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avançadas, cuidados diários e troca de produtos consumíveis. Leia o "Manual de instruções" para melhores 
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Como as marcas registadas são 
indicadas neste manual

Referências aos sistemas operacionais são 
descritas da seguinte forma:

Produto Indicação

Windows® XP 
Professional 
(Service Pack 3 ou mais 
recente)
Windows® XP 
Professional x64 Edition
(Service Pack 2 ou mais 
recente)
Windows® XP 
Home Edition 
(Service Pack 3 ou mais 
recente)

Windows 
XP

Windows 
(*1)

Windows Server™ 2003, 
Standard Edition
Windows Server™ 2003, 
Standard x64 Edition
Windows Server™ 2003 
R2, Standard Edition 
(Service Pack 2 ou mais 
recente)
Windows Server™ 2003 
R2, Standard x64 Edition
(Service Pack 2 ou mais 
recente)

Windows 
Server 
2003

Windows Vista™ 
Home Basic (32-bit/64-
bit) (Service Pack 1 ou 
mais recente)
Windows Vista™ 
Home Premium 
(32-bit/64-bit) (Service 
Pack 1 ou mais recente)
Windows Vista™ 
Business (32-bit/64-bit) 
(Service Pack 1 ou mais 
recente)
Windows Vista™ 
Enterprise (32-bit/64-bit) 
(Service Pack 1 ou mais 
recente)
Windows Vista™ 
Ultimate (32-bit/64-bit) 
(Service Pack 1 ou mais 
recente)

Windows 
Vista

Windows 
(*1)

Windows Server™ 2008 
Standard (32-bit/64-bit)
Windows Server™ 2008 
R2 Standard

Windows 
Server 
2008

Produto Indicação
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*1: Onde não há distinção entre as diferentes
versões do sistema operacional acima, o 
termo "Windows" é utilizado.

Informações de segurança

O manual "Precauções de segurança" descreve 
detalhes importantes para a utilização segura e 
correta do aparelho. Leia as precauções de 
segurança com atenção antes de usar o produto.

Avisos de cuidado usados neste 
manuall

Símbolos utilizados neste manual   

Exemplos de telas neste manual

À fim de aperfeiçoamento de informações, os 
exemplos de telas deste manual estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.
Se a tela exibida pelo computador diferir da tela 
de exemplo deste manual, siga as instruções do 
monitor, apenas usando o manual de instruções 
como referência.
Os exemplos de tela utilizados neste manual são 
do driver TWAIN, ISIS e ScandAll PRO 
(programa para digitalização de imagens).

Idioma do Painel de operações

Além do Inglês, o Painel de operações poderá ser 
visualizado em Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol e Chinês (simplificado). Neste manual, 
as instruções do Painel de operações estão 
exibidas em Inglês.

Windows® 7 
Home Premium 
(32-bit/64-bit)

Windows® 7 Professional 
(32-bit/64-bit)

Windows® 7 Enterprise 
(32-bit/64-bit)

Windows® 7 Ultimate 
(32-bit/64-bit)

Windows 
7

Windows 
(*1)

Windows Server™ 2012 
Standard (64-bit)

Windows 
Server 
2012

Windows Server™ 2012 
R2 Standard (64-bit)

Windows 
Server 
2012 R2

Windows® 8 
(32-bit/64-bit)

Windows® 8 Pro 
(32-bit/64-bit)

Windows® 8 
Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows 
8

Windows® 8.1 
(32-bit/64-bit)

Windows® 8.1 Pro 
(32-bit/64-bit)

Windows® 8.1 
Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows 
8.1

Windows® 10 Home 
(32-bit/64-bit)

Windows® 10 Pro 
(32-bit/64-bit)

Windows® 10 Enterprise 
(32-bit/64-bit)

Windows® 10 Education 
(32-bit/64-bit)

Windows 
10

Windows Server™ 2016 
Standard (64-bit)

Windows 
Server 
2016

Produto Indicação

PERIGO
Este aviso alerta o usuário que a 
operação citada pode causar sérios 
acidentes levando à morte, se não 
observada e operada 
cautelosamente.

