
Apresenta os parâmetros que podem ser 
alterados nos drivers.

Descreve os nomes e funções dos 
componentes do scanner.

Explica como efetuar a limpeza do scan-
ner.

fi-6670 / fi-6770 / fi-6750Sfi-6670 / fi-6770 / fi-6750S

Explica como carregar os documentos no 
scanner.

Explica como digitalizar vários tipos de 
documentos.

Descreve como substituir as peças de 
consumo do scanner.

Explica como resolver problemas.

Descreve como configurar as funções 
usando o Software Operation Panel.

P3PC-2252-08PTZ0
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Manual de instruções
Agradecemos a aquisição do Scanner de Imagem a Cores da série fi-6670 / fi-6770 / fi-
6750S. Este manual fornece informações básicas sobre como utilizar e manusear o
scanner. Para detalhes sobre como instalar o scanner e seus softwares de digitalização,
consulte as Instruções básicas.
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Como usar este manual
As descrições abaixo são sobre dicas ao utilizar este manual.

Capa

Instruções

 

Índex

Observações:
 Clicando os textos de cor azul (onde o ponteiro do mouse muda para 

a forma de uma “mão” quando posicionado sobre o texto, como este 

), a seção especificada será exibida.

 Os opcionais de navegação do Adobe® Acrobat® ou Adobe® 

Reader® podem ser utilizados neste manual.

Para mais detalhes, consulte o Adobe® Acrobat® ou a Ajuda do 

Adobe® Reader®.

 O teclado também pode ser utilizado. Use a tecla PageUp para exibir 
a página anterior. A tecla PageDown exibirá a próxima página.

Clicando o 
capítulo irá exibir 
a página 
desejada.

Capa: Exibe a página inicial deste manual.
Índice: Exibe a página da tabela de conteúdo.
Índex: Exibe a seção de índex.

Esta página será 
exibida.

As páginas serão exibidas quando cada título for 
clicado.

A página que descreve cada item será exibida 
quando a palavra for clicada.
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Introdução

três modelos de scanners 
icas são:

Descrição

ntador automático de documentos 
 automática e digitalização duplex.

ntador automático de documentos 
automática e digitalização duplex, 
izações de documentos de papéis 

ntador automático de documentos 
 automática e digitalização 
ra digitalizações de documentos 

 grossos.
gitalizações simplex.
Agradecemos a aquisição do Scanner de Imagem a Cores da 
série fi-6670 / fi-6770 / fi-6750S.
Este documento descreve os métodos das operações básicas 
para efetuar a digitalização utilizando o ScandAll PRO. A 
versão do ScandAll PRO fornecido com este produto, está 
sujeito a alterações sem aviso prévio, como nos casos em que 
os exemplos de telas deste documento podem diferir das ima-
gens exibidas atualmente.
Para mais informações sobre o ScandAll PRO, consulte o 
manual [Guia do usuário do ScandAll PRO].  

Modelo do scanner

Este manual foi elaborado para os 
descritos abaixo e suas característ

Modelo

fi-6670 Equipado com um alime
(AAD) para alimentação

fi-6770 Equipado com um alime
(AAD) para alimentação 
e um flatbed para digital
finos ou livros grossos. 

fi-6750S Equipado com um alime
(AAD) para alimentação
simplex, e um Flatbed pa
de papéis finos ou livros
O AAD efetua apenas di
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Manuais

Os seguintes manuais estão incluídos no scanner. Leia-os quando 
necessário.

Ajuda - Embutida nos 
aplicativos 

Explica como utilizar e configurar os 
aplicativos. Utilize tais ajudas quando 

ário. Abra-as pelo aplicativo utilizado.

Manual Descrição
Manual Descrição

Instruções básicas
(PDF)

Procedimentos sobre como instalar e efetuar 
operações básicas no scanner. Os dados do 
PDF estão inclusos no Setup DVD-ROM.

Guia do usuário
(Este manual)
(PDF)

Fornece informações sobre como operar, 
limpar, substituir as peças de consumo e 
solucionar problemas comuns. Incluído no 
Setup DVD-ROM. Os dados do PDF estão 
inclusos no Setup DVD-ROM.

Guia do usuário do 
ScandAll PRO (PDF)

Fornece informações sobre como digitalizar 
documentos usando o ScandAll PRO.

TWAIN Guia do 
usuário (PDF)

Explica como instalar e utilizar o driver 
TWAIN, incluso no Setup DVD-ROM.

Guia do usuário do 
Image Processing 
Software Option (PDF)

Explica como instalar e manusear o Image 
Processing Software Option. Incluso no Setup 
DVD-ROM.

Guia do usuário do 
Scanner Central 
Admin (PDF)

Descreve sobre a visão geral, instalação, 
operação e manutenção do Scanner Central 
Admin. Incluso no Setup DVD-ROM.

Error Recovery Guide
(ajuda HTML)

Detalhes do status do scanner e explicações 
sobre como resolver problemas encontrados.
Contém vídeos que explicam como trocar as 
peças de consumo. Incluso no Setup DVD-
ROM.

Ajuda - Embutida nos 
drivers do scanner

Explica como utilizar o drive do scanner e 
como configurá-lo.

relacionados necess
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Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e 
SharePoint são marcas comerciais ou marcas registradas da 

Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros 
países.
ISIS é a marca comercial ou marca registrada da EMC 
Corporation nos Estado Unidos.
Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat e Reader são marcas 
comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems 
Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.
ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY e FineReader são marcas comerciais de ABBYY 
Software, Ltd. as quais poderão estar registradas em algumas 
jurisdições.
Kofax e VRS são marcas comerciais ou marcas registradas 
da Kofax, Inc.
ABBYY, FineReader, e ABBYY FineReader são marcas 
comerciais ou marcas registradas do ABBYY Software Ltd.
ScanSnap, ScanSnap Manager e PaperStream são marcas 
registradas da PFU LIMITED no Japão.
Outros nomes de companhias e produtos são marcas 
comerciais ou marcas registradas de seus respectivos 
proprietários.

Fabricante

PFU LIMITED
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai Nishi-ku, 
Yokohama, Kanagawa 220-8567, Japan.

© PFU LIMITED 2008-2014
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Convenções
ares:

dutos deste manual estão 

Indicação

n

Windows 
XP

Windows
(*1)

dition
64 

d Edition
d x64 

Windows 
Server 
2003

/64-bit)
-bit/64-

-bit)
4-bit)
bit)

Windows 
Vista

2-bit/64-

 (64-bit)

Windows 
Server 
2008

4-bit)

it)

)

Windows 
7

Símbolos usados neste manual

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual.

Nomes das convenções deste manual

Scanners:
Os scanners são indicados como se segue:

A explicação deste manual tem como base os seguintes 
modelos:
  Tipo AAD: fi-6670
  Tipo Flatbed: fi-6770

Sistemas operacionais e softw
Os sistemas operacionais e os pro
descritos abaixo:

！！！
Este símbolo alerta usuários às informações importantes. 
Certifique-se de ler estas informações.

Este aviso alerta o usuário às dicas úteis sobre o uso do 
aparelho.

Modelo Indicação

fi-6670 Tipo AAD Scanner

fi-6770 / fi-6750S Tipo 
Flatbed

Produto

Windows® XP Home Edition

Windows® XP Professional

Windows® XP Professional x64 Editio

Windows Server™ 2003, Standard E
Windows Server™ 2003, Standard x
Edition 
Windows Server™ 2003 R2, Standar
Windows Server™ 2003 R2, Standar
Edition

Windows Vista™ Home Basic (32-bit
Windows Vista™ Home Premium (32
bit)
Windows Vista™ Business (32-bit/64
Windows Vista™ Enterprise (32-bit/6
Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-

Windows Server™ 2008 Standard (3
bit)
Windows Server™ 2008 R2 Standard

Windows® 7 Home Premium (32-bit/6

Windows® 7 Professional (32-bit/64-b

Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit

Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)
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Exemplos de telas neste manual

A fim de aperfeiçoamento das informações, os exemplos de 
tela deste manual estão sujeitas à alterações sem aviso 

anela do exemplo deste 
ndo como referência o Guia 
ner em uso.
este manual são do driver 
rograma para digitalização de 

Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)

Windows 
Server 

Windows
(*1)

Produto Indicação
*1: Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos 
sistemas operacionais acima, o termo "Windows" será usado.

Símbolos (setas) deste manual

Seta à direita () é utilizado para separar ícones ou opções 
de menu que devem ser selecionados sucessivamente.
Exemplo: Selecione [Ferramentas]  [Configurações da 
digitalização].

prévio. 
Se a janela mostrada diferir da j
manual, manuseie a janela toma
do usuário do aplicativo do scan
Os exemplos de tela utilizados n
TWAIN, ISIS e ScandAll PRO (p
imagens).

2012

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

Microsoft® Office SharePoint® Portal Server 
2003

SharePoint Server

Microsoft® Office SharePoint® Server 2007

Microsoft® SharePoint® Server 2010
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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 perigo utilizados neste manual

Os seguintes avisos descritos neste manual são utilizados para 
evitar que o usuário sofra qualquer tipo de acidente ou danifique o 
produto.

Este aviso alerta que, caso o usuário manuseie 
o aparelho sem cautela, pode causar grave 
acidente ou morte.

Este aviso alerta que, caso o usuário manuseie 
o aparelho sem cautela, pode causar grave 
acidente ou danificar o aparelho.

PERIGO

CUIDADO
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Capítulo 1 Visão Geral do Scanner
ico sobre como operá-los.

es. As telas e operações 
uando os drivers TWAIN ou 

, consulte os manuais ou 
Este capítulo descreve os nomes e funções dos componentes do scanner explicando o bás

Neste manual, são utilizados exemplos de telas do Windows Vista para explicar as operaçõ
podem diferir levemente se o OS utilizado for outro além do Windows Vista. Observe que, q
ISIS forem atualizados, as telas e operações exibidas podem diferir levemente. Neste caso
materiais relacionados, fornecidos junto ao driver de atualização.

1.1 Funções..................................................................................15
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Esta seção explica as principais funções do scanner. Apresenta a função de Alimentação Múltipla 

la Inteligente reconhece 
ladas ou adesivos) do mesmo 
s em locais pré-estabelecidos 

a alimentação múltipla neste 

 (apenas para o modelo 

m AAD ajustável. É possível 
-lo entre uma das três formas 
espaço.

do de vários scanners
Agent" fornecido é possível 
scanners para atualizar as 
ers, assim como monitorar o 
nner.

1.1 Funções
Funções

O scanner possui as seguintes características:

Digitaliza rapidamente 90 folhas (ou 180 páginas) 
por minuto em formato JPEG (somente para o fi-
6670 / fi-6770). 
O scanner possui um recém-desenvolvido CCD e um circuito 
de processamento de imagens de alta velocidade. Este 
mecanismo digitaliza documentos a uma velocidade de 90 
folhas ou 180 páginas (a 200 dpi) por minuto. É possível 
digitalizar aproximadamente 45.000 folhas por dia.

Reduz perdas de tempo causadas por 
alimentações múltiplas.
O scanner possui um sensor ultra-sônico para alimentação 
múltipla que detecta duas ou mais folhas simultaneamente 
(chamado de alimentação múltipla). Esta característica 
detecta a alimentação múltipla de documentos de diferentes 
espessuras, tamanhos, cores e/ou densidade das cores, 
prevenindo qualquer perda de tempo e trabalho causado por 
alimentações múltiplas.

Inteligente.
A função de Alimentação Múltip
papéis (pequenas anotações co
tamanho e que estejam grudado
do documento. 
A função desabilita a detecção d
local e continua a digitalização.

Possui um AAD ajustável
Flatbed).
O scanner está equipado com u
girá-lo a 180 graus ou posicioná
determinadas para economizar 

Gerenciamento centraliza
Com o "Scanner Central Admin 
gerenciar conjuntamente vários 
configurações do scanner e driv
status de operação de cada sca



Capítulo 1 Visão Geral do Scanner

16

Index

Introdução

Glossário

Índice

Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Esta seção exibe os nomes dos componentes do scanner e descreve brevemente, as suas funções.

1.2 Componentes do Scanner e suas Funções

xtensão da bandeja de       
ntrada
tilizados na digitalização de 
ocumentos longos.

 lateral
o desalinhamento dos 
entos durante a alimentação. 
 os Guias de acordo com a 
a dos documentos. 

o do guia lateral
 a posição do Guia lateral 
o pressionado. Trava os Guias 

is na posição desejada, 
o os botões são pressionados.

eja de entrada do AAD
ez carregado, as páginas/folhas 
cumentos são alimentadas pelo 
osicione-as com a face virada 

aixo.

pa do rolo da bandeja de 
rada
pa que protege os dedos, 
ndo que sejam machucados 
 Rolo da bandeja.
fi-6670 (tipo AAD) 

AAD (Alimentador automático de documentos)
Transporta os documentos automaticamente para a 
posição de digitalização.
Os documentos são alimentados folha por folha quando 
carregados em lotes. Os dois lados do documento 
podem ser digitalizados de uma só vez.

E
e
U
d

Guia
Evita 
docum
Ajuste
largur

Botã
Ajusta
quand
latera
quand

Painel de operações
Inclui um Display de funções, botões de 
operação e LEDs. Utilizado para operar o 
scanner e supervisionar o status.
Possui dois painéis, um de cada lado. Podendo 
utilizar o que for mais conveniente. Os painéis 
abrem facilmente e podem ser guardados 
quando não estiverem sendo utilizados.

Bandeja de saída
Os documentos digitalizados são expelidos do 
AAD diretamente para a Bandeja de saída.
É possível ajustar a altura da Bandeja de saída 
para extensões mais altas ou baixas. É 
removível.

Extensão da bandeja de saída
Puxe-o de acordo com o 
comprimento do documento.

Estaca de bloqueio
Levante-a quando o 
documento a ser digitalizado 
for longo.

Conector EXT
Conector utilizado para ligar o 
Impressor opcional.
Para maiores detalhes, consulte a 
seção "Guia do Usuário do 
Impressor". 

Band
Uma v
dos do
AAD. P
para b

Tam
ent
Tam
evita
pelo
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 de fábrica).

Tampa do cabo
bos são deixados do lado de fora 

Botão de abertura do AAD
Abre o AAD. Pressione os botões para destravar e abrir o AAD.

opcional.
4 Opcionais do Scanner" (na 

 de dentro do scaner.
Conector USB 
Conector para o cabo USB.

Conector SCSI  
Conector para o cabo SCSI.

Chave de ID do SCSI
Utilizado para configurar o ID do SCSI (ID=5 padrão

Tampa do local onde os cabos são guardados. Os ca
da tampa para evitar que enrolem.

fi-6670

Slot da placa CGA
Remova a tampa para instalar o CGA ou uma placa 
Para mais detalhes sobre a placa CGA, consulte "A.
página 173).

