ (Gyakran Ismételt Kérdések)
dokumentumot a Telepítő CD-n. Az alátét elvesztésének elkerülése érdekében használat után
helyezze vissza a szkenner dokumentum fedél hátlapjához.
4

Kérjük, hogy további információért nézze meg a FAQ (Gyakran Ismételt Kérdések)
dokumentumot a Telepítő CD-n.
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I. fejezet A szkenner telepítése
A szkenner telepítése előtt ellenőrizze, hogy minden szükséges alkatrész
rendelkezésre áll. A csomag tartalmának listája a kézikönyv Doboz tartalma
szakaszánál olvasható.

Szoftver telepítési követelmények
A szkennerrel együtt jár egy képszerkesztő szoftver (Ulead PhotoImpact), OCR
szoftver
(FineReader),
dokumentummenedzselő
szoftver
(Presto!
PageManager), a szkennervezérlő, és az Action Express szoftver. Ezek a
szoftver alkalmazások kb. 800 MB szabad merevlemez területet igényelnek a
telepítés során.
Az USB szkenner csak Microsoft Windows 98, Me, 2000 Professional és XP
operációs rendszerek alatt működik.
•

A szkenner az USB 2.0 High Speed és Full Speed
specifikációinak megfelelően került kialakításra és
gyártásra. Windows 98/Me alatt a szkennerrel
kapcsolatban problémák léphetnek fel akkor is, ha
verziószám emeléssel javította a számítógépet az
USB 2.0 támogatáshoz, ez sokszor az operációs
rendszer és az alaplapon vagy az USB kártyán
található USB chipset közötti kompatibilitás
hiányából adódik. A probléma megoldásához ajánlott
egy másik kompatibilis kártyát vásárolni, vagy az
operációs rendszert Windows XP/2000-re váltani.

•

Kérjük, ne használjon több USB szkennert egyszerre
a Windows XP alatt! További információért nézze
meg a következő linket:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en
-us;324756

Hardver követelmények
A szkenner Universal Serial Bus (USB) bemeneten keresztül csatlakozik a
számítógéphez, ami Plug and Play kompatibilis (nem igényel kézi
konfigurálást). Annak meghatározására, hogy a számítógépe USB képes-e,
nézze meg a számítógép hátulját, hogy olyan USB csatlakozót találjon, amilyen
az alábbi képen látható. Néhány számítógépen a hátul található USB portok már
foglaltak, ilyenkor további portok találhatók a monitoron vagy billentyűzeten.
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Ha problémája támad az USB port megtalálásával, kérjük, nézze át a
számítógépéhez kapott hardver kézikönyvet.
A vizsgálat során egy vagy két téglalap alakú USB csatlakozót kell találnia,
amelyek általában úgy néznek ki, mint az alábbi képen.

Ha nem talál ilyen USB csatlakozó bementeket a számítógépén, szükséges egy
bizonyos USB interfész kártyát vásárolni, hogy USB kapacitást adjon a
számítógépéhez.

A szkenner telepítése és beállítása
Kérjük kövesse az alábbi lépéseket a Plustek szkenner telepítéséhez.
1. lépés: A szkenner zár kioldása

Mielőtt csatlakoztatja a szkennert a számítógéphez, győződjön meg róla, hogy a
zárat kioldotta.
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2. lépés: A szkenner csatlakoztatása a számítógéphez

1. Csatlakoztassa az adaptert a szkenner áram csatlakozójához.
2. Az adapter másik végét dugja be a fali csatlakozó aljzatba.
3. A mellékelt USB kábel négyzet alakú végét dugja be a szkenner hátoldalán
található USB bemenetbe.
4. Az USB kábel téglalap alakú végét csatlakoztassa a számítógép hátulján
található USB bemenetbe.
5. Ha a szkennert USB hubhoz5 kívánja csatlakoztatni, ellenőrizze, hogy a hub a
számítógép USB csatlakozó bemenetéhez csatlakozik. Ezután csatlakoztassa
a szkennert az USB hubhoz.

3. lépés: A szoftver telepítése

1. Kapcsolja be a szkennert.

5

Az USB hub nem tartozéka a szkennernek.
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2.

Ha a számítógép USB bemenete jól működik, automatikusan felismeri az
eszközt és megjelenik az Új hardver hozzáadása varázsló ablak.
Ha a számítógép kikapcsolt állapotban van, amikor a szkennert
csatlakoztatja, az Új hardver hozzáadása varázsló csak a
számítógép bekapcsolása, és a Windows bejelentkezése után
jelenik meg a képernyőn.