CUIDADO
Este aviso alerta o usuário que a 
operação citada pode causar 
acidentes ou danos ao aparelho se 
não observadas e operadas 
cautelosamente.

ATENÇÃO Este símbolo alerta usuários a 
informações importantes. Certifique-se de
ler estas informações.

DICA
Este aviso mostra dicas úteis sobre o uso 
do aparelho.
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Capítulo1  PREPARANDO O SCANNER
1.1 Conteúdo da embalagem do scanner

Ao abrir a caixa do scanner, verifique se todas as partes e acessórios estão inclusos na embalagem.
Se qualquer um destes componentes estiver faltando ou estiver danificado, contate a loja onde o scanner foi adquirido 
ou a assistência técnica autorizada da FUJITSU. Manuseie o scanner e os respectivos acessórios com cuidado.

Scanner (x1)

Defletor de saída (x1) 

Cabo de alimentação
(O conteúdo pode variar dependendo do país e do modelo 
adquirido.) 

Cabo USB (x1)

Setup DVD-ROM (x1) 

Precauções de segurança (x1)

Indicador do painel de operações (x5)

Operações básicas do fi-5950 (x1)

Manual de limpeza (x1) 
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Capítulo2   INSTALANDO O SCANNER
2.1 Instalando o scanner

1. Posicione o scanner no local onde pretende
instalá-lo.

Para mais informações sobre as dimensões do 
scanner e sobre o espaço necessário para a 
instalação, consulte o capítulo 10 “Especificações 
do scanner” no “Manual de instruções do fi-5950”.

2. Ligue o cabo de alimentação na Porta de
alimentação do scanner e conecte a outra
parte na tomada.

2.2 Ligando o scanner ao PC

Faça a conexão utilizando a interface USB ou SCSI. 

■ Conexão pela interface USB

1. Ligue o cabo USB ao conector USB.

2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao
PC.

ATENÇÃO  O scanner pesa 50 kg.
 O scanner deve ser movido por duas

pessoas. Ao transportar o scanner,
segure apenas pela parte inferior do
aparelho.

ATENÇÃO Utilize apenas o cabo de alimentação for-
necido pelo fabricante.

DICA
O Display de funções e o LED podem 
piscar ligeiramente quando a tomada for 
conectada. É um processo normal e não se 
trata de defeitos no aparelho.

ATENÇÃO Este scanner é fornecido com duas 
interfaces. Ultra SCSI e USB 2.0 /1.1. 
Ligue apenas um dos cabos: USB ou 
SCSI. 

ATENÇÃO  Certifique-se de utilizar o cabo USB que
acompanha este scanner. O
funcionamento correto do aparelho
usando outros cabos não pode ser
garantido.

 Ao fazer a ligação via hub USB, utilize a
porta do hub que estiver mais perto do
computador. Utilizando outras portas, o
scanner pode não funcionar
corretamente.

 Ao fazer a ligação do scanner utilizando
o USB 2.0, é necessário que tanto a
porta USB como o hub sejam 
compatíveis com o padrão USB 2.0. A 
velocidade de digitalização pode ser 
reduzida se a conexão for feita usando o 
padrão USB 1.1.
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3. Pressione a marca "I" da Chave de energia
central para ligar o scanner.

■ Conexão pela interface SCSI

Ao utilizar o scanner com a interface SCSI, os seguintes 
cabos e placas SCSI devem ser utilizados:

 Cabo SCSI
Utilize um cabo SCSI cujo conector ligado ao 
scanner seja blindado, de alta densidade e de 68 
pinos, e que o conector ligado ao PC encaixe no 
conector da placa SCSI que pretende utilizar.
Recomendamos o uso de um cabo com menos de 1,5 
metros de comprimento.

 Placa SCSI
Procure informação sobre a placa SCSI recomendada 
no web site da Fujistu (seção de perguntas 
frequentes).

http://www.fujitsu.com/global/support/
computing/peripheral/scanners/scsi/ 

1. Introduza o cabo SCSI ao conector da
interface do scanner até que ambas as
extremidades sejam travadas.

2. Ligue a outra extremidade do cabo ao PC.

3. Especifique o ID da interface SCSI utilizando a
Chave de ID do SCSI existente na parte
traseira do scanner.

 O número do ID da interface SCSI pré-
configurada é "5".