Chave de energia central
Utilizado para ligar e desligar o scanner.

Porta de alimentação
Conecta o Cabo de energia.

Ventoinha
Dissipador de calor utilizado para ventilar o ar quente
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fi-6770 / fi-6750S (tipo Flatbed)

eja de entrada do AAD
ez carregado, as páginas/
 dos documentos são 
tadas pelo AAD. Posicione-
 a face virada para baixo.

são da bandeja de 
da
dos na digitalização de 
entos longos.

lateral
 desalinhamento dos 
entos durante a alimentação. 
 os Guias de acordo com a 
 dos documentos. 

l de operações
do para operar o scanner e 
rar o status.

um Display de funções, botões 
ração e LEDs. 

Botão de abertura do AAD
Abre o AAD. Pressione os botões 

brir o AAD.

AAD (alimentador automático de documentos)
Transporta os documentos automaticamente para a 

a do rolo da bandeja de 
da
 que protege os dedos, 

do que sejam machucados. pelo 
a bandeja.
Band
Uma v
folhas
alimen
as com

Exten
entra
Utiliza
docum

Guia 
Evita o
docum
Ajuste
largura

Botão do guia lateral
Ajusta a posição do Guia lateral 
quando pressionado. Trava os Guias 
laterais na posição desejada quando 
os botões são pressionados.

Paine
Utiliza
monito
Inclui 
de ope

Bandeja de saída
Os documentos digitalizados são 
expelidos do AAD diretamente para a 
Bandeja de saída.
É possível ajustar a altura da Bandeja 
de saída para extensões mais altas ou 
baixas. É removível

Extensão da Bandeja de saída
Puxe-a de acordo com o 
comprimento do documento.

Estaca de bloqueio
Levante-a quando o documento 
a ser digitalizado for longo.

para a

Flatbed
Coloque os documentos sobre as 
lentes para digitaliza-los manualmente.
Para digitalizar documentos grossos 
como livros.

Trava de transporte
Trava a unidade de leitura do Flatbed durante o 
transporte.
Utilize uma moeda ou algo semelhante para destravá-lo.
Gire o slot na posição vertical para destravá-lo e na 
horizontal para travá-lo.

posição de digitalização.
Os documentos são alimentados folha por folha quando 
carregados em lotes. O fi-6770 podem digitalizar os dois 
lados do documento ao mesmo tempo.

Tamp
entra
Tampa
evitan
Rolo d
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ofada é recomendado 

 ser reproduzidos no 

obilização
ento contra a Mesa de 

Tampa da mesa
Mantém os documentos na posição de 

do fechado.

Orifício do Parafuso-trava
Armazena os Parafusos-trava do AAD 
removidos depois de destravado.

 e fechar a Tampa da 
A Tampa da mesa com Almofada de imobilização preta está disponível como item opcional. Esse tipo de alm
quando a digitalização de documentos pelo Flatbed, em fundo preto, for necessária.
Este opcional permite a correção de alinhamento e a detecção de tamanho (para que os documentos possam
tamanho original) das imagens digitalizadas pelo Flatbed.
  Nome: Almofada de imobilização preta
  Cód. do produto PA03338-D960

Mesa de digitalização
Posiciona os documentos sobre as 
lentes quando digitalizados pelo 
Flatbed.

Almofada de im
Pressiona o docum
digitalização.

digitalização, quanParafusos-trava do AAD
Ajusta o AAD.

Alça
Utilizado para abrir
mesa.
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-6770)

s fi-6770)

ca CGA, consulte "A.4 Opcionais 

Chave central de energia  (comum)
Utilizado para ligar e desligar o scanner.

Porta de alimentação  (comum)

er. 

enas fi-6770)
o SCSI (ID=5 padrão de fábrica).
Conector USB (comum)
Conector para o cabo USB.

Conector SCSI (apenas fi
Conector para o cabo SCSI.

Slot da placa CGA (apena
Conecta a placa CGA.
Para mais detalhes sobre a pla
do Scanner" (na página 173).

fi-6770

fi-6750S

Conecta o Cabo de energia.

Ventoinha  (comum)
Dissipador de calor utilizado para ventilar o ar quente de dentro do scann

Chave de ID do SCSI (ap
Utilizado para configurar o ID d
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Componentes básicos

ico (x4)

da (x1)
a)

Rolo  de  freio  (x1)

 (x1)
Suporte do rolo de freio (x1)

Rolos de auxílio da 
alimentação (x4)

Rolos de plást

Rolo da bandeja de entra
(Geralmente coberto por uma cap

Sensor ultra-sônico (x2)
(para detecção da 
alimentação múltipla)

Guia de 
documentos (x2)

Lentes (x2)

(substituív

Módulo de alimentação (1 x 2 tipos)
(substituível)

Tampa do módulo de alimentação

Suporte do módulo 
de alimentação (x1)
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O Painel de operações é composto pelo Display de funções, botões e LEDs.

1.3 Funções do Painel de Operações

o um erro é detectado.

status do  erro.

adas através do botão 

 o processo de digitalização, etc.

 o processo de digitalização, etc.
sso de digitalização.

 o scanner está ligado.
Painel de operações

fi-6670 (tipo AAD)
Dois painéis de operação estão instalados no scaner, um a 
cada lado. Utilize o lado mais conveniente. Os painéis podem 
ser retraídos quando não usados.

Para maiores detalhes sobre como digitalizar documentos 
usando os botões [Scan/Stop] ou [Send to], consulte a Ajuda 
do driver do TWAIN incluso no Setup DVD-ROM, seção 
"Utilizando os Botões do scanner para iniciar rapidamente, 
uma digitalização" (na página 81).

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

LED
Acende a luz na cor laranja quand

Display de funções
Indica o número das funções e o 

Botão [Function]
As funções ativas podem ser alter
[Send to].

Botão [Send to] 
Abre o aplicativo relacionado para
Reinicia o erro.

Botão [Scan/Stop] 
Abre o aplicativo relacionado para
Reinicia o erro Suspende o proce

Botão [Power] / Power LED
Liga e desliga o scanner.
Acende a luz na cor verde quando

LED
O status do scanner poderá ser verificado mesmo 
quando o Painel de operações estiver guardado.
Acende a luz verde quando o scanner está ligado.
Luzes (em laranja) quando erro for detectado.

Quando o Painel de 
operações está retraído.



Capítulo 1 Visão Geral do Scanner

23

Index

Introdução

Glossário

Índice

Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

fi-6770 / fi-6750S (tipo Flatbed)

Check

LED
Acende a luz (laranja) quando ocorre um erro.

s e o status do scanner.

través do botão [Send to].

o para digitalização.
.

o para digitalização.
. Suspende o processo de 

LED

o o scanner está ligado.
Para maiores detalhes sobre como digitalizar documentos 
usando os botões [Scan/Stop] ou [Send to], consulte a Ajuda 
do driver do TWAIN incluso no Setup DVD-ROM, seção 
"Utilizando os Botões do scanner para iniciar rapidamente, 
uma digitalização" (na página 81).

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Display de funções
Indica o número das funçõe

Botão [Function]
Altera as funções ativadas a

Botão [Send to] 
Abre o aplicativo relacionad
Reinicia a indicação de erro

Botão [Scan/Stop] 
Abre o aplicativo relacionad
Reinicia a indicação de erro
digitalização.

Botão [Power] / Power 
Liga e desliga o scanner.
Acende a luz (verde) quand
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Indicações do Display de funções

Indicação Explicação
8 Pisca somente um vez ao ligar o scanner.

P Indica que o scanner foi ligado e está sendo inicializado.

1 Indica que a inicialização foi finalizada com sucesso. Este 
status é chamado de "Pronto para digitalizar".

J
U

Indica que um erro recuperável foi detectado durante a 
digitalização.
"J" ou "U" e um "número de erro" serão exibidos 
alternadamente.
Para mais detalhes, consulte os "Erros temporários" (na 
página 108). 
Após solucionar o problema, é possível retornar para o 
Status pronto (veja "1" acima) pressionando o botão [Scan 
/ Stop] ou [Send to].

E
F
C
H
A
L

Indica que uma anormalidade (erro no dispositivo) ocorreu 
durante a inicialização do scanner ou durante a 
digitalização dos documentos.  
"E","F", "C", "H", "A", ou "L" e um "número de erro" serão 
exibidos alternadamente.
Para mais detalhes, consulte os "Erros permanentes" (na 
página 109).
Se este erro for detectado, desligue a Chave central de 
energia e ligue novamente. Se o erro persistir, procure o 
revendedor e/ou a assistência técnica autorizada da 
FUJITSU. 
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Esta seção descreve como Ligar e Desligar o scanner. Alterando-se para "1", significa que o Painel de operações está no 

ara Desligar o scanner.

o Painel de operações por 

im como a energia do LED.

1.4 Ligando e Desligando o Scanner

de energia para ligar o scanner se 
painel de operações estiver 

sulte o "8.7 Configurações 
ole Ligar / Desligar" (na página 

r utilizado por um longo período, 
teral da Chave central de energia 
ois, desconecte o scanner da 

tral de energia para Desligar o 
 de energia do painel de 
esativado.
onsulte o "8.7 Configurações 
ntrole Ligar / Desligar" (na página 
Ligando o scanner

Siga os procedimentos abaixo para Ligar o scanner. 

1 Pressione o "l" na lateral da Chave central de energia.

2 Pressione o botão [Power] no Painel de operações.

Quando o scanner estiver ligado, a luz do LED estará verde. 

Quando o scanner estiver sendo inicializado, a indicação do Display 
de funções sofrerá as seguintes alterações:  "8"  "P"  "1". 

Status pronto.

Desligando o scanner

Siga os procedimentos abaixo p

1 Pressione o botão [Power] n
mais de 2 segundos.
 A energia será desligada, ass

！！！
Para uma conexão com um cabo SCSI, certifique-se de ligar o 
computador DEPOIS de ligar o scanner e aguarde até que o 
número "1" seja exibido Display de funções.

Check

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

Botão [Power]

Tipo AAD

Tipo Flatbed

Utilize a Chave central 
a Chave de energia do 
desativado.
Para mais detalhes, con
Relacionadas ao Contr
163).

 Se o scanner não fo
pressione "O" na la
para desligá-lo. Dep
tomada.

 Utilize a Chave cen
scanner se a Chave
operações estiver d
Para mais detalhes, c
Relacionadas ao Co
163).
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O Modo econômico mantém o scanner ligado consumindo detalhes, consulte a seção "1.4 Ligando e Desligando o 

1.5 Modo Econômico

o utilizado, o scanner pode não ser 
nte mesmo que a caixa de seleção 
o determinado] esteja marcada.
utomaticamente durante o uso do 

o, feche o aplicativo e ligue o 

e intervalo do Modo econômico 
n Panel.
e o "Configurando o tempo de 
 [Modo econômico]" (na página 
baixas quantidades de energia, se o aparelho não estiver 
sendo utilizado por um certo período de tempo.
Se nenhuma operação for efetuada em um espaço de tempo 
de 15 minutos, o scanner entrará automaticamente no Modo 
econômico. 
No Modo econômico, o Display de funções do Painel de 
Operações se apagará, ficando apenas o LED do botão 
"Power" com a luz verde acesa. 
Para retornar do Modo econômico, siga um dos seguintes 
passos:

 Carregue algumas folhas na Bandeja de entrada.

 Pressione qualquer botão do Painel de operações. Não 
pressione o botão [Power] por mais de 2 segundos. Isso 
desligará o scanner.

 Execute um comando pelo driver do scanner.

Da mesma forma, o scanner pode ser configurado para 
desligar-se automaticamente quando estiver ligado e não 
usado durante um determinado período de tempo.
É possível economizar o consumo de energia quando o 
scanner for desligado automaticamente.
Para ativar esta configuração, marque a caixa de seleção 
[Desligar após um período determinado] em [Configurações 
do aparelho] do Software Operation Panel. Para maiores 
detalhes, consulte a seção "Configurando o tempo de espera 
no Modo econômico [Modo econômico]" (na página 162).
Para religar o scanner desligado automaticamente, pressione 
o botão [Power] no painel de operações. Para maiores 

Scanner" (na página 25).

！！！
 Dependendo do aplicativ

desligado automaticame
[Desligar após um períod

 Se o scaner se desligar a
aplicativo de digitalizaçã
scanner.

É possível alterar o tempo d
usando o Software Operatio
Para mais detalhes, consult
espera no Modo econômico
162).
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Esta seção descreve sobre as operações básicas e sobre 2 Carregue os documentos no scanner.

 carregar os documentos no scanner, 
 Documentos" (na página 32).

para executar a digitalização.
plos de janelas que são abertas 

onado.

lizado:

sinstalar os programas, consulte o 
.

1.6 Procedimentos Básicos para a Digitalização de Documentos
como efetuar a digitalização.
Para digitalizar documentos, um driver para scanner e um 
programa que possua suporte ao driver são necessários.
Este produto fornece o driver TWAIN e ISIS (compatíveis aos 
respectivos padrões), e o programa chamado "ScandAll PRO" 
que possui suporte a ambos os drivers.

1 Ligue o scanner.
Para mais informações sobre como ligar o scanner, consulte o "1.4 
Ligando e Desligando o Scanner" (na página 25).

Para mais informações sobre como
consulte o "Capítulo 2 Carregando

3 Abra o aplicativo escolhido 
As seguintes etapas exibem exem
quando o ScandAll PRO é seleci

Quando o ScandAll PRO for uti

Para informações sobre como de
Guia do usuário do ScandAll PRO

 Para maiores detalhes sobre drivers de scanners, consulte 
as seguintes seções:
- "Capítulo 3 Parâmetros da Digitalização" (na página 45)
- Ajuda do driver do scanner TWAIN
- Ajuda do driver do scanner ISIS

 Para maiores detalhes sobre o ScandAll PRO, consulte as 
seguintes seções:
- Guia do usuário do ScandAll PRO
- Ajuda do ScandAll PRO

！！！
 Para uma conexão com um cabo SCSI, certifique-se 

de ligar o computador DEPOIS de ligar o scanner e 
aguarde até que o número "1" seja exibido no Display 
de funções. 

 Desligue o scanner e o computador antes de alterar 
os cabos de interface.
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4 Selecione o driver que deseja utilizar. 5 Selecione o scanner.
Driver TWAIN

Driver ISIS
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6 No aplicativo, escolha o driver do scanner. 8 Execute a digitalização.

lizar o ScandAll PRO, consulte o 
.

lizados em um arquivo.

 operações podem diferir 
vo utilizado.
 como utilizar o ScandAll PRO, 

ário do ScandAll PRO.
ros aplicativos para a digitalização, 
os manuais.
7 Na janela de configuração do driver do scanner, configure 
os parâmetros da digitalização.