3. Windows 98 & 2000 esetében
a. Kattintson a Tovább gombra, ha az Új hardver hozzáadása varázsló
megjelenik a képernyőn.
b. Válassza
a „MEGFELELŐ DRIVER MEGKERESÉSE AZ
ESZKÖZHÖZ (AJÁNLOTT)” pontot és kattintson a Tovább gombra.
c. A következő ablak megkérdezi, hogy hol keresse a meghajtót (drivert).
Válassza a CD-ROM meghajtót, és törölje a Floppy lemezmeghajtót,
ha be van jelölve.

d.
e.
f.

Helyezze be a Telepítő/Szoftver CD-t a CD-ROM meghajtóba és
kattintson a Tovább gombra.
Kattintson a Tovább gombra a megjelenő ablakban. Ezután Windows 98
esetében ugorjon a 4. lépésre.
Windows 2000 felhasználó esetén – A telepítési folyamat során
„Digitális aláírás szükséges” felirat jelenhet meg a képernyőn. Hagyja
figyelmen kívül, és kattintson az Igen gombra a telepítés folytatásához, ez
nem okoz problémát a szkenner működésében. Ezután ugorjon a 4.
lépésre.

4. Windows XP & Me esetében
a. Helyezze be a Telepítő/Szoftver CD-t a CD-ROM meghajtóba.
b. Válassza a Szoftver automatikus telepítése (ajánlott) pontot és
kattintson a Tovább gombra.
c. Kattintson a Tovább gombra a megjelenő ablakban.
Ha a rendszer befejezte a telepítést, kattintson a Befejezés gombra.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes szoftver telepítéséhez,
amit az USB szkenner igényel.
5.
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7.

A szoftverek telepítése után csukja be az összes nyitott alkalmazást, és
kattintson a Befejezés gombra a számítógép újraindításához.
Ha a szkenner telepítése nem indul el automatikusan, és nem
jelenik meg a képernyőn, kattintson a Start menüre, válassza a
Futtatás… pontot és írja be a D:\Install szöveget (ahol a D: a
számítógép CD meghajtójának betűjele.).

4. lépés: A szkenner tesztelése
Az alábbi tesztelési folyamat ellenőrzi, hogy a szkenner megfelelően működik a
számítógéppel és a szoftverekkel. Mielőtt elkezdené a tesztelést, ismételten
győződjön meg róla, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik.
A szkenner teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Nyissa ki a szkenner dokumentum fedelét és helyezzen be egy könyvet a
szkenner üvegfelületére, fejjel a gombok felé,.

2. Lágyan csukja le a fedelet.
3. Nyomja meg a [Book Pilot] gombot a szkenneren.
4. Ha a Book Pilot ablakban megjelenik a kép, a szkenner helyesen
működik.
Kérjük nézze meg a Book Pilot on-line súgóját, ha a Book Pilot
használatával kapcsolatban további információra van szüksége.

Szoftver telepítési hibaelhárítás
Gondosan nézze át a kézikönyvben és a Gyorstelepítési útmutatóban leírt
lépéseket.
Ha még mindig fennáll a probléma, ellenőrizze az alábbiakat:
 Van 800 MB szabad hely a merevlemezen.
 A szkenner csatlakozik, és bekapcsolt állapotban van.
 A szkennerhez mellékelt USB kábelt használja.
 Az USB kábel négyzet alakú vége csatlakozik a szkenner hátuljához.
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 Az USB kábel téglalap alakú vége csatlakozik a számítógép hátuljához.
Ha eltért a kézikönyvben leírt telepítési folyamattól, kérjük, húzza ki az USB
kábelt a szkennerből, és újra telepítse fel a szoftvereket a CD-ről. Az ismételt
telepítéshez kattintson a Start menü Futtatás… pontjára, és írja be a D:\Install
szöveget (ahol a D: a CD-ROM meghajtó betűjelét jelenti). Gondosan kövesse a
Telepítő Varázsló által kért összes lépést. Indítsa újra a számítógépet, és
csatlakoztassa az USB kábelt a szkennerhez, miközben a rendszer bejelentkezik.

További szoftver telepítése
A szkenner TWAIN kompatibilis, és a funkciói elérhetők az összes TWAIN
kompatibilis szoftver által. Ha más szoftvert vásárol, amit a szkennerrel
használni kíván, győződjön meg róla, hogy az teljesíti a TWAIN szabványokat.