   Se o ID do SCSI de um outro dispositivo for igual 
a este, altere o ID do scanner ou do dispositivo.

O ID SCSI é ativado quando o scanner é ligado

4. Pressione a marca "I" da Chave de energia
central para ligar o scanner.

ATENÇÃO  Desligue o scanner para ligar o cabo
SCSI. Não se esqueça de ligar primeiro
o cabo SCSI e só depois a alimentação
do scanner e do PC.

 Uma configuração SCSI daisy chain,
ligue o scanner de forma a que este
seja o dispositivo terminal.

ONOFF

ATENÇÃO Tenha cuidado para não dobrar os pinos 
do cabo SCSI na hora de conectá-lo ao 
scanner.

ID nº. Descrição

0 a 7 Estes valores podem ser definidos como 
IDs.

8, 9 Estes valores funcionam com o valor 
pré-definido na fábrica (ID SCSI = 5). 

ONOFF
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2.3 Instalando os aplicativos

■ Aplicativos fornecidos

Os seguintes aplicativos são fornecidos com o scanner:

 Driver PaperStream IP (TWAIN)
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner
for manuseado com os aplicativos compatíveis ao
TWAIN.

 Driver PaperStream IP (TWAIN x64)
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando você
opera o scanner usando aplicativos compatíveis ao
TWAIN 64-bit.
Pode ser instalado em sistemas operacionais 64-bit.

 Driver PaperStream IP (ISIS)
Obedece ao padrão ISIS. Usado quando o scanner for
manuseado com os aplicativos compatíveis ao ISIS.

 2D Barcode for PaperStream
Esta opção pode reconhecer códigos bi-dimensionais.
Pode ser usado com o driver PaperStream IP
(TWAIN), PaperStream IP (ISIS) ou PaperStream
Capture.
Efetue o download a partir da página de download na
web e instale-o.

 Software Operation Panel
Configura operações do scanner e gerencia as peças
de consumo.
É instalado junto com o driver PaperStream IP
(TWAIN) ou PaperStream IP (ISIS).

 Error Recovery Guide
Exibe o status do erro e suas possíveis soluções. É
instalado junto com o driver PaperStream IP
(TWAIN) ou PaperStream IP (ISIS).

 PaperStream Capture
Aplicativo de digitalização de imagens compatível
com os drivers PaperStream IP (TWAIN) e
PaperStream IP (ISIS). As configurações podem ser
personalizadas especificando-as como perfis de
documentos.

 Manual
Inclui as Precauções de segurança, Instruções básicas
e o Manual de instruções.

 Scanner Central Admin Agent
Usado para centralizar o gerenciamento de vários
scanners, permitindo a atualização simultânea, o
monitoramento do status de operação e verificação
das informações do scanner.
Observe que os aplicativos necessários variam de
acordo com a operação desejada.Para maiores
detalhes, consulte o Guia do usuário do Scanner
Central Admin.

 fi Series Online Update
Aplicativo que verifica as atualizações de software
para o fi Series e as executa.

 Outros softwares (Versões anteriores)
Softwares fornecidos com versões antigas de
scanners também estão inclusos.
 Driver TWAIN

Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner
for manuseado com os aplicativos compatíveis ao
TWAIN.

 Driver ISIS
Obedece ao padrão ISIS. Usado quando o scanner for
manuseado com os aplicativos compatíveis ISIS.

 Image Processing Software Option
Opção de software com recursos avançados de
binarização de imagens digitalizadas. Pode ser
instalado junto com os drivers (TWAIN / ISIS).

 ScandAll PRO
Software de digitalização de imagens compatível com o 
TWAIN / ISIS. Configurações, como para
digitalizações de lotes, podem ser definidas de acordo
com a necessidade. Definindo configurações para a
leitura de lotes, digitalizações podem ser efetuadas de
acordo com a operação necessária.
Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a
partir da página de download na web.

 Scan to Microsoft SharePoint
Software que permite transferir arquivos do ScandAll
PRO a um site do SharePoint com facilidade. Pode ser
instalado junto com o ScandAll PRO.
Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a
partir da página de download na web.

■ Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema para o fi-5950 são os seguintes:

Sistema 
operacional

 Windows® XP Professional

 Windows® XP Professional x64 Edition

 Windows® XP Home Edition
 Windows Server™ 2003,

Standard Edition (*1) (*2) (*4)
 Windows Server™ 2003,

Standard x64 Edition (*1) (*2) (*4)
 Windows Server™ 2003 R2,

Standard Edition (*4)
 Windows Server™ 2003 R2,

Standard x64 Edition (*4)
 Windows Vista™

Home Basic (32-bit/64-bit)
 Windows Vista™

Home Premium (32-bit/64-bit)
 Windows Vista™ Business (32-bit/64-bit)
 Windows Vista™ Enterprise (32-bit/64-bit)
 Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-bit)
 Windows Server™ 2008

Standard (32-bit/64-bit)
 Windows Server™ 2008 R2

Standard Edition

 Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit)

 Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit)

 Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit)

 Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)
 Windows Server™ 2012

Standard (64-bit)
 Windows Server™ 2012 R2

Standard (64-bit)

 Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) (*3)

 Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) (*3)
 Windows Server™ 2016 Standard (64-bit)

(*3)
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*1: Scanner Central Admin Agent não possui suporte.
*2: ScandAll PRO e Scan to Microsoft SharePoint não

possuem suporte.
*3: O programa opera como aplicativo de Desktop.
*4: PaperStream IP e PaperStream Capture não possuem

suporte.

■ Instalando o pacote de aplicativos

Instale os aplicativos fornecidos através do Setup DVD-
ROM seguindo os procedimentos abaixo.Há 2 maneiras 
de instalar os aplicativos fornecidos: [Instalação 
(Recomendado)] instala todos os aplicativos necessários 
para operar o scanner. [Instalação (Personalizado)] 
instala apenas os aplicativos selecionados como 
necessário.

Instalação (Recomendado)

Os seguintes aplicativos serão instalados:

 Driver PaperStream IP (TWAIN)

 Driver PaperStream IP (TWAIN x64)

 Software Operation Panel

 Error Recovery Guide

 PaperStream Capture

 Manual

 Scanner Central Admin Agent

 fi Series Online Update

1. Ligue o computador e faça o login no Windows
como administrador.

2. Insira o Setup DVD-ROM no leitor de DVD.

 A tela [fi Series Setup] será exibida.

3. Clique o modelo do scanner.

4. Clique o botão [Instalação (Recomendado)].

5. Siga as instruções da tela para instalar.

Instalação (Personalizado)

1. Efetue os passos 1. a 3. em "Instalação
(Recomendado)" (página 7).

2. Clique o botão [Instalação (Personalizado)].

3. Marque a caixa de seleção do software que
deseja instalar e clique o botão [Avançar].

4. Siga as instruções da tela para instalar.

Leitor de 
DVD

Essencial para instalar o software

Interface  Ultra-SCSI (68-pinos)
 USB 2.0 (Alta velocidade)

DICA
Exemplos de telas do Windows XP são 
usadas na descrição das operações. As 
telas e as operações podem diferir 
levemente dependendo do sistema 
operacional utilizado.

ATENÇÃO  Se uma versão antiga do software esti-
ver instalada, desinstale-a primeiro.
Sobre como desinstalar o software, con-
sulte a seção "2.5 Desinstalando os pro-
gramas fornecidos" (página 8).

 Faça o logon como "Administrador"
(Administradores).

DICA
Se a tela [fi Series Setup] não for exibida, 
clique 2 vezes "Setup.exe" do Setup DVD-
ROM através do Windows Explorer ou 
[Computador].
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2.4 Verificando o driver do 
scanner

Esta seção explica como verificar o funcionamento do 
driver do scanner instalado utilizando o PaperStream 
Capture.
Certifique-se de que o driver do scanner está 
corretamente instalado seguindo o procedimento 
descrito abaixo.

■ Verificando o driver do scanner

1. Carregue o documento no scanner.

Para mais informações sobre como carregar os 
documentos, consulte a seção "2.6 Carregando 
documentos na Bandeja de entrada" no "Manual 
de instruções do fi-5950."