Para informações sobre como uti
Guia do usuário do ScandAll PRO

9 Salve os documentos digita

Driver TWAIN

Driver ISIS

Os procedimentos e as
dependendo do aplicati
Para informações sobre
consulte o Guia do usu
Caso queira utilizar out
consulte seus respectiv
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Esta seção descreve sobre o programa de digitalização de 

1.7 Programa de digitalização de imagens
imagens “ScandAll PRO” fornecido, utilizado como exemplo 
de instruções deste manual.

O ScandAll PRO é compatível com os drivers TWAIN e ISIS. 
As configurações podem ser personalizadas especificando-as 
previamente em forma de perfis.

O "Capítulo 4 Várias Digitalizações" (na página 56) descreve 
como digitalizar diferentes tipos de documentos através de 
exemplos do ScandAll PRO utilizando o driver TWAIN.
Para maiores detalhes sobre o ScandAll PRO, consulte o 
“Guia do usuário do ScandAll PRO”.
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Esta seção explica sobre como gerenciar um grande número  Scanner Central Admin Agent
ador conectado ao scanner. Fará 
link com o Scanner Central Admin 

entral Admin Server, será possível 
urações do scanner, e o scanner 
 substituição de peças de consumo 

módulos de atualização para serem 
dmin Server.

s módulos de atualização.

 o Guia do usuário do 

1.8 Gerenciamento centralizado de scanners

Administrador

ódulos de 
tatus das 

e peças de 

Alertas de erros e peças de 
consumo

Scanner Central 
Admin Console

SCAModule 
Creator

Módulo de 
atualização

Atualização:

:

Scanner

canner Central 
Admin Agent 
de scanners de forma unificada, fornecendo as seguintes 
capacidades:

 Atualiza simultâneamente as configurações de vários scanners 
e drivers.
Como não há necessidade de atualizar scanner por scanner, 
uma grande redução de tempo pode ser obtida ao atualizar 
uma grande quantidade de scanners.

 Monitora scanners para verificar as peças que precisam ser 
substituídas, ou a ocorrência de erros.
Os alertas para troca de peças e erros são providenciados 
pelos scanners, o que permite a verificação fácil e rápida do 
status dos scanners.

Para ativar as funções acima, o "Scanner Central Admin" é 
necessário, o qual é composto por 4 programas fornecidos 
com este produto:

 Scanner Central Admin Server
Instale este programa no computador principal que é usado para o 
gerenciamento centralizado dos scanners.

Registrando os scanners no Scanner Central Admin Server, é 
possível construir um sistema para executar o gerenciamento 
unificado a todos os scanners.

 Scanner Central Admin Console
Instale este programa no computador para efetuar o upload dos 
módulos de atualização e monitorar o status de operação dos 
scanners.
O administrador pode efetuar essas tarefas através da janela do 
Scanner Central Admin Console, sendo possível também, verificar as 
alertas da substituição de peças de consumo e erros enviados pelos 
scanners.

Instale este programa no comput
com que os scanners efetuem o 
Server. 
Efetuando o link com o Scanner C
aplicar as atualizações nas config
também poderá enviar alertas da
e erros. 

 SCAModule Creator
Use este programa para criar os 
transferidos no Scanner Central A

É necessário apenas para criar o

Para maiores detalhes, consulte
Scanner Central Admin.

Scanner Central 
Admin Server 

upload dos m
atualização/ s
atualizações

Alertas de erros 
consumo

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Scanner Scanner

Scanner Central 
Admin Agent 

S
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Capítulo 2  Carregando Documentos

Este capítulo descreve como carregar os documentos no scanner.

2.1 Carregando os Documentos no AAD .......................................................... 33

2.2 Especificações do AAD ............................................................................... 36

2.3 Alterando a posição do AAD (Apenas Para os Modelos Flatbed) ............... 42

2.4 Carregando Documentos no Flatbed (Apenas Para os Modelos Flatbed) ..44
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Este capítulo descreve como carregar os documentos no 2 Segurando firmemente os documentos com as duas mãos, curve 
rea curvada se eleve no meio do 
ura abaixo.

s.

e folheie o maço novamente, em 

nto.

 Bandeja de entrada do AAD.
deja de entrada do AAD, com a face 

2.1 Carregando os Documentos no AAD

 sobre como folhear documentos, 
ery Guide.
e pode ser encontrado no Setup 

 sobre como instalar o Error 
lte o "Capítulo 4 Instalando o 

no Guia de instruções básicas.
AAD.

1 Alinhe as margens do documento.
1 Verifique se todas as folhas do documento tem a mesma largura.

2 Verifique o número de folhas do lote de documentos.

Referências sobre o tamanho dos lotes e a espessura dos 
documentos:

 Tamanho A4 / Letter ou menor, colocados em lotes de 20 

mm ou menos (200 folhas com gramatura de 80 g/m2)

 Tamanho A4 / Letter ou maior, colocados em lotes de 10 mm 

ou menos (100 folhas com gramatura de 80 g/m2)

Para mais detalhes, consulte o "Capacidade máxima de 
documentos carregados" (página 38).

2 Para evitar que os documentos fiquem grudados,
folheie-os da seguinte forma:
1 Segure na extremidade dos documentos e envergue-os como se 

fosse um arco. 

o maço para trás para que a á
documento, como mostra a fig

3 Repita a etapa 1 de 2 a 3 veze

4 Gire o documento a 90 graus 
uma orientação diferente.

5 Alinhe as margens do docume

3 Carregue os documentos na
Carregue os documentos na Ban
voltada para baixo.

 Consulte o "2.2 Especificações do AAD" (página 36) para 
informações sobre tamanho e qualidade do papel 
requeridos para a digitalização correta pelo AAD  

 Consulte "2.3 Alterando a posição do AAD (Apenas Para os 
Modelos Flatbed)" (página 42) para mais informações 
sobre como alterar a posição do AAD (somente para os 
tipos Flatbed).

Para maiores detalhes
consulte o Error Recov
O Error Recovery Guid
DVD-ROM.
Para maiores detalhes
Recovery Guide, consu
Software do Scanner" 
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Para maiores detalhes sobre como carregar documentos com 
adesivos ou documentos irregulares, consulte "Carregando 
documentos com adesivos ou documentos não retangulares" (página 
39).

！！！
Quando digitalizar cartões plásticos, tome as seguintes 
precauções:
 Posicione um cartão por vez, na Bandeja de entrada 

do AAD
e a face do cartão que será 
sicionada para baixo no AAD. 

seguindo a orientação (retrato).

gitalizados devem satisfazer:
-1.
ltura) x 54 mm (largura)

0,08 mm
loreto de vinila) ou PVCA (Acetato 
ila)

 o cartão, faça um teste com um 
aterial para verificar se o mesmo 

o corretamente pelo AAD. 
evo não podem ser digitalizados.
nte rígidos ou com pouca 
 não serem alimentados 

es digitais oleosas da superfície 
e digitalizá-los.
em ser digitalizados se o 
stalado.

Posicione a face para baixo.
De acordo com o comprimento do documento, puxe a 
Extensão da bandeja de entrada do AAD para que o 
documento fique completamente apoiado.

 É recomendado qu
digitalizada seja po

 Posicione o cartão 

 Cartões a serem di
ISO7810, do tipo ID
Tamanho: 86 mm (a
Espessura: 0,76 ± 
Material: PVC (Polic
de policloreto de vin
Antes de digitalizar
cartão do mesmo m
pode ser alimentad

 Cartões em alto rel
 Cartões extremame

flexibilidade, podem
normalmente.

 Limpe as impressõ
dos cartões antes d

 Os cartões não pod
Impressor estiver in
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4 Alinhe os Guias laterais de acordo com a largura dos 
documentos.
Desloque os Guias laterais até entrarem em contato com o 
documento.

l com o scanner para 

italizar documentos utilizando o 
o usuário do ScandAll PRO.

Ajuste a altura da Extensão de acordo com o tipo de 
papel do documento.
Selecione a posição mais baixa para o uso geral.
Ao digitalizar documentos finos ou enrolados, selecione 

apel normal)

el fino)

 documentos, carregáveis no AAD, 
ão mais alta é selecionada 
 folhas, se a gramatura do papel 
Qualquer espaço entre o documento e os Guias laterais, podem 
resultar em falhas de alinhamento.

5 Puxe a Extensão da bandeja de saída de acordo com o 
comprimento dos documentos e levante a estaca de 
bloqueio.

6 Inicie o aplicativo compatíve
digitalizar os documentos. 
Para informações sobre como dig
ScandAll PRO, consulte o Guia d

！！！
 Remova clipes ou grampos dos documentos. Se 

ocorrer uma alimentação múltipla ou erro na 
alimentação, reduza o número de documentos na 
Bandeja de entrada do AAD.

 Ao carregar documentos pequenos, tome cuidado 
para não tocar na capa dos Rolos da bandeja de 
entrada durante a digitalização. Caso esqueça a capa 
aberta, cuidado para não prender os dedos.

a posição mais alta.

Posição mais baixa (p

Posição mais alta (Pap

！！！
O número de folhas de
diminui quando a posiç
(aproximadamente 100

for 80 g/m2).
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Tamanhos Espessura do papel
ntada pelo seu peso. Segue 
is que podem ser 

nor: 31 g/m2 a 209 g/m2

m2 a 209 g/m2

09 g/m2

tos podem não ser 

a não uniforme (ex. envelopes e 

 enrolados

asgados

rados ou retangulares

essão)

cumentos não deve ser 

pos

olhada

o tamanho A8

 tamanho A3 (297 mm)

2.2 Especificações do AAD
Estão exibidos abaixo, os tamanhos dos documentos que 
podem ser digitalizados pelo AAD.

A: 53 mm a 297 mm
B: 74 mm a 431 mm

*1 : Documentos de até 3 metros podem ser digitalizados quando 
"Páginas longas" for selecionado no [Tipo de digitalização].

Qualidade do papel

Tipos de papel
Os seguintes tipos de papel são recomendados como 
documentos que podem digitalizados.

 Papéis de pasta química

 Celulose

Para utilizar outros tipos de papéis, diferentes dos que foram 
descritos acima, faça um teste digitalizando o mesmo tipo de 
papel que será utilizado.

A espessura do papel é represe
abaixo, as espessuras dos papé
digitalizados pelo scanner:

 Tamanho A4 / Letter ou me

 Maior que A4 / Letter: 52 g/

 Tamanho A8: 127 g/m2 a 2

Precauções
Os seguintes tipos de documen
digitalizados corretamente:

 Documentos com espessur
documentos com fotos)

 Documentos amassados ou

 Documentos dobrados ou r

 Papel de seda (vegetal)

 Papel revestido

 Papel carbono

 Papel fotossensível

 Documentos perfurados

 Papéis que não sejam quad

 Documentos muito finos

 Fotografia (papel para impr

A digitalização dos seguintes do
efetuada:

 Papéis com clipes ou gram

 Documentos com a tinta m

 Documentos menores que 

 Documentos maiores que o

A

B
Direção da
alimentação 
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 Documentos provenientes de outros tipos de materiais 
como tecidos, folhas metálicas ou transparências

 Documentos importantes como certificados e cheques, que 
não podem ser danificados ou manchados.

！！！
 Papéis autocopiativos contém substâncias químicas que 

podem danificar os Rolos de freio ou os rolos de 
alimentação (ex. Módulo de alimentação) quando 
alimentados. Tome os seguintes cuidados:

entos ocorrer com freqüência, 
 o Módulo de alimentação. Para 
ulo 5 Cuidados Diários" (página 

l celulose, a vida útil dos Rolos de 
entação poderá ser reduzida 
tivos forem digitalizados.
reio e do Módulo de alimentação, 
o de papéis com celulose, poderá 
sem utilizados na digitalização de 
.
lo de alimentação podem ser 
em contato com fotografias ou 
ados no documento durante a 

ilhantes, como o cuchê, pode ser 
lizado.
 Ao digitalizar documentos semitransparentes, ajuste a 
barra [Brilho] para "Clara" para evitar manchas.

 Para prevenir que os rolos estraguem, evite digitalizar 
documentos que contenham grandes áreas escritas ou 
preenchidas a lápis. 

 Ao usar o AAD, a margem de todos os documentos devem 
estar alinhados. Verifique se a envergadura da margem do 
documento está dentro dos padrões tolerados:

Mais que 30 mm

Direção da alimentação

Superfície da leituraMargem superior

Menos que 
3 mm

Menos que  
5 mm

Mais que 30 mm
Direção da alimentação

Margem superior Superfície da leitura

Limpeza:
Se a obstrução de docum
limpe os Rolos de freio e
mais informações "Capít
89).
Reposição das peças:
Comparando com o pape
freio e do Módulo de alim
quando papéis autocopia

 A vida útil dos Rolos de f
utilizados na digitalizaçã
ser menor do que se fos
papéis de pasta química

 O Rolo de freio e o Módu
danificados se entrarem 
pedaços de papéis anex
digitalização.

 A superfície de papéis br
danificada quando digita
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Capacidade máxima de documentos carregados

O número máximo de folhas que podem ser carregadas na 
Bandeja do AAD é determinado pelo tamanho e gramatura do 

Área proibida de perfurações

Ao utilizar o AAD, erros de digitalização podem ser 
ocasionados quando perfurações na área azul forem 

tbed, é possível digitalizar tais 

cumento (Unid : mm)

Margem superior

Margem inferior
documento. Veja o gráfico abaixo: detectadas. No scanner tipo Fla
documentos. 

Peso do 
papel 

(unidade)

Conversão

g/m2 (peso 
do papel)

31 40 52 64 75 80 90 104 127 203 209

lb 8.3 11 14 17 20 21 24 28 34 54 56.1

kg 26.7 35 45 55 64.5 69 77.5 90 110 174 180

！！！
 A gramatura disponível para papéis de tamanhos maiores 

que A4 / Letter está entre 52 g/m2 a 209 g/m2.
 A gramatura para papéis de tamanhos A8 está entre 

127 g/m2 a 209 g/m2.
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Carregando documentos com adesivos ou 
documentos não retangulares

Para digitalizar documentos com guias ou documentos de 

Detecção da alimentação múltipla

A alimentação múltipla ocorre quando mais de uma folha de 
papel é alimentada pelo AAD ao mesmo tempo.

 alimentação múltipla: 
ficando o comprimento ou 
mprimento.
ser cumpridas para que as 
corretamente.

 de folhas de mesma espessura.

g/m2 

tidas nas áreas de 35 mm da 
to.

as nas áreas de 35 mm da 
to.

 de folhas da mesma espessura.

o documento: 1% ou menos

tidas nas áreas de 35 mm da 
to.

 e comprimento
 de folhas da mesma espessura 

g/m2 a 209 g/m2(0,04 mm a 0,26 

o documento: 1% ou menos

tidas nas áreas de 35 mm da 
to.

as nas áreas de 35 mm da 
to.
formato não retangular, posicione-o para que o adesivo ou a 
área não retangular seja a última a ser alimentada pelo AAD.