Szkenner telepítés a Windows XP verzióra való váltás után
Ha eldöntötte, hogy Windows 98 vagy Me operációs rendszerét Windows XP
verzióra cseréli, miután a szkenner szoftver már telepítésre került, kövesse az
alábbi utasításokat:
1. Húzza ki az AC adaptert a fali csatlakozóból.
2. Húzza ki a szkenner USB kábelét a számítógép hátuljából.
3. A Windows Start menüjében kattintson a Programok pontra, majd a
Szkenner modell nevére. A felbukkanó menüben válassza a Plustek
OpticBook 3600 eltávolítása parancsot. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a szoftverek eltávolításához.
4. Az eltávolítás befejezését követően zárja be az összes futó alkalmazást, és
kattintson a Befejezés gombra a számítógép újraindításához.
5. Kezdje el a Windows XP telepítését a Microsoft által adott útmutatás szerint.
6. Ha a frissítés befejeződött, telepítse újra a szkenner hardvert és szoftvereket.
Nézze meg a szkenner gyorstelepítési útmutatóját a részletekhez.

II. fejezet Használat és karbantartás
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A szkenner működtetése
A szkenner működtetése két különböző módon lehetséges:
1. Egy képszerkesztő programon keresztül, amely beolvassa a képeket a
szkennerről.
2. Az Action Express program segítségével, amely automatikusan telepítésre
kerül a szkenner szoftvereivel együtt.
A szkennert bizonyos típusú szoftverek segítségével lehet meghajtani. Mivel
minden beolvasott dokumentumot vagy képet (akár szöveg, akár kép) a
számítógép képként kezel, a legtöbb szkenner egy képszerkesztő programon
keresztül működik, ahol lehetőség van a képek megtekintésére, szerkesztésére,
mentésére és kinyomtatására. Egy képszerkesztő program mellékelten
megtalálható a szkenner Telepítő/Szoftver CD-jén. Ez lehetővé teszi a
beszkennelt képek módosítását és javítását számos szűrő, szerkesztőeszköz és
effektus használatával.
Mi a helyzet, ha szöveges dokumentumot akar szkennelni és
szövegszerkesztővel szerkeszteni? Itt van szerepe az optikai karakterfelismerő
programoknak (OCR). Az OCR szoftver a szkenneről beérkező képet szöveges
dokumentummá konvertálja, ami már látható, szerkeszthető és elmenthető a
szövegszerkesztő program által. Egy OCR program szintén megtalálható a
Telepítő/Szoftver CD-én, és ha így szeretné használni a szkennert, akkor ezt is
fel kell telepítenie.
Az Action Express egy olyan program, amely lehetővé teszi a képek és
szövegek szkennelését képszerkesztő program használata nélkül. Az Action
Express azt is lehetővé teszi, hogy a szkennert fénymásolóként6 használja, és a
dokumentumokat vagy képeket szkennelés után e-mailben elküldje.
Kérjük, hogy ezzel a funkcióval kapcsolatban további információért olvassa el
az Action Express on-line súgóját.

Képek szkennelése
Az alábbiak leírják, hogy kell használni a mellékelt Ulead PhotoImpact XL SE7
képszerkesztő alkalmazást az első szkennelés elvégzéséhez. Ha már járatos a
szkennelésben, alternatívaként használhat bármilyen TWAIN-kompatibilis
szkennelő programot vagy képszerkesztő alkalmazást is.
1. Nyissa fel a szkenner fedelét és helyezzen be egy könyvet. A könyvet a
szkenner házán található

6

jelhez tájolja.

A másolási funkcióhoz nyomtatóra is szükség van.

7

További információért az Ulead PhotoImpact használatához, olvassa el a szoftver
kézikönyvét a Telepítő/Szoftver CD-én.
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2. A Windows [Start] menüjében kattintson a [Programok] pontra és válassza az
[Ulead PhotoImpact XL SE] gombra a szoftver elindításához.
3. A PhotoImpact program [File] menüjében válassza a [Scanner] pontot és
válassza a Plustek szkennert a TWAIN program behívásához.
Ha több mint egy szkennert vagy egyéb képalkotó
eszközt telepített a számítógépéhez, ezt a szkennert kell
alapértelmezett szkenner forrásként megadni a TWAIN
program behívása előtt.
1.

A PhotoImpact programban a [File] menüből
mutasson a [Scanner] pontra és válassza a [Select
Source] pontot.

2.

A felbukkanó ablakban válassza ki a Plustek
szkennert, és kattintson a [Select] gombra, hogy
alapértelmezett forrásnak beállítsa az eszközt.