2. Abra o PaperStream Capture.

• Windows XP/Windows Vista/Windows
Server 2008/Windows 7
Selecione o menu [Iniciar]  [Todos os
programas]  [PaperStream Capture] 
[PaperStream Capture].

• Windows Server 2012/Windows 8
Clique a tela Iniciar com o botão direito,
selecione [Todos os aplicativos] na barra de
aplicativos e em seguida selecione [PaperStream
Capture] sob [PaperStream Capture].

• Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Clique [] no lado inferior esquerdo da tela
Iniciar e em seguida selecione [PaperStream
Capture] sob [PaperStream Capture].
Para exibir [], mova o cursor do mouse.

• Windows 10/Windows Server 2016
Selecione o menu [Iniciar]   [PaperStream
Capture]  [PaperStream Capture].

3. Clique o botão [Scan] da área de menu.

4. Clique um dos tipos 3 tipos de perfis de docu-
mento preparados previamente.
Abaixo, o tipo do documento [Black and White]
está clicado como exemplo.

  O documento será digitalizado e a imagem 
exibida.

Para mais informações sobre como digitalizar 
documentos, consulte o "Manual de instruções do fi-
5950" disponível no Setup DVD-ROM. 

2.5 Desinstalando os programas 
fornecidos

A seção seguinte explica como desinstalar as aplicações 
fornecidas com o scanner.

1. Inicie o computador.

2. Encerre todas os aplicativos.

3. No menu [Iniciar], selecione a opção [Painel de
controle]  [Adicionar ou remover programas].

 Na caixa de diálogo [Adicionar ou remover 
programas], a lista das aplicações instaladas será 
exibida.

4. Selecione o aplicativo que deseja desinstalar
seguindo o procedimento seguinte:

 Driver PaperStream IP (TWAIN): [PaperStream
IP (TWAIN)]

 Driver PaperStream IP (TWAIN x64):
[PaperStream IP (TWAIN x64)]

 Driver PaperStream IP (ISIS): [PaperStream IP
(ISIS) Bundle]

 2D Barcode for PaperStream: [2D Barcode for
PaperStream]

 PaperStream Capture: [PaperStream Capture]

 Manual: [Manuais fi Series for fi-5950]

 Para remover o driver TWAIN selecione o
"Scanner Utility for Microsoft Windows.".

ATENÇÃO Inicie a sessão como usuário com 
privilégios de “administrador".
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 Para remover o ScandAll PRO selecione
"Fujitsu ScandAll PRO."
Após o ScandAll PRO, é possível remover
também o Scan to Microsoft SharePoint.

 Para remover o Scan to Microsoft SharePoint
selecione  "Scan to Microsoft SharePoint."

 Para remover o driver ISIS, selecione o "ISIS
Driver - Fujitsu fi-5950."

 Para remover o Error Recovery Guide,selecione
"Error Recovery Guide".

 Para remover o Software Operation Panel (O
Software Operation Panel é instalado junto com
os drivers PaperStream IP / TWAIN / ISIS.),
selecione "Software Operation Panel".

 Para remover o Scanner Central Admin Agent,
selecione "Scanner Central Admin Agent".

 Para remover o FUJITSU Scanner USB HotFix,
selecione o "FUJITSU Scanner USB HotFix".

 Para remover o fi Series Online Update,
selecione "fi Series Online Update".

5. Clique o botão [Alterar / Remover] ou o botão
[Remover].

6. Quando a caixa de confirmação aparecer,
clique em [OK] ou o botão [Sim].

 A desinstalação é iniciada ao clicar o botão.

DICA
Para mais informações sobre a desinstala-
ção do Image Processing Software Option 
(versão de demonstração), consulte o 
"Manual de instruções do Image Processing 
Software Option".

DICA
Dependendo do sistema operacional utili-
zado, siga as instruções da tela. 
Exemplos: 
No Windows Vista / Windows 7, as janelas e 
os botões acima descritos têm as seguintes 
designações:
 [Adicionar ou Remover Programas]

[Desinstalar um programa]
 [Desinstalar/Alterar] [Desinstalar]
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