Forma correta:

Forma incorreta:

Há três métodos para detectar a
verificando a sobreposição, veri
verificando a sobreposição e co
As seguintes condições devem 
formas de detecção funcionem 

Verificando sobreposição
 Carregue o AAD com lotes

 Gramatura: 31 g/m2 a 209 
(0,04 mm a 0,26 mm)

 Perfurações não são permi
coluna central do documen

 Colagens não são permitid
coluna central do documen

Verificando comprimento
 Carregue o AAD com lotes

 Variação no comprimento d

 Perfurações não são permi
coluna central do documen

Verificando sobreposição
 Carregue o AAD com lotes

e comprimento.

 Documentos espessos: 31 
mm)

 Variação no comprimento d

 Perfurações não são permi
coluna central do documen

 Colagens não são permitid
coluna central do documen

！！！
 Se os documentos forem digitalizados conforme a figura da 

forma incorreta (acima), as áreas indicadas podem ser 
pegas durante a alimentação. Isto pode causar obstrução 
de papel ou amassar o documento.

 Se a área não retangular ou a guia do documento (veja as 
figuras acima) estiverem fora do alcance dos dois Rolos 
alimentadores internos, o documento não será alimentado 
corretamente. Como resultado, esta parte restará no AAD e 
a imagem digitalizada, consequentemente, ficará alongada.

D
ire

çã
o 

da
al

im
en

ta
çã

o

Ex: Guia Ex: Documento não retangular

Ex: Guia Ex: Documento não retangular

D
ire

çã
o 

da
al

im
en

ta
çã

o

Área danificável
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Limite da área da cor de fundo

A área, a partir da margem superior do documento até 3 mm 
abaixo do local da digitalização, deve estar na cor branca 

er habilitado, a seguinte área 
sma cor que a cor de fundo 
e será filtrada. 

 molduras ou assinaturas 
or de branco].

ivelador de branco], consulte 

35
Posição de
referência
de leitura Margem superior

3

or do fundo
ranco) ou área de
tragem de cor

(Unid : mm)
(como cor de fundo). 
Se o [Nivelador de branco] estiv
sombreada-azul deve ser da me
do documento ou de uma cor qu
Se o documento contém textos,
nesta área, desabilite o [Nivelad

Para maiores detalhes sobre o [N
a Ajuda do driver TWAIN.

！！！
O método "Verificando sobreposição", pode não funcionar 
corretamente ao digitalizar papéis muito finos ou cartões 
plásticos.
Para digitalizar tais documentos, desabilite a função.

Dependendo do tipo e das condições do documento, a taxa de 
detecção tende a diminuir. 
A alimentação múltipla não será detectada nas áreas ao redor 
de 30 mm, a partir da margem superior do documento.

D
ira

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o

Frente

Centro do documento (Unid : mm)

Margem inferior

Posição da
referência de
leitura

D
ira

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o

C
(B
fil

Frente
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Folha de separação de trabalho

A folha de separação de trabalho possui o seguinte formato. 
A largura do documento deve ter o tamanho A4 / Letter (210 
mm) ou maior.

15

15
Posição da
referência de 
leitura

D
ire

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o

Centro do documento 

Margem superior

Margem inferior

(Unid : mm)
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Esta seção descreve como alterar a posição do AAD. 3 Remova os Parafusos de trava do AAD e fixe-os em seus 

m cuidado.

2.3 Alterando a posição do AAD (Apenas Para os Modelos Flatbed)

os de trava do AAD estão fixos em 

Orifício do Parafuso-trava 

1 Levante a Bandeja de saída.

2 Segurando a alça, levante a Tampa da mesa.

orifícios.

4 Feche a Tampa da mesa co

！！！ Verifique se os Parafus
seus orifícios.

Parafusos-trava do AAD
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5 Altere a posição do AAD.
Gire o AAD até ouvir o barulho de encaixe. Verifique se o AAD está 
encaixado corretamente. 

As três posições ajustáveis do AAD são:
 Tradicional (Estilo tradicional - padrão) 

 Padrão (Tipo economia de espaço ou para usuários destros)
Posicione o AAD em direção ao centro do scanner.

 Reverso (Tipo economia de espaço ou para usuários canhotos)
Posicione o AAD em direção ao centro do scanner e gire-o no 
sentido anti-horário a 180 graus.

6 Abaixe a Bandeja de saída.

 Tome cuidado para não prender os 
dedos ao mover o AAD.

 Jamais gire o AAD mais que 180 
graus. Isso pode danificar o AAD.

CUIDADO
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Este capítulo descreve como carregar documentos no 3 Feche a Tampa da mesa com cuidado.

l com o scanner e digitalize 

italizar documentos utilizando o 
o usuário do ScandAll PRO.

2.4 Carregando Documentos no Flatbed (Apenas Para os Modelos Flatbed)

 Almofada de imobilização preta 
tem opcional.
 é recomendado para digitalizar 
 preto, quando o Flatbed é 

corrigir imagens desalinhadas 
elo Flatbed e identificar o tamanho 
duzidos, no seu formato original.

obilização preta
03338-D960
Flatbed.
O Flatbed permite digitalizar facilmente documentos grossos, 
como livros, ou com formato irregular.

1 Segurando a alça, levante a Tampa da mesa.

2 Posicione o documento na Mesa de digitalização com a 
face voltada para baixo e o canto superior esquerdo, 
alinhado ao ponto de referência.

4 Inicie o aplicativo compatíve
os documentos.
Para informações sobre como dig
ScandAll PRO, consulte o Guia d

！！！ Verifique se não há nenhum documento na Bandeja de 
entrada do AAD ou na Bandeja de saída.

ABC

A
B

C

A Tampa da mesa com
está disponível como i
Esse tipo de almofada
documentos em fundo
utilizado.
Este opcional permite 
quando digitalizados p
dos documentos repro

Nome: Almofada de im
Código do produto: PA
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Capítulo 3  Parâmetros da 

avés do driver do scanner. 

perações. As telas e operações 
ue, quando os drivers TWAIN ou 
aso, consulte os manuais ou 
Digitalização
Este capítulo descreve os parâmetros da digitalização que podem ser configurados atr

Neste manual, os exemplos de telas do Windows Vista são utilizados para explicar as o
podem diferir levemente se o OS utilizado for outro além do Windows Vista. Observe q
ISIS forem atualizados, as telas e operações exibidas podem diferir levemente. Neste c
materiais relacionados fornecidos junto ao driver de atualização.

3.1 Driver TWAIN..........................................................................46

3.2 Driver ISIS ..............................................................................50
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O driver TWAIN é um software compatível com o padrão No driver TWAIN é possível fazer vários ajustes na janela 
etros da digitalização, veja as 
 detalhes, consulte o "Ajuda 

gitalização de imagens.
ução padrão predefinida na 
ado não estiver listado, 
ifique o valor (entre 50 a 600 

ré-definida], é possível 
 e [Normal]. Isto permitirá a 
s documentos. Também é 

 de [Melhor], [Bom] e [Normal] 
o [...] é clicado.

 a ser digitalizado(s).
lização são os seguintes:

ra o fi-6670 / fi-6770)

nte para o fi-6750S)

(somente para o fi-6670 / fi-

elos Flatbed)

 o fi-6670 / fi-6770)

3.1 Driver TWAIN
TWAIN. Utilize-o para executar digitalizações quando o 
scanner é operado com os aplicativos compatíveis ao TWAIN.  
Selecione o driver do scanner através do aplicativo e ajuste as 
configurações da digitalização (dependendo das 
configurações do aplicativo, a janela de configuração do driver 
do scanner pode não aparecer).

acima. Para os principais parâm
descrições abaixo. Para maiores
do driver TWAIN".

Resolução

Especifica a resolução para a di
É possível selecionar uma resol
lista suspensa. Se o valor desej
selecione [Personalizar] e espec
dpi, com intervalos de 1 dpi).
Marcando a caixa de seleção [P
selecionar entre [Melhor], [Bom]
digitalização simples e rápida do
possível personalizar os valores
na janela exibida quando o botã

Tipo de digitalização

Especifica o lado do documento
Os tipos especificáveis de digita

 AAD (Frente)

 AAD (Duplex) (somente pa

 ADD (Duplex virtual) (some

 Documento longo (Frente)

 Documento longo (Duplex) 
6770)

 Flatbed (somente para mod

 AAD (Verso) (somente para

A maneira de executar o driver do scanner depende do 
aplicativo utilizado.
Para maiores detalhes, consulte o manual ou a ajuda do 
aplicativo utilizado.
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Tamanho do papel

Selecione na lista de medidas exibida, o tamanho desejado 
do papel para digitalizar. É possível salvar até três tamanhos 

Botão [Digitalizar]

Clique este botão para iniciar a digitalização com as atuais 
configurações.

dos antes da digitalização. É 
s documentos com as 

 na janela de visualização.

ações serão salvas e as 

er as alterações das atuais 

juda do driver TWAIN] se 
a janela pressionando a tecla 

ções sobre a versão do driver 
de papéis utilizando [...] como configuração personalizada.
Também é possível alterar a ordem da lista exibida.

Modo de imagem

É possível especificar o tipo de reprodução da imagem do 
documento digitalizado.

Botão [Pré-visualizar]

Documentos podem ser verifica
possível testar a digitalização do
configurações atuais e exibí-las

Botão [Fechar] / [OK]

Ao clicar este botão, as configur
janelas fechadas.

Botão [Reset]

Este botão é usado para desfaz
configurações.

Botão [Ajuda]

Ao clicar este botão, a janela [A
abrirá. Também é possível abrir 
[F1].

Botão [Versão]

Ao clicar este botão, as informa
TWAIN serão exibidas. 

Modo Descrição

Preto e branco Os documentos são digitalizados no modo binário 
(preto e branco).

Meio tom Os documentos digitalizados são processados em 
meio tom no modo binário (preto e branco).

Tons de cinza Os documentos são digitalizados em tons de preto 
e branco. Neste modo, é possível selecionar [Tons 
de cinza] (256) ou [4 bit Tons de cinza] (4-bit ou 16 
tons de cinza).

SEE 
(Selectable 
Edge 
Enhancement)

Documentos com desenhos de linhas e fotografias 
são digitalizadas utilizando o processo de tons de 
cinza, onde somente os desenhos de linhas e textos 
são enfatizados.
Este é o modo mais apropriado de enfatizar 
somente os textos de documentos que contém 
fotografias e textos.  

Cor Os documentos são digitalizados em cores. Neste 
modo, é possível selecionar um de [24 Color] (24-bit 
color), [256 Color] (256 colors) e [8 Color] (8 colors).
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Botão [Opções] 

É possível configurar as opções desejadas pela janela abaixo:

 Guia [Geral]
Selecione esta guia para especificar a unidade de escala / medida 
da janela do [Driver TWAIN 32].

Selecione milimetros (mm) ou pixel.

tar as configurações do Painel de 

urar o processo de filtragem de 

igurar a taxa de compressão da 

r o processamento avançado 

 de bordas, Estilo de gama, 
dor de branco, etc.

Descrição

 uma mensagem (dados 
ricos) nas imagens digitalizadas.

 as margens das imagens das 
 digitalizados com a cor 
da.
 Guia [Rotação]
Selecione esta guia para configurar o Método de encadernação 
da digitalização duplex, Rotação de imagem, Tamanho do 
documento e Detecção de falha de alinhamento, Overscan, 
Remoção de orifícios e Divisão de imagens.

 Guia [Trabalho / Cache]
Selecione esta guia para configurar o Modo cache, Detecção da 
alimentação múltipla, Controle de pré-alimentação, Remoção de 
páginas em branco, Proteção de papel, etc. 

 Guia [Impressor]
Selecione esta guia para especificar o texto a ser impresso nos 
documentos digitalizados, utilizando o Impressor disponível como 
item opcional. Esta guia não aparecerá a menos que o Impressor 
esteja instalado.

 Guia [Inicialização]
Selecione esta guia para ajus
operações do scanner. 

 Guia [Filtro]
Selecione esta guia pra config
imagens.

 Guia [Compressão]
Selecione esta guia para conf
transferência JPEG.

Botão [Avançado]

Clique este botão para configura
de imagem.
É possível especificar Extrações
Filtro de cores, Negativo, Nivela

Filtro

Impressor digital Adiciona
alfanumé

Preenchedor de 
bordas

Preenche
imagens
seleciona
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Botão [Configurar]

Clique este botão para ajustar as configurações dos arquivos.
É possível salvar as alterações feitas na janela de 

configurações [Driver TWAIN 32], em um arquivo dentro de 
[Configurações do arquivo]. A partir da próxima digitalização, 
os ajustes das configurações são rapidamente alterados caso 
estes arquivos sejam utilizados.
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O driver ISIS é um software compatível com o padrão ISIS. No driver ISIS é possível fazer vários ajustes na janela acima.
a digitalização, veja as 

 o "Ajuda do driver ISIS".

3.2 Driver ISIS

figurado no computador, o botão 
 na janela de configurações do 
Utilize-o para executar digitalizações quando o scanner é 
operado com os aplicativos compatíveis ao ISIS.
Selecione o driver do scanner através do aplicativo e ajuste as 
configurações da digitalização (dependendo das 
configurações do aplicativo, a janela de configuração do driver 
do scanner pode não aparecer).

Para os principais parâmetros d
descrições abaixo:
Para maiores detalhes, consulte

Guia [Principal]A maneira de selecionar o driver do scanner varia dependendo 
do aplicativo.
Para maiores detalhes, consulte o manual ou a ajuda do 
aplicativo utilizado.

！！！
Dependendo do idioma con
[Ajuda] pode não ser exibido
driver ISIS.
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Selecione esta guia para especificar o lado do documento a 
ser digitalizado, Cor (cor / tons de cinza / branco e preto), 
Resolução, Brilho e Contraste.

Ao clicar o botão [Área de digitalização] será exibida a janela 
[Área de digitalização].

alização para o tamanho do 
 papel].

Observe que, a função [Automático] em [Orientação de 
enas quando o ScandAll PRO 
Guia [Layout]

Selecione esta guia para definir a Orientação da página do 
documento, Método de encadernação para a digitalização 
duplex, Direção da alimentação do papel e Tamanho do 
papel.

Janela [Scan Area] 

É possível definir a área de digit
papel especificado [Tamanho do

！！！ página] estará disponível ap
estiver instalado.
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Guia [Processamento de imagem] Guia [Gerenciamento de papel] 

 as configurações para pré-
ocumentos carregados para 

adamente) e detecção de 

tbed, selecione o tipo 
papel entre [Automático], 
papel].
Selecione esta guia para escolher uma configuração padrão 
para a digitalização.
Também é possível ajustar as configurações para digitalizar 
documentos com fundos coloridos ou com orifícios.