Megjelenik a TWAIN felület (Auto Mode).
5. Kattintson az [Open the Auto Scan Control Panel] (Automatikus szkennelés
vezérlőpanel megnyitása) gombra, ha meg akarja változtatni a felbontást.
Kattintson a [Close] (bezárás) gombra a beállítások mentéséhez és a TWAIN
felülethez való visszatéréshez.
6. Kattintson az [Atuo Scan] gombra. Az IDEAS technológia (Intelligent
Detection & Easy Scan Technology) automatikusan beolvassa a képeket az
optimális beállításnak megfelelően, és átküldi azokat az Ulead PhotoImpact
programnak.
4.

A TWAIN felület alapbeállítása az Auto Mode, de kattinthat a
[Switch to Advanced Mode] (Váltás haladó módra) pontra is a
szkennelési beállítások testreszabásához. További információért
olvassa el a TWAIN on-line súgóját.

Szkenner gombok (Papír funkció)
A szkenner gombok használata
A szkenner olyan funkciógombokkal rendelkezik, melyek a szkennelést
kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik. Könyv funkcióban a gombok Book
Pilot, Előkép, Színes szkennelés, Szürkeskálás szkennelés és Szöveg szkennelés
feladatokat végeznek. Papír funkció alatt Másolás, Normál, E-mail, OCR és
Szkennelés feladatokat hajtanak végre. Három mód közül választhat a Papír
funkció gombjainak eléréséhez:
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Auto Mode: az IDEAS technológia a képeket optimális beállításokkal
automatikusan beszkenneli, és a szkennelt képet egy feldolgozóprogramba
továbbítja. Ez a mód biztosítja a legkevesebb erőfeszítést igénylő szkennelést.
EZ Mode: ha több szkennelési feladatot akar elvégezni azonos beállításokkal,
ez a mód ajánlott.
Advanced Mode: ha minden szkennelést az igényei szerint testre akar szabni,
ez a mód nyújtja a legtöbb választási lehetőséget.
Az alapértelmezett Auto Mode beállítást az alábbi lépésekkel tudja
megváltoztatni:
Jobb egérgombbal kattintson az Action Express ikonra
a rendszertálcán.
Válassza a Button Configuration (gomb konfigurálása) parancsot a
felbukkanó menüben.
Vagy, ha megnyitotta az Action Express felületét az Action Express ikonjára
jobb egérgombbal kattintva és az Action Express feliratot választva,
kattintson a Button Configuration gombra az Action Express felületén.
3. A megjelenő ablak bal oldalán válassza a beállítani kívánt gombot.
4. Válassza az EZ Mode-ot vagy Advanced Mode-ot.
5. Kattintson az OK gombra a mentéshez.
1.
2.

További információért az Action Express használatával
kapcsolatban az on-line súgót az alábbi módok egyikével érheti
el:
1. Kattintson a Help (Súgó) gombra a program használata
közben.
2. A Windows Start menüjében mutasson a Programok |
(szkenner modell neve) pontra és válassza az Action Express
Help pontot.
A Felhasználói gomb definiálása
A felhasználó a szkenner paneljén található Felhasználói gombot többfunkciós
segéddé változtathatja azáltal, hogy az Action Express más funkcióját rendeli
hozzá. A Felhasználói gomb definiálása után a kiválasztott funkció fog
betöltődni a gomb megnyomásakor.
Az alábbiakban leírjuk, hogyan kell definiálni a Felhasználói gombot az Action
Express Button Managerének használatával.
Jobb egérgombbal kattintson az Action Express ikonra
a rendszertálcán
és válassza a Button Manager pontot a felbukkanó menüben.
2. A Button Manager ablak megjelenik a képernyőn.
3. A le- és felfelé nyilakkal válassza ki a Felhasználói gombot.
1.
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A Select the button function (a gomb funkció kiválasztása) felbukkanó
listájából válassza ki a kívánt funkciót.
5. Kattintson az OK gombra a változások elfogadásához.
6. Ezután ha megnyomja a [Felhasználói] gombot a szkenneren, a kívánt
funkció fog elindulni.
4.

•

A [Felhasználói] gomb alapfunkciója a Szkennelés,
akkor is, ha ezt nem definiálta a Button Manager
segítségével.

•

A gomb használatához ellenőrizze, hogy a
hozzárendelt
funkciónak
megfelelő
szoftver
előzetesen telepítésre került (pl. nyomtató driver
szükséges a másolás funkcióhoz).