Selecione esta guia para ajustar
alimentações (ex. alimentando d
o ponto de digitalização antecip
alimentação múltipla.
Caso esteja utilizando o tipo Fla
desejado de gerenciamento de 
[AAD], e [FlatBed] sob [Tipo de 
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Guia [Gama] Guia [Filtro de cores] 

er as cores a serem filtradas, 
entos.
Selecione esta guia quando escolher a correção padrão de 
gama.
É possível determinar os valores dos gamas e o brilho para a 
digitalização de documentos no modo colorido.

Selecione esta guia para escolh
durante a digitalização de docum
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Guia [Remoção de páginas em branco] Guia [Compressão]

ficar a taxa de compressão e 
zadas a cores ou no modo de 

ompressão de imagens é 
Selecione esta guia para determinar como excluir páginas 
brancas ao digitalizar documentos.
Ao digitalizar documentos no modo monocromático, utilize a 
taxa de pontos para processar páginas em branco, 
separando-as entre preto ou branco.
Ao digitalizar documentos nos modos Colorido / Tons de 
cinza, a sensibilidade pode ser utilizada para processar as 
páginas em branco, reconhecendo-as como preto ou branco.

Selecione esta guia para especi
a qualidade das imagens digitali
tons de cinza.
A taxa da amostra usada para c
exibida aqui.
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Guia [Impressor] Botão [Sobre]

zar a versão do driver ISIS e 
 conectado ao seu 
Selecione esta guia para ajustar as configurações da 
impressão de textos dos documentos digitalizados utilizando 
o Impressor opcional (adquirido separadamente). Esta guia 
não aparecerá a menos que o Impressor opcional esteja 
instalado.

Selecione esta guia para visuali
as informações sobre o scanner
computador. 
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 Capítulo 4  Várias Digitalizações
xemplos do driver TWAIN.

ações. As telas e operações 
uando os drivers TWAIN ou 

, consulte os manuais ou 
Este capítulo descreve várias formas de digitalização pelo ScandAll PRO, exibindo alguns e

Neste manual, os exemplos de telas do Windows Vista são utilizados para explicar as oper
podem diferir levemente se o OS utilizado for outro além do Windows Vista. Observe que, q
ISIS forem atualizados, as telas e operações exibidas podem diferir levemente. Neste caso
materiais relacionados fornecidos junto ao driver de atualização.

4.1 Resumo ..................................................................................57

4.2 Digitalizando Documentos de Diferentes Tipos e Tamanhos .59

4.3 Digitalização Avançada ..........................................................63

4.4 Configurando Operações e Manuseio do Pós-Digitalização ..73

4.5 Personalizando as Configurações do Hardware ....................81
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As várias formas de digitalização e as principais aplicações Configurando operações e manuseio do pós-

e as falhas de alinhamento das 

ática para orientação da página 
5)

 imagem digitalizada em dois 

m (na página77)

utomática para documentos 
romático) (na página79)

urações do hardware
nner para iniciar rapidamente, 
a81)

múltipla (na página83)

 um formato fixo (na página84)

mo digitalizar documentos 
sulte o "Guia do usuário do 

zada em Formato de arquivo 

do a opção AAD Duplex Virtual

 várias páginas usando patch 

 várias páginas usando o código 

o reconhecimento do Zone OCR 

4.1 Resumo
do scanner estão listadas abaixo.

Digitalizando documentos de diferentes tipos e 
tamanhos

 Digitalizando os dois lados do documento (somente para os 
tipos fi-6670 / fi-6770) (na página59)

 Digitalizando um documento grande ou um livro (Somente 
para o tipo Flatbed) (na página59)

 Digitalizando documentos de diferentes larguras (na 
página60)

 Digitando documentos maiores que o tamanho A3 (na 
página61)

Digitalização avançada
 Excluindo a Cor da Imagem (Filtro de cores) (na página63)

 Removendo páginas em branco (na página65)

 Digitalizando a imagem mais claramente (na página66)

 Removendo orifícios de uma imagem digitalizada (na 
página68)

 Digitalizando um Documento do AAD no Modo de 
Alimentação Manual (na página70)

 Digitalização duplex utilizando a função AAD Duplex Virtual 
(somente para o fi-6750S) (na página71)

digitalização
 Corrigindo automaticament

imagens (na página73)

 Ajustando a correção autom
do documento (na página7

 Dividindo horizontalmente a
(na página76)

 Reprodução de muti image

 Configurando a Detecção a
coloridos (Colorido / Monoc

Personalizando as config
 Utilizando os Botões do sca

uma digitalização (na págin

 Detectando a alimentação 

 Ignorando a detecção para

Para mais informações sobre co
usando os métodos abaixo, con
ScandAll PRO".

 Salvando a imagem digitali
PDF

 Digitalização duplex utilizan

 Dividindo um documento de
codes

 Dividindo um documento de
de barras

 Especificando o resultado d
como nome do arquivo
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 Especificando o resultado do código de barras como nome 
do arquivo

 Criando pastas para cada digitalização de lotes

 Salvando as imagens do lote no SharePoint Server
 Reiniciando a digitalização de lotes interrompida

 Reproduzindo arquivos de informações de índex e criando 
links com programas
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Digitalizando os dois lados do documento Digitalizando um documento grande ou um livro
bed)

 Tampa da mesa.

esa de digitalização com a 
 canto superior esquerdo 
ncia.

a a janela [Driver TWAIN 

rir a janela [Driver TWAIN (32)], 
ndAll PRO.

4.2 Digitalizando Documentos de Diferentes Tipos e Tamanhos
(somente para os tipos fi-6670 / fi-6770)

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD.
Para mais informações sobre como carregar os documentos na 
Bandeja de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os 
Documentos no AAD (na página 33).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Selecione [AAD ( Duplex)] em [Tipo de digitalização]. 

4 Especifique o tamanho do papel desejado pelo [Tamanho 
do papel], etc.

5 Pressione o botão [OK].
 As alterações realizadas serão aplicadas.

6 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

(Somente para o tipo Flat

1 Segurando a alça, levante a

2 Posicione o documento na M
face voltada para baixo, e o
alinhado ao ponto de referê

3 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].
Para informações sobre como ab
consulte Guia do usuário do Sca
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4 Selecione [Flatbed] em [Tipo de digitalização]. Digitalizando documentos de diferentes larguras

Siga os procedimentos abaixo para digitalizar documentos de 
larguras diferentes: 

to dos documentos, selecione 
anho da página] do [Detector 
e tamanho] do menu 

star as configurações, consulte o 
falhas de alinhamento das imagens 

omo exibido na figura abaixo.

 de diferentes larguras pelo AAD, 
nor podem ficar desalinhados ou 
os. A digitalização de documentos 
endada.

D está o Módulo de alimentação, 
 os documentos. No entanto, se os 
 descentralizados, fora do contato 
ção, os mesmos não serão 
5 Especifique o tamanho do papel desejado pelo [Tamanho 
do papel], etc.

6 Pressione o botão [OK].
 As alterações realizadas serão aplicadas.

7 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

1 Para evitar o desalinhamen
[Detector automático de tam
automático de alinhamento 
suspenso.
Para informações sobre como aju
"Corrigindo automaticamente as 
(na página 73).

2 Centralize todas as folhas, c

Não olhe a luz diretamente durante a 
digitalização.

！！！
 Não mova o documento durante a digitalização.
 Para documentos até o tamanho A3 ou Double Letter, 

feche a Tampa da mesa antes de digitalizar.

CUIDADO

！！！
Caso digitalize documentos
documentos de tamanho me
podem não serem alimentad
do mesmo tamanho é recom

！！！
Na parte central do AA
que ajuda a transportar
documentos estiverem
do Módulo de alimenta
alimentados. 



Capítulo 4 Várias Digitalizações

61

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

3 Posicione todos os documentos na Bandeja de entrada e 
mova os Guias laterais até que entrem em contato com o 
papel.

Digitando documentos maiores que o tamanho 
A3

 Bandeja de entrada do AAD.
o carregar os documentos na 

sulte o "2.1 Carregando os 
33).

a a janela [Driver TWAIN 

rir a janela [Driver TWAIN (32)], 
ndAll PRO.

o (Simplex)] ou [Documento 
digitalização].
plex)] para digitalização simples; 

 digitalizações duplex.

tos maiores que o tamanho A3, 
ndeja de entrada e a Extensão da 
 seu ponto máximo. Não levante a 
4 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

1 Carregue os documentos na
Para mais informações sobre com
Bandeja de entrada do AAD, con
Documentos no AAD (na página 

2 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].
Para informações sobre como ab
consulte Guia do usuário do Sca

3 Selecione [Documento long
longo (Duplex)] de [Tipo de 
Selecione [Documento longo (Sim
[Documento longo (Duplex)] para

Ao carregar documentos de tamanhos 
pequenos na Bandeja de entrada do AAD, 
tome cuidado para não tocar na tampa do 
Rolo da bandeja durante a digitalização. Isto 
pode causar acidentes.

CUIDADO

！！！
Ao digitalizar documen
puxe a Extensão da ba
bandeja de saída até o
Estaca de bloqueio.
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 A janela [Configurações de Documento longo] aparecerá.

A janela [Configurações de Documento longo] aparecerá 
somente para os tipos fi-6670, ou fi-6770.
4 Especifique o comprimento do documento e clique o 
botão [OK].

5 Clique o botão [OK].
 As alterações realizadas serão aplicadas.

6 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

！！！
 Não será possível utilizar o ScandAll PRO quando 

alguma das seguintes opções estiverem ativas:
- Reprodução de multi imagem (Driver TWAIN 32)
- Detecção automática de cores (ScandAll PRO)

 Digitalizando documentos maiores que 
864 mm, especifique a resolução de 200 dpi ou 
menor.
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Excluindo a Cor da Imagem (Filtro de cores) 3 Clique o botão [Avançado].

.

remover, pelo [Filtro de cores] 

cor, selecione [Nenhum].

ione [Personalizado], 
do 3].

lecionada, a janela [Selecione o 
ta janela, as cores que serão 
.

4.3 Digitalização Avançada
É possível selecionar a cor, a partir das cores primárias 
(vermelho, verde e azul), para removê-la (filtrar) da imagem 
do documento digitalizado.
Por exemplo, caso digitalize um documento contendo textos 
com a fonte preta e fundo verde, é possível reproduzir a 
imagem somente com o texto.

1 Carregue os documentos no scanner.
Para mais informações sobre como carregar os documentos no 
scanner, consulte o "Capítulo 2 Carregando Documentos (na página 
32).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

 A janela [Avançado] aparecerá

4 Selecione a cor que deseja 
da opção [Outros].

Caso não deseje excluir alguma 

Para excluir a cor desejada, selec
[Personalizado 2] ou [Personaliza

Se uma das opções acima for se
Filtro de cores] será exibida. Nes
filtradas podem ser selecionadas

O Filtro de cores pode ser especificado somente nos modos 
binário (preto e branco) ou tons de cinza.

ABC ABC

Exemplo: Quando "verde" for selecionado para ser filtrado
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- Campos [Vermelho] / [Verde] / [Azul] 
Em [Filtro de cores], os valores das cores especificadas e as 
amostras das cores serão exibidas.

É possível alterar os valores das cores digitando diretamente 
] e/ou [ ].

cluída, será exibida aqui.

 cor preta]
 excluir textos. 

 de baixa intensidade, como o preto 
 textos, sejam excluídos.

ifique a extensão permitida para a 

80 graus

o, maior será a área de exclusão.

 arquivo (no formato *.bmp) 
iginal].

as e feche a janela.

as e feche a janela.

r TWAIN (32)].

)], clique o botão [OK].
 salvas.

elo ScandAll PRO.
italizar, consulte o Guia do usuário 
 Imagem original
São exibidos os exemplos de cores.  Selecione a cor que será 
excluída.

 Imagem filtrada
A imagem filtrada será exibida.

 Guias [Cor 1], [Cor 2] e [Cor 3]
Especifique a(s) cor(es) que será(o) excluída(s). Até três cores 
podem ser especificadas ao mesmo tempo.

- Caixa de seleção [Remover]
Selecione a caixa de seleção de ambas as guias [Cor 2] e [Cor 
3] para marcar esta opção efetivamente quando especificar 
duas ou mais cores a serem filtradas.

ou utilizando os botões [

- Amostra cor
A cor especificada a ser ex

 Caixa de seleção [Prioridade à
Selecione esta caixa para não

Esta opção previne que cores
que é geralmente utilizado em

 Sensibilidade
Para a cor selecionada, espec
exclusão.

Extensão especificada: 15 a 1

Quanto maior o valor numéric

 Botão [Arquivo]
É possível exibir a imagem de
desejada, na área [Imagem or

 Botão [Aplicar]
Aplique as alterações efetuad

 Botão [Cancelar]
Cancele as alterações efetuad

5 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Drive

6 Na janela [Driver TWAIN (32
 As alterações efetuadas serão

7 Execute uma digitalização p
Para informações sobre como dig
do ScandAll PRO.
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Removendo páginas em branco

Páginas em branco (papel branco ou preto) inclusas no 
documento serão detectadas e removidas automaticamente 

4 Selecione a guia [Trabalho / Cache] e marque a caixa de 
seleção [Remoção de páginas em branco].

cada, o modo cache é 
se ambas as memórias]. 

 abaixo de [Remoção de 
finir o grau de detecção das 
antes de serem digitalizadas. Por exemplo, se documentos 
com conteúdo apenas na frente forem digitalizados com 
documentos com conteúdo na frente e no verso, juntamente, 
no modo duplex, as páginas em branco (do verso dos 
documentos) serão removidas.

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD.
Para mais informações sobre como carregar os documentos na 
Bandeja de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os 
Documentos no AAD (na página 33).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Clique o botão [Opções].

 A janela [Opções] será exibida.

Se esta caixa de seleção for mar
automaticamente alterado para [U

5 Utilize o controle deslizante
páginas em branco] para de
páginas.
 No modo binário / Meio tom
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Os valores exibidos à direita da escala indicam a extensão da 
interferência (*1). Se a folha digitalizada estiver abaixo deste 
valor, será reconhecida como página em branco. 

É possível selecionar OFF(- -) ou valores de 0,2% a 3,0% (com 

Digitalizando a imagem mais claramente

As imagens podem ser digitalizadas mais claramente quando 
forem processadas em modo colorido ou tons de cinza.

o scanner.
o carregar os documentos no 

arregando Documentos (na página 

a a janela [Driver TWAIN 

rir a janela [Driver TWAIN (32)], 
ndAll PRO.
acréscimo de 0,2%).

*1: Proporção de pontos pretos incluídos na área digitalizada 
(para páginas brancas)

 No modo colorido / tons de cinza

Utilize a escala para especificar o nível entre 1 a 5 Quanto maior o 
valor, maior será a precisão.