Állapotjelzések
A zöld Áram LED jelzi a szkenner állapotát az alábbiak szerint:
Fény
Állapot
Világít
A szkenner csatlakozik a számítógéphez, kész a szkennelésre.
Villog
A szkenner foglalt, szkennel.
Nem világít A szkenner ki van kapcsolva, vagy mert a szkenner nem
csatlakozik a számítógéphez, vagy mert a számítógép ki van
kapcsolva.

Szkenner csatlakozás
Az első lépés a csatlakozási problémák elhárításához, hogy ellenőrzi az összes
fizikai csatlakozást. A Windows rendszertálcán található Action Express
ikon jelzi, ha a szkenner szoftver pontosan betöltődött, és a szkenner és a
számítógép kommunikál egymással.
Megjelenés

Nincs kép

Állapot
A program sikeresen elindult, a szkenner csatlakozik a
számítógéphez és készen áll a képek szkennelésére.
A szkenner nem kapcsolódik a számítógéphez. Vagy a
szkenner nincs bekapcsolva.
A program leállítását választotta, függetlenül attól, hogy a
szkenner csatlakozik vagy sem a számítógéphez.
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Szkenner zár
A szkenner három különböző zárolási állapottal rendelkezik az optikai
alkatrészek védelme érdekében. A szkenner megfelelő működéséhez az adott
helyzetnek megfelelő zárolási állapotot kell választania.

Automata zár használatára sima felületen történő szkenneléskor van szükség. A
szkenner automatikusan zárolt állapotba kerül, ha a zár feje nincs benyomva. Ez
az általános használatnál ajánlott.

Mindig nyitott állapot az instabil vagy túl lágy felület esetében jöhet szóba.
Ezenkívül, ha a szkenner folyamatos használat alatt áll, tartsa ebben az
állapotban a szkenner zárat.
Ha ebben az állapotban használja a szkennert, bármilyen
mozgatás előtt zárja le a reteszt, hogy megvédje a szkennert a
sérülésektől.

Mindig zárt állapot a szkennelő fejet egy helyben tartja szállítás vagy
áthelyezés során. Ilyenkor a nem lehet a készülékkel szkennelni.

Használati és karbantartási tippek
A szkenner folyamatos és megfelelő működéséhez vessen
egy pillantást az alábbi használati és karbantartási tippekre.
Ne használja a szkennert poros környezetben. Porszemcsék és egyéb
idegen tárgyak károsíthatják az egységet.
 Ne tegye ki a szkennert túlzott rázkódásnak. Ez károsíthatja a belső
részeket.
 Tisztítsa meg az üvegfelületet egy dörzsölésmentes üvegtisztító
folyadékkal, és lágy, foszlás-mentes kendővel. Azután törölje szárazra az
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üveget a kendővel. SOHA NE SPRICCELJEN ÜVEGTISZTÍTÓT
KÖZVETLENÜL AZ ÜVEGFELÜLETRE. A túlzott mennyiségű
folyadék maradványa elhomályosíthatja vagy rongálhatja a szkennert.
A szkenner megfelelő működése 10o C és 40o C között biztosított.
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A Függelék: Specifikáció8
Plustek OpticBook 3600
Fizikai méretek
Súly
Működési hőmérséklet
Szkennelési terület
Szkennelési mód
Felbontás
Szkennelhető anyag
Protokoll
Felület
Lámpa típus
Áram adapter
Áramfelvétel
EMI

8

453 x 285 x 105 mm
3,96 kg
10o C és 40o C között
Maximum 216 x 297 mm
Minimum 12,7 x 12,7 mm
Színes: 48-bites bemenet, 24/48-bites kimenet
Szürkeskála: 16-bites bemenet, 8/16-bites kimenet
Fekete-fehér: 1-bit
Optikai felbontás: 1200 dpi
Max. hardveres felbontás: 1200 dpi x 2400 dpi
Max. interpolált felbontás: 24000 dpi
Színes és fekete-fehér eredeti
TWAIN kompatibilis
USB 2.0 High Speed vagy Full Speed mód (USB 1.1
kompatibilis)
Hideg katód lámpa
Áramkimenet DC 15V, 1A
Működés alatt: maximum 15 W
Pihenő állapotban: 4,3 W
FCC Class B, CE

A hardver specifikáció bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
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B Függelék: Forgalmazó adatai
A termék megvásárolható:
„Informatika a látássérültekért” Alapítvány
1146 Budapest, Hermina út 47.
Telefon: 06 (1) 273-3180, 06 (20) 425-5224
Fax: 06 (1) 273-3189
Informatikai ügyfélszolgálat: 06 (70) 295-9288
Internet: www.infoalap.hu;
E-mail: ertekesites@infoalap.hu
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