6 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Driver TWAIN (32)].

7 Na janela [Driver TWAIN (32)], clique o botão [OK].
 As alterações efetuadas serão salvas.

8 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

1 Carregue os documentos n
Para mais informações sobre com
scanner, consulte o "Capítulo 2 C
32).

2 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].
Para informações sobre como ab
consulte Guia do usuário do Sca
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3 Selecione Tons de cinza ou Colorido em [Modo de 
imagem].

5 Clique a guia [Cor] e depois selecione [Claro] em [Pré-
configuração de gama].

erá exibida.

)], clique o botão [OK]
.

4 Clique o botão [Avançado].

 A janela [Avançado] será exibida.

6 Clique o botão [OK].
 A janela [TWAIN Driver (32)] s

7 Na janela [TWAIN Driver (32
 As configurações serão salvas
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8 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

Removendo orifícios de uma imagem digitalizada

É possível remover ou escurecer orifícios (pontos pretos) de 
uma imagem reproduzida de um documento digitalizado com 

o scanner.
o carregar os documentos no 

arregando Documentos (na página 

a a janela [Driver TWAIN 

 removidas quando:
longo da margem do documento.
parecem em intervalos 

 não é retangular.
om a cor de fundo escura.

 na margem do documento ou 
rifício.  

o, maior que o tamanho da página 
do com o [Detector automático de 

o digitalizado não é o especificado 
uando [Fundo preto] estiver 

magem reproduzida
as perfurações.

1 Carregue os documentos n
Para mais informações sobre com
scanner, consulte o "Capítulo 2 C
32).

2 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].

Quando outros programas além do ScandAll PRO forem 
utilizados, também é possível aumentar o brilho padrão do 
driver TWAIN. Selecione [Ferramentas]  [FtSwtGmm]  
[Twain] no Setup DVD-ROM e clique 2 vezes o 
"FtSwtGmm.exe". Depois, selecione [Claro] na janela 
[Configurações padrão da digitalização (TWAIN)].

！！！
Marcas de orifícios não são
 Não estão alinhados ao 
 Variam em tamanho ou a

irregulares.
 O documento digitalizado
 Documento digitalizado c
 Há caracteres ou figuras

quando estes cobrem o o
 O tamanho do document

especificada, é digitaliza
tamanho da página].

 O tamanho do document
no [Tamanho do papel] q
selecionado.

Original I
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Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Clique o botão [Opções].

5 Selecione [Preencher com branco] ou [Cor de fundo] pelo 
menu suspenso [Remoção de orifícios].
Quando digitalizar um documento colorido, selecione [Cor de fundo]. 
Se selecionar [Preencher com branco], os orifícios serão preenchidos 

r TWAIN (32)].

)], clique o botão [OK].
 salvas.

elo ScandAll PRO.
italizar, consulte o Guia do usuário 

mentos, os caracteres e/ou 
onhecidos acidentalmente como 
 com cores ou podem não ser 

ente. Neste caso, selecione 
e alinhamento e tamanho] e 
ade], para melhorar a remoção 
 A janela [Opções] será exibida.

4 Clique a guia [Rotação] e selecione [Detector automático 
de tamanho da página] ou [Fundo preto] no menu 
suspenso [Detector automático de alinhamento e 
tamanho]. 
Se [Detector automático de tamanho da página] ou [Fundo preto] não 
for selecionado, a Remoção de orifícios não poderá ser utilizada.

com formas quadradas brancas.

6 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Drive

7 Na janela [Driver TWAIN (32
 As alterações efetuadas serão

8 Execute uma digitalização p
Para informações sobre como dig
do ScandAll PRO.

Dependendo dos docu
gráficos podem ser rec
orifícios e preenchidos
preenchidos completam
[Detector automático d
escolha "3" em [Priorid
dos orifícios.
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Digitalizando um Documento do AAD no Modo de 
Alimentação Manual

"Alimentação manual" é o ato de posicionar documentos folha 

Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

 executar uma digitalização.
italizar, consulte o Guia do usuário 

ada, o scanner aguardará o próximo 
los do AAD girando por um tempo 
Software Operation Panel.

 Bandeja de entrada do AAD.
zada com as mesmas 

ar a digitalização da folha 

zação, se outros papéis não forem 
pecificado no Software Operation 

[Send to] enquanto o scanner 
 a próxima folha irá suspender a 
l.

o tempo de carregamento manual, 
rá o carregamento da folha dentro 
do mesmo que a Bandeja de 
o esteja carregada.
s peças de consumo sejam 
aior freqüência, caso os 
 digitalizados no modo manual 
por folha no AAD para digitalização.
Geralmente, o scanner interrompe a digitalização quando as 
folhas carregadas no AAD, não são detectadas pelo sensor. 
No modo manual de carregamento, se o sensor detectar a 
ausência de folhas no AAD, aguardará o seu carregamento 
dentro de um tempo determinado. Se a próxima folha for 
carregada em tempo, o scanner a digitalizará e esperará o 
próximo carregamento. Se o sensor não detectar nenhuma 
folha no tempo determinado, o scanner interromperá a 
digitalização.
Com esta opção, é possível confirmar o conteúdo do 
documento folha por folha antes de digitalizá-las.
A forma manual de carregamento é eficaz quando:

 São digitalizados documentos com o conteúdo confirmado.

 São digitalizados grupos de documentos em lotes, que 
podem causar alimentação múltipla ou obstrução de papel.

 São digitalizados, continuamente, grupos de documentos 
de várias formas ou tamanhos, como recortes de revistas ou 
jornais, que não podem ser carregados de uma vez só.

Os procedimentos são:

1 Ajuste as configurações do Software Operation Panel 
para o carregamento manual.
Para maiores detalhes sobre as configurações, consulte "Tempo 
limite para a Alimentação manual [Limite do tempo de alimentação 
manual esgotada] (na página 161).

2 Carregue a primeira folha do documento na Bandeja de 
entrada do AAD.

3 Inicie o ScandAll PRO para
Para informações sobre como dig
do ScandAll PRO.

 Depois que a folha for digitaliz
carregamento mantendo os ro
determinado, especificado no 

4 Carregue a próxima folha na
 A folha carregada será digitali

configurações.

5 Repita o passo 4 até termin
carregada.
O scanner terminará a digitali

carregados dentro do limite es
Panel.

 Pressione o botão 
estiver aguardando
alimentação manua

 Ao ativar a opção d
o scanner aguarda
do limite especifica
entrada do AAD nã

 É necessário que a
substituídas com m
documentos sejam
regularmente.
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Digitalização duplex utilizando a função AAD 
Duplex Virtual (somente para o fi-6750S)

A opção AAD (Duplex virtual) determina que as páginas 

Ao selecionar a opção "Digitalização de lotes"
Será exibido o perfil a ser utilizado na digitalização, na janela [Editor 
de perfil]. Na guia [Digitalizar], selecione [AAD (Duplex virtual) do 
[Tipo de digitalização].

er
selecione [AAD (Duplex virtual)] em 

vel ajustar as configurações para a 
lex virtual. Ao utilizar este driver, vá 
ações da digitalização] ou utilize a 
 lotes.
frontais do documento sejam digitalizadas primeiro e, em 
seguida, o verso, associando-as corretamente.
Esta função permite a digitalização de ambos os lados do 
documento, utilizando o AAD do Scanner Simplex (fi-6750S).

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD, 
com a face voltada para baixo.
Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

2 No ScandAll PRO, marque a opção Digitalização Duplex.
Ao selecionar a opção "Digitalizar"

Selecione [Executar digitalização Duplex virtual via AAD] da janela 
[Configurações da digitalização].

Ao utilizar o driver do scann
Na janela do [Driver TWAIN (32)] 
[Tipo de digitalização].

JKL JKL

JKL JKL

DEF

1 2
3 4
5 6

1
2
3
4
5
6

ABC DEF

ABC

Verso Frente 

Classificação (Auto) 

No driver ISIS, é possí
digitalização AAD Dup
para a janela [Configur
opção Digitalização de
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3 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

Quando digitalização for concluída, será exibida uma mensagem 

6 Ao concluir a digitalização, os documentos digitalizados 
serão associados automaticamente.

 É necessário alterar as configurações do ScandAll 
o scanner pois a opção AAD 
 estará disponível quando as 
rem selecionadas:

ção [Reproduzir imagem colorida e 
imultaneamente] e [Detecção 
lorido / Monocromático] na guia 
uivos e esquemas de nomes] da 
perfil].
s caixas de seleção [Gerenciador 
ação de trabalho] na guia 
cumentos] na janela [Editor de 

o [Saída de multi imagem] na 
em], aberta ao marcar a caixa de 
ulti imagem] na janela [Driver 
river TWAIN.
ção [Dividir imagem] e [Remoção 
anco] na janela [Opções], aberta 
o [Opções] na janela [Driver 
river TWAIN.
adas não serão associadas se a 

nas frontais diferirem das do verso.
solicitando o posicionamento do documento com a face para 
cima.

4 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD, 
com a face voltada para cima.
Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

5 Em resposta a mensagem exibida, clique o botão [Sim].

O verso dos documentos serão digitalizados.

！！！
Ao digitalizar as páginas do verso, posicione os 
documentos de forma que:
 as páginas do verso sejam digitalizadas na mesma 

ordem da páginas da frente.
 as páginas da frente não sejam digitalizadas de 

cabeça dp.

！！！ PRO ou no driver d
(Duplex virtual) não
seguintes opções fo
- as caixas de sele

monocromática s
automática de Co
[Formatos de arq
janela [Editor de 

- qualquer uma da
da folha de separ
[Separador de do
perfil].

- a caixa de seleçã
janela [Multi imag
seleção [Ativar m
TWAIN (32)] do d

- as caixas de sele
de páginas em br
ao marcar o botã
TWAIN (32)] do d

 As imagens digitaliz
contagem das pági
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Corrigindo automaticamente as falhas de 4 Selecione a guia [Rotação] e escolha [Realinhamento 
utomática de tamanho da 
Detector automático de 

4.4 Configurando Operações e Manuseio do Pós-Digitalização
alinhamento das imagens

É possível corrigir automaticamente documentos 
desalinhados alimentados incorretamente pelo AAD.

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD.
Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Fow how to open the [Driver TWAIN (32)] dialog box, refer to Guia do 
usuário do ScandAll PRO.

3 Clique o botão [Opções].

 A janela [Opções] será exibida.

automático] ou [Detecção a
página]no menu suspenso [
alinhamento e tamanho].

Originais Reprodução de imagens
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5 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Driver TWAIN (32)].

6 Na janela [Driver TWAIN (32)], clique o botão [OK].
 salvas.

elo ScandAll PRO.
italizar, consulte o Guia do usuário 

 Quando [Realinhamento automático] estiver 
selecionado, o tamanho dos documentos não serão 
detectados automaticamente.

 Com o controle  [Prioridade], é possível alterar a 

 As alterações efetuadas serão

7 Execute uma digitalização p
Para informações sobre como dig
do ScandAll PRO.

precisão do Detector automático de tamanho da 
página.
- Para dar prioridade à velocidade da digitalização, 

especifique um valor menor. Para aumentar a 
precisão da detecção, especifique um valor maior.

- Ao detectar o tamanho de documentos que 
contenham adesivos, guias ou folhas divisórias 
anexadas, especifique 2 como prioridade.

- Ao detectar o tamanho de documentos no qual, um 
lado (frente ou verso) está com o fundo preto, 
especifique 3 como prioridade.

Priorida
de

Tipos de documentos adaptados

0 Documentos retangulares com margens corretas

1 Documentos sem guias
(sem adesivos ou divisórias anexadas)

2 Documentos com guias
(adesivos ou divisórias anexadas)

3 Documentos no qual, um lado (frente ou verso) está 
com o fundo preto

！！！
O Detector automático de tamanho de página não terá 
disponibilidade se o documento a ser digitalizado se 
enquadrar nos seguintes itens:

 Documentos finos que pesam 52g/m2 ou menos
 Documento não retangular
 Documentos onde as margens estão pintadas em 

preto
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Ajustando a correção automática para orientação 
da página do documento

É possível corrigir automaticamente, através do scanner, um 

4 Selecione a guia [Rotação] e escolha [Automático] no 
menu suspenso [Grau de rotação].

ina a orientação de página do 
do-se nos caracteres impressos. 
 corretamente nos seguintes tipos 

que a resolução da digitalização 
:
i (em preto ou branco) ou 

 (Coloridos ou com tons de cinza)
 muitos caracteres extremamente 
os
e o espaço entre as linhas ou os 
uito estreitos ou sobrepostos
 muitas fotografias ou figuras e 
s
 caracteres impressos em várias 
esenhos
itos somente com letras 
lote de documentos com orientações de páginas misturadas.

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD.
Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Clique o botão [Opções].

 A janela [Opções] será exibida.

Opqrstu
Vwxyz.DEF

Opqrstu
Vwxyz.DEF

Abcdefg
Hijklmn

Abcdefg
Hijklmn

Originais Reprodução de imagens

！！！
 Esta função determ

documento, basean
Pode não funcionar
de documentos:
- Documentos em 

não estejam entre
300 dpi ou 600 dp
200 dpi e 600 dpi

- Documentos com
grandes / pequen

- Documentos ond
caracteres são m

- Documentos com
poucos caractere

- Documentos com
direções, como d

- Documentos escr
maiúsculas
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Dividindo horizontalmente a imagem digitalizada 
em dois

É possível obter duas imagens, dividindo horizontalmente 

o scanner.
rregar os documentos no scanner, 
o Documentos (na página 32).

a a janela [Driver TWAIN 

rir a janela [Driver TWAIN (32)], 
ndAll PRO.

.

！！！
- Documentos manuscritos
- Documentos desalinhados
- Documentos escritos em idiomas incompatíveis. Os 

idiomas que possuem compatibilidade são: 

orte para todos os aplicativos.

ABC

123

magem reproduzida
5 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Driver TWAIN (32)].

6 Na janela [Driver TWAIN (32)], clique o botão [OK].
 As configurações serão salvas.

7 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

uma imagem digitalizada.

1 Carregue os documentos n
Para informações sobre como ca
consulte o "Capítulo 2 Carregand

2 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].
Para informações sobre como ab
consulte Guia do usuário do Sca

3 Clique o botão [Opções].

 A janela [Opções] será exibida

Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, 
Italiano, Coreano, Chinês tradicional, Chinês 
simplificado, Russo e Português

- Documentos com cores irregulares, design e/ou 
padrões de fundo

- Documentos com design confuso
- Documentos com muitos ruídos

 Para avaliar textos, utilize o idioma que possui suporte 
das Opções regionais e de idioma

 A orientação de imagens pode não ser corrigida 
propriamente dependendo das configurações do 
driver do scanner na digitalização (ex. pontilhamento)

 Se não for possível corrigir a orientação da imagem 
adequadamente, utilize a função [Realçar margem] 
dos drivers para corrigí-lo

 Sombras podem permanecer nas margens da 
imagem digitalizada

 A função [Automático] em [Orientação da página] 
estará disponível apenas quando o ScandAll PRO 
estiver instalado.

！！！ Esta função não possui sup

ABC

123

Original I
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4 Selecione a guia [Rotação] e escolha [Dividir imagem] na 
caixa de seleção.

Reprodução de muti imagem

É possível obter a reprodução de imagens nos modos 
Colorido / Tons de cinza e Preto e branco (esta função é 

 de multi imagem”).

o scanner.
rregar os documentos no scanner, 
o Documentos (na página 32).

a a janela [Driver TWAIN 

rir a janela [Driver TWAIN (32)], 
ndAll PRO.

orte para todos os aplicativos.

ABC

ocumento é digitalizada

magem reproduzida
5 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Driver TWAIN (32)].

6 Na janela [Driver TWAIN (32)], clique o botão [OK].
 As alterações efetuadas serão salvas.

7 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

denominada como “Reprodução

1 Carregue os documentos n
Para informações sobre como ca
consulte o "Capítulo 2 Carregand

2 Inicie o ScandAll PRO e abr
(32)].
Para informações sobre como ab
consulte Guia do usuário do Sca

Quando o documento for digitalizado no modo Duplex, 
as imagens digitalizadas serão reproduzidas de acordo 
com a configuração do [Método de encadernação] 
exibido abaixo:
 Livro: Metade superior  Metade inferior
 Calendário: Metade inferior  Metade superior

！！！
Esta função não será ativada quando:
 A [Saída de multi imagem] estiver selecionada
 A [Detecção automática de Colorido / 

Monocromático] estiver selecionada

！！！ Esta função não possui sup

ABC

Original

Exemplo: Quando a cor do d

I
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3 Marque a caixa de seleção [Ativar Multi Imagem]. 4 Selecione [Saída de multi imagem] em [Modo de saída].

5 Selecione a ordem de saída da multi imagem abaixo de 
[Ordem (resultados de Multi imagem)]. 

nza

ente uma "imagem colorida ou com 
 uma "imagem preto e branco".

 cinza
ente uma "imagem preto e branco", 
olorida ou com tons de cinza". 

m], marque um lado (se 
o Duplex).

)], clique o botão [OK].
 salvas.

elo ScandAll PRO.
italizar, consulte o Guia do usuário 
 A janela [Multi Imagem] será exibida.

 Primária: Colorido / Tons de ci
Secundária: Binário

Será reproduzida primeiram
tons de cinza", em seguida

 Primária: Binário
Secundária: Colorido / Tons de

Será reproduzida primeiram
em seguida uma "imagem c

6 Em [Configuração de image
estiver no modo digitalizaçã

7 Na janela [Driver TWAIN (32
 As alterações efetuadas serão

8 Execute uma digitalização p
Para informações sobre como dig
do ScandAll PRO.
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Configurando a Detecção automática para 
documentos coloridos (Colorido / 
Monocromático)

 A janela [Multi Imagem] será exibida.

ática de cores] na opção 
É possível fazer com que o scanner detecte automaticamente 
se a imagem digitalizada é colorida (tons de cinza) ou binário 
preto e branco. Conforme a cor detectada, as imagens 
produzidas serão a cores (tons de cinza) para documentos 
coloridos e preto e branco para documentos monocromáticos.

1 Carregue os documentos no scanner.
Para informações sobre como carregar os documentos no scanner, 
consulte o "Capítulo 2 Carregando Documentos (na página 32).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Marque a caixa de seleção [Ativar Multi Imagem].
4 Selecione [Detecção autom

[Modo de saída].

！！！ Esta função não possui suporte para todos os aplicativos.
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5 Na opção [Configuração da imagem], selecione o lado 
que será digitalizado.
Ajuste as configurações da digitalização para ambos os modos, 
colorido e preto e branco na janela [Driver TWAIN (32)].
É necessário configurar as detecções [Colorido / Tons de cinza] e 
[Binário], previamente.

6 Na janela de [Twain Driver], clique o botão [OK].
 As alterações efetuadas serão salvas.

7 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

Quando o documento for reconhecido como Colorido / 
Tons de cinza, a forma reproduzida é selecionada no 
menu suspenso [Image mode] na janela [Driver TWAIN 
(32)].
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Utilizando os Botões do scanner para iniciar 6 Selecione a guia [Eventos] e pelo menu suspenso 
cione um evento].

 selecionados:

 botão [Scan / Stop] é pressionado)

 (quando o botão [Send to] é 
número (de 1 a 9) é exibido no 

4.5 Personalizando as Configurações do Hardware
rapidamente, uma digitalização

É possível executar uma digitalização pressionando os botões 
[Scan / Stop] ou [Send] do scanner. Para isso, é necessário 
especificar os aplicativos que serão atribuídos para cada 
botão.

Configurações do computador

1 Verifique se o scanner está conectado corretamente ao 
computador. Após verificado, ligue o scanner.
Para mais informações sobre como conectar os cabos, consulte o 
capítulo "3 - Conectando os cabos" das Instruções básicas.

2 Pelo menu [Iniciar]  [Painel de controle].
 A janela [Painel de controle] será exibida.

3 Selecione o ícone [Impressoras e outro Hardware].
 A janela [Impressoras e outro Hardware] será exibida.

4 Selecione o ícone [Scanners e câmeras].
 A janela [Scanners e câmeras] será exibida.

5 As propriedades do scanner serão exibidas.
Clique duas vezes o ícone [fi-6670dj], [fi- 6770dj], ou [fi-6750Sj].

escolha um evento do [Sele

Os seguintes eventos podem ser

 "Scan Button" (quando o

 "Send to 1" a "Send to 9"
pressionado enquanto o 
Display de funções)
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7 Selecione o aplicativo a ser aberto quando um evento for 
acionado.
Selecione [Iniciar este programa] abaixo de [Ações] e escolha o 
aplicativo que deseja utilizar.

Configurações do scanner

top]

 Stop] inicia-se o aplicativo 

]
ara alterar o número exibido no 

elecionado no passo 5 ("Send to 1" 
isplay, deixe de pressionar o botão 

urado com o "Send to 2", por 
de funções.

 Stop] inicia-se o aplicativo 

es sobre o Painel de operações, 
es do Painel de Operações (na 

 o botão [Function] for 
ero será alterado na seguinte 
C, 1, 2, 3, ...

Tipo AAD
Check

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Tipo FlatBed

[Botão [Send to] 

[Botão [Scan / Stop] 
8 Pressione o botão [OK].
Para maiores detalhes sobre o ScandAll PRO, consulte o "Guia do 
usuário do ScandAll PRO".
A configuração do computador estará completa quando qualquer 
outro aplicativo de digitalização que não seja o ScandAll PRO for 
utilizado.

 
 Ao utilizar o botão [Scan / S

Não é necessário configurar.

 Pressionando o botão [Scan /
configurado.

 Ao utilizar o botão [Send to
Pressione o botão [Function] p
Display de funções.

Quando o número do evento s
a "Send to 9") for exibido no d
[Function].

Para executar o evento config
exemplo, exiba [2] no Display 

 Pressionando o botão [Scan /
configurado.

 A tela e as operações podem diferir dependendo do 
OS utilizado.

 Caso deseje estabelecer um link com outros botões, 
repita os passos 5 a 8.

 Para maiores detalh
consulte "1.3 Funçõ
página 22).

 Todas as vezes que
pressionado, o núm
ordem: 1, 2, 3, ...9, 

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

Botão [Send to]

[Botão [Scan / Stop] 
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Detectando a alimentação múltipla

Alimentação múltipla é a falha ocasionada no momento em 
que dois ou mais documentos são alimentados 

4 Selecione a guia [Trabalho / Cache] e especifique a 
condição desejada para detecção da alimentação 
múltipla em [Detecção da alimentação múltipla] na opção 
[Opções do AAD].

ara a detecção da alimentação 

Descrição

 a detecção.

reposição e o comprimento dos 
para detectar a alimentação 

omprimento das folhas durante a 
 A alimentação múltipla é 
artir do comprimento detectado.
simultaneamente.
É possível configurar o scanner para detectar a alimentação 
múltipla e exibir uma mensagem de erro.
Para detectar a alimentação múltipla, altere as configurações 
no driver do scanner ou no Software Operation Panel.
Para informações sobre como efetuar as configurações no 
Software Operation Panel, consulte o "Detecção de 
alimentação múltipla (na página 155).

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD.
Para mais informações sobre como carregar documentos na Bandeja 
de entrada do AAD, consulte o "2.1 Carregando os Documentos no 
AAD (na página 33).

2 Inicie o ScandAll PRO e abra a janela [Driver TWAIN 
(32)].
Para informações sobre como abrir a janela [Driver TWAIN (32)], 
consulte Guia do usuário do ScandAll PRO.

3 Clique o botão [Opções].

 A janela [Opções] será exibida.

Segue a lista com as condições p
múltipla:

Condições

Nenhum Não efetuará

Verificar 
sobreposição e 
comprimento

Verifica a sob
documentos 
múltipla.

Verificar 
sobreposição

Monitorar o c
alimentação.
detectada a p
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Ignorando a detecção para um formato fixo

Quando a Detecção de alimentação múltipla estiver ativada, o 
scanner pode reconhecer adesivos, recibos ou fotos coladas 

imentação, suspendendo a 
roblema, a função 
" foi desenvolvida.

 No primeiro modo, a 
norada por comandos do 

r. No segundo modo, a 
 ignorada, fazendo com que o 
 e locais de cada adesivo, 
nto.

Verificar 
comprimento

Monitora as folhas dos documentos durante a 
alimentação e, de acordo com a variação do 

Condições Descrição

o

 ou foto
Para maiores detalhes sobre a detecção de alimentação múltipla, 
consulte "Detecção da alimentação múltipla (na página 39).

5 Clique o botão [OK].
 A tela retornará a janela [Driver TWAIN (32)].

6 Na janela [Driver TWAIN (32)], clique o botão [OK].
 As alterações efetuadas serão salvas.

7 Execute uma digitalização pelo ScandAll PRO.
Para informações sobre como digitalizar, consulte o Guia do usuário 
do ScandAll PRO.

no documento como erros de al
digitalização. Para resolver tal p
"Alimentação múltipla inteligente
Esta função possui dois modos.
alimentação múltipla pode ser ig
Painel de operações do scanne
alimentação múltipla poderá ser
scanner memorize os tamanhos
recibo ou foto colada no docume

comprimento, detecta a alimentação múltipla.

Adesiv

Recibo

Documento
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Alimentação Múltipla Inteligente
Utilize esta função quando desejar continuar a digitalização 
verificando se adesivos estão colados no documento, cada 

Configurações antes de utilizar esta função
Para utilizar esta função, as seguintes configurações devem 
ser efetuadas:

ione o menu [Digitalizar]  
ção].
erá exibida.

 Cache], e selecione [Verificar 
] ou [Verificar sobreposição e 
o de alimentação múltipla].
vez que o erro for detectado.

Para selecionar um dos modos acima, utilize o Software 
Operation Panel.
Para mais detalhes, consulte o "Ignorando a área de detecção 
[Alimentação múltipla inteligente] (na página 160).

■Driver TWAIN

1 Abra o ScandAll PRO, selec
[Configurações da digitaliza
 A janela [Driver TWAIN (32)] s

2 Clique o botão [Opções].

3 Selecione a guia [Trabalho /
sobreposição (Ultra-sônico)
comprimento] para [Detecçã

Modo Descrição

Modo manual 
(Ignorar pelo Painel 
de operações)

O scanner suspenderá a digitalização cada vez 
que o erro de alimentação múltipla for detectado. 
A digitalização pode ser retomada após verificar 
a existência de papéis ou adesivos colados no 
documento, a cada detecção do erro.

Modo automático 1
(Ignorar por 
comprimento e 
posição)

Utilizado para digitalizar lotes de documentos 
com papéis do mesmo tamanho e colagens no 
mesmo local.

Modo automático 2
(Ignorando pelo 
comprimento)

Usado para digitalizar lotes de documentos com 
papéis do mesmo tamanho e colagens em locais 
diferentes.

！！！ Imagens irregulares (incompletas ou deformadas) podem ser 
criadas quando a alimentação múltipla for detectada.
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4 Selecione a guia [Inicialização] e marque as caixas de 
seleção [Ativar o Painel do scanner] e [Ativar o botão 
Scan].

inutos) no [Timer de 
■Driver ISIS

1 Abra o ScandAll PRO, selecione o menu [Digitalizar]  
[Configurações].
 A janela de configuração do driver ISIS será exibida.

2 Selecione a guia [Gerenciamento de papel] e marque as 
seguintes caixas:
 [Ativar] e [Sobreposição de papel] na opção [Detecção de 

alimentação múltipla]
 [Ativar] abaixo de [Detecção de alimentação múltipla]

3 Especifique o tempo (em m
cancelamento automático].
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Operando o scanner

1 Após o erro de alimentação múltipla ter sido detectado, 
pressione o botão [Send to] para remover o documento 

] e verifique se o número 
rvalos antes de pressionar o 
ontrário, reinicie a 
or.

 velocidade do intervalo em que o 
 para "rápido" toda vez que o botão 
ordo com o modo especificado, o 
escrições abaixo se os documentos 
 piscando em rápidos intervalos.

Painel de operações)
 será digitalizada sem a detecção 
olha digitalizada, os erros de 
ectados baseados nas 
ftware Operation Panel ou no driver 

 pela sobreposição e comprimento)
rimento e local da colagem (padrão 
a alimentação múltipla e continuará 
olagem, similar ao padrão 

canner ignorará automaticamente a 
ão múltipla. (*1)(*2)

Check

Tipo Flatbed

 [Send to] 

 [Scan / Stop] 

Display de funções

 [Function]
da rota de transporte, ou abra o AAD e remova as folhas 
manualmente. 
Quando as folhas forem removidas, o display de funções exibirá os 
seguintes códigos:

2 Retorne os documentos removidos na Bandeja de 
entrada do AAD.
Se o erro de alimentação múltipla for detectado no documento que 
não possui adesivos ou colagens, pressione o botão [Scan / Stop] ou 
reinicie a digitalização pelo computador. (Neste caso, não pressione 
o botão [Function]). 

Se houver adesivos ou colagens no papel removido, e este 
documento parecer ser a causa do erro, siga ao passo seguinte:

3 Pressione o botão [Function
exibido pisca em curtos inte
botão [Scan / Stop]. Caso c
digitalização pelo computad
Observe que a partir de agora, a
número pisca, mudará de "lento"
[Function] for pressionado. De ac
scanner funcionará seguindo as d
forem digitalizados com o número

 Modo manual (Ignorando pelo 
A primeira folha do documento
de erros. A partir da segunda f
alimentação múltipla serão det
configurações efetuadas no So
do scanner.

 Modo automático 1 (Ignorando
O scanner memorizará o comp
de sobreposição) que causou 
a digitalização. Quando outra c
memorizado for detectado, o s
detecção do erro de alimentaç

No erro de alimentação 
múltipla

Na remoção do documento

"J" e "2" serão exibidos 
alternadamente.

 O número de função 
correspondente piscará.

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

Tipo AAD

Botão [Send to] 

Botão [Scan / Stop] 

Display de funções

Botão [Function]

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Botão

Botão

Botão
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 Modo automático 2 (Ignorando pelo comprimento)
O scanner memorizará o comprimento da colagem que causou a 
alimentação múltipla e continuará a digitalização. Quando outra 
colagem, com comprimento igual ou menor for detectada, o 
scanner ignorará automaticamente a detecção do erro de 

alimentação múltipla. (*2)

*1: Neste modo, até 32 padrões de sobreposição podem ser 
memorizados (armazenados na memória). Quando o trigésimo 
terceiro padrão for detectado, o primeiro padrão memorizado será 
excluído da memória.

*2: Os padrões de sobreposição podem ser excluídos da memória 
pressionando o botão [Function] por mais de 2 segundos. Após 
todos os padrões de sobreposição serem excluídos, o display 
indicará "o". Efetuando esta operação, todos os 32 padrões 
podem ser excluídos. Tenha cuidado para não excluir padrões 
necessários.
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Capítulo 5 Cuidados Diários

Este capítulo descreve como limpar o scanner.

5.1 Materiais de Limpeza e Locais que Requerem Limpeza........90

5.2 Limpando o AAD ....................................................................92

5.3 Limpando o Flatbed (apenas o tipo Flatbed)..........................97

 As lentes da parte interna do AAD atingem altas 
temperaturas durante a digitalização.

 Antes de limpar as partes internas do scanner, desligue a 
energia e desconecte o Cabo de alimentação da tomada. 
Aguarde por no mínimo 15 minutos para que as lentes do 
AAD esfriem.

 Antes de limpar os Rolos de auxílio da alimentação e os 
Rolos de ejeção, desligue a energia e desconecte o cabo de 
alimentação da tomada. Após aguardar por no mínimo 15 
minutos, ligue o aparelho novamente.

Ao limpar o scanner, não utilize substâncias inflamáveis ou 
produtos de limpeza à base de álcool em forma de spray. Jatos 
de ar podem provocar a entrada de sujeira nas partes internas 
do aparelho. Isto pode causar falhas ou o mau funcionamento 
do scanner.
Faíscas originadas pela eletricidade estática também podem 
causar incêndio durante o uso de tais produtos.

CUIDADO

PERIGO
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Materiais de limpeza

teriais de limpeza, consulte a 
 ou uma assistência técnica 

5.1 Materiais de Limpeza e Locais que Requerem Limpeza

cialmente.

rolos de borracha com o 
Isso pode danificar o material do 

Observação
Para mais detalhes sobre os ma
loja onde o scanner foi adquirido
autorizada da FUJITSU.

Materiais de 
limpeza

Cód. do 
produto

Observação

Removedor F1 PA03950-
0352

1 garrafa (100 ml)
Umedeça um lenço com o 
Removedor F1 e limpe o scanner.
O removedor pode demorar à secar 
quando usado em grande 
quantidade. Ao executar a limpeza 
do scanner, umedeça o lenço com 
pouca quantidade do removedor. 
Além disso, limpe completamente o 
removedor com um lenço sem 
fibras, para que não sobrem 
resíduos na superfície da parte 
limpa.

Removedor F2 PA03950-
0353

1 garrafa (80 ml)
Use este removedor apenas em 
rolos de plástico.

Folha de limpeza CA99501-
0012

Use esta folha de limpeza junto ao 
Removedor F1.

Lenço de limpeza PA03950-
0419

1 caixa (24 folhas)
Pré-umedecidos com o Removedor 
F1, os Lenços de limpeza podem 
ser utilizados no lugar de lenços 
úmidos.

Cotonetes Vendido comer

Lenço seco

Nunca limpe os 
Removedor F2. 
rolo.

Materiais de 
limpeza

Cód. do 
produto

CUIDADO
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Locais e ciclo da limpeza

Local Folha de limpeza umedecida com  
o Removedor F1

Folha de limpeza ou pano 
umedecido com o Removedor F1

Cotonete umedecido com o 
Removedor F2
(para áreas muito sujas)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

 das condições dos documentos 
cisa ser limpo com maior 
ntes documentos forem 

s áreas impressas;
el sem carbono);

de quantidade de carbonato de 

as preenchidas à lápis;
dade excessiva de toner;
Sim: Limpeza permitida
Não: Limpeza proibida

(a cada 10,000 folhas) (a cada 10,000 folhas)

FlatBed Almofada de 
imobilização

Não Sim

Mesa de digitalização Não Sim

AAD Rolo da bandeja de 
entrada

Não Sim

Suporte do módulo de 
alimentação

Não Sim

Módulo de alimentação Sim Sim

Rolo de freio Sim Sim

Rolos de auxílio da 
alimentação

Sim Sim

Rolos de plástico Sim Sim

Guia de documentos / 
lente

Sim Sim

Sensor ultra-sônico Sim (Use um pano seco e macio) Não

Nunca limpe os rolos de borracha com o 
Removedor F2. Isso pode danificar o material do 
rolo.

CUIDADO

！！！
O ciclo de limpeza depende
digitalizados. O scanner pre
frequência quando os segui
digitalizados:
 Papéis revestidos;
 Documentos com grande
 Papéis químicos (ex. pap
 Papéis que contém gran

cálcio;
 Papéis com grandes áre
 Documentos com quanti
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Como referência, limpe o AAD a cada 10.000 folhas 

sando um pano umedecido 

5.2 Limpando o AAD

do para não prender os dedos no 

sensores do documento, tenha 
no não enrosque na base dos 
peza.

Sensor do
documento
digitalizadas. No entanto, este ciclo de limpeza pode variar de 
acordo com o tipo dos documentos digitalizados. Por exemplo, 
será necessário limpar o AAD com maior freqüência quando 
documentos com excesso de toner forem digitalizados.

Limpando com um lenço e o Removedor F1

1 Desligue o scanner e aguarde por no mínimo 15 minutos.
Para mais informações sobre como desligar o scanner, consulte o
"1.4 Ligando e Desligando o Scanner" (na página 25).

2 Pressionando os botões de abertura, levante o AAD.

3 Limpe os seguintes locais u
com o Removedor F1.

As lentes da parte interna do AAD atingem altas 
temperaturas durante a digitalização.
Antes de limpar as partes internas do scanner, 
desligue a energia e desconecte o Cabo de 
alimentação da tomada. Aguarde por no mínimo 15 
minutos para que as lentes do AAD esfriem.

CUIDADO

Botão de abertura do AAD

Tenha cuida
AAD.

！！！
Para evitar danos aos 
cuidado para que o pa
sensores durante a lim

CUIDADO
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Rolo de freio
Limpe levemente os Rolos de freio seguindo a direção das fendas, 
tendo cuidado para que a superfície da peça não seja danificada.
Ao limpar os Rolos de freios, remova-os do scanner. Para mais 

Rolos de plástico
Limpe levemente os Rolos de plástico, tendo cuidado para que a sua 
superfície não seja danificada. Tenha um cuidado especial para não 
deixar detritos grudados na peça, pois qualquer tipo de sujeira afeta a 

 cuidado para não danificar as 
los.

 (x4)
informações sobre como remover o Rolo de freio, consulte o "6.3 
Substituindo o Rolo de Freio" (na página 102).

Módulo de alimentação
Limpe levemente os Rolos de freio seguindo a direção das fendas, 
tendo cuidado para que a superfície da peça não seja danificada. Tenha 
um cuidado especial para não deixar detritos grudados na peça, pois 
qualquer tipo de sujeira afeta a performance da alimentação. Para mais 
informações sobre como remover o Módulo de alimentação, consulte o 
"6.2 Substituindo o Módulo de Alimentação" (na página 100).

performance da alimentação. Tenha
esponjas acopladas ao redor dos ro

Rolo com fendasRolo sem fendas

Rolos de plástico
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Suporte do módulo de alimentação
Limpe levemente o rolo do Suporte do módulo de alimentação.

Lentes / Guias de documentos / Sensores ultra-
sônicos

Limpe levemente as lentes, Guias de documentos e Sensores ultra-

pe os Rolos de auxílio da 

mo ligar o scanner, consulte o "1.4
" (na página 25).

 sujas, linhas verticais podem 
digitalizadas.

Guia de documentos (x2)

)

Rolo da bandeja de entrada
Abrindo a tampa, limpe levemente o Rolo da bandeja de entrada.

sônicos.

4 Ligue o scanner. Depois, lim
alimentação.
Para mais informações sobre co
Ligando e Desligando o Scanner

Se as lentes estiverem
aparecer nas imagens 

Sensor ultra-sônico (x2)

Lente (x2)

(para detecção da alimentação múltipla
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Rolos de auxílio da alimentação
O procedimento de limpeza é descrito abaixo.

Como referência, pressionando os botões [Send to] e [Scan / Stop] 7 
vezes, os rolos darão uma volta completa.

 

Rolos de auxílio da alimentação (x4)
Tipo AAD

]

]

s

1 Com o aparelho ligado, abra o AAD quando o Painel de operações 
indicar qualquer outro número que não seja "P".
Observe que os Rolos de auxílio da alimentação não girarão se o 
AAD for aberto quando "P" for exibido.

2 Pressione os botões [Send to] e [Scan/Stop] simultaneamente no 
Painel de operações. Os Rolos de auxílio da alimentação girarão na 
direção determinada.

3 Pressione um lenço macio umedecido com o Removedor F1 contra a 
superfície dos Rolos de auxílio da alimentação e Rolos de ejeção 
levemente, de modo que o lenço remova a sujeira dos rolos. Tenha 
um cuidado especial para não deixar detritos grudados na peça, pois 
qualquer tipo de sujeira afeta a performance da alimentação.

Os Rolos de auxílio da alimentação e Rolos 
de ejeção giram ao mesmo tempo. Não toque 
nos rolos durante a limpeza se os mesmos 
estiverem rodando.

CUIDADO

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

Botão [Send to]

Botão [Scan / Stop

Display de funções

Check

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Tipo FlatBed

Botão [Send to]

Botão [Scan / Stop

Display de funçõe
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5 Feche o AAD. 
Pressione a parte central até que a peça retorne à posição original e
as travas  sejam fixadas.
！！！
Quando o AAD retornar à posição original, certifique-se 
de que esteja completamente fechado. Erros de 
alimentação podem ocorrer se o AAD não estiver 
completamente fechado.
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5.3 Limpando o Flatbed (apenas o tipo Flatbed)
1 Segurando a alça, levante a Tampa da mesa.

2 Limpe os seguintes locais usando um pano umedecido 
com o Removedor F1.

3 Aguarde até que as peças fiquem secas.

4 Feche a Tampa da mesa cuidadosamente.

！！！ Não deixe que líquidos entrem na fresta entre a Mesa de 
digitalização e a Capa de plástico.

Capa de plástico

Mesa de digitalização

Almofada de imobilização
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Capítulo 6 Peças de Consumo

Este capítulo descreve como substituir as peças de consumo do scanner.

6.1 Peças de Consumo e Ciclo de Troca......................................99

6.2 Substituindo o Módulo de Alimentação ................................100

6.3 Substituindo o Rolo de Freio ................................................102

 As lentes da parte interna do AAD atingem altas 
temperaturas durante a digitalização.

 Antes de substituir as partes internas do 
scanner, desligue a energia e desconecte o 
Cabo de alimentação da tomada. Aguarde por 
no mínimo 15 minutos para que as lentes do 
AAD  esfriem.

PERIGO
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A tabela abaixo mostra as peças de consumo e o ciclo de Para verificar o valor do contador de rolos, consulte "8.3 
nsumo e Contadores das 

 acima, são apenas 
asta química ou celulose, do 

ão utilizados. Este ciclo varia 
tilizado e a frequência em que 

mo, contate o revendedor 
 procure uma assistência 

artes precisam ser 
ecializado, dependendo do 
 Para mais informações, 
do da FUJITSU.

6.1 Peças de Consumo e Ciclo de Troca

mentação, use apenas as peças 
elo fabricante.
troca padrão.

As peças de consumo devem ser substituídas 
periodicamente. Troque as peças antes que a vida útil de 
cada uma termine. É recomendado manter um estoque de 
peças. A referência do número de digitalizações de cada rolo 
(Rolo de freio e Módulo de alimentação) em cada troca é 
necessária para saber quando será preciso substituir o rolo 
novamente.

Configurações das Peças de Co
Peças" (na página 141).
Os ciclos de troca apresentados
referências quando papéis de p

tamanho A4 / Letter (80 g/m2) s
de acordo com o tipo de papel u
o scanner é limpo e utilizado.

Para adquirir as peças de consu
onde o aparelho foi adquirido ou
técnica autorizada da FUJITSU.

Esteja ciente de que algumas p
substituídas por um técnico esp
tipo ou do fluxo da digitalização.
contate um revendedor autoriza

Peças de consumo Cód. do 
produto

Ciclo de troca

Módulo de 
alimentação

PA03338-
K011

Após 250.000 folhas 
digitalizadas ou um ano

Rolo de freio PA03576-
K010

Após 250.000 folhas 
digitalizadas ou um ano

Para evitar problemas de ali
de consumo especificadas p
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3 Remova a Bandeja de entrada do AAD.

entação (x2) do scanner.
limentação.

6.2 Substituindo o Módulo de Alimentação
1 Remova todos os documentos (se houver algum) da 
Bandeja de entrada do AAD.

2 Pressionando os botões de abertura, levante o AAD.

4 Remova os Módulos de alim
1 Abra a Tampa do módulo de a

O scanner possui dois Módulos de alimentação. Certifique-se 
de substituí-los ao mesmo tempo.

Tenha cuidado para não prender os dedos no 
AAD.

Botão de abertura do AAD

CUIDADO
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2 Remova os rolos do eixo giratório. 6 Encaixe a Bandeja de entrada do AAD.

7 Feche o AAD.
Pressione a parte central até que o AAD retorne à posição original e 

ulo de alimentação.
 e reinicie o contador. Para mais 
 os contadores" (na página 142).

do para não prender os dedos no 

nquanto a Tampa do módulo de 
r aberta.
ulos de alimentação estão 

mente. Caso houver falha na 
, erros de alimentação múltipla 
5 Instale os dois novos Módulos de alimentação no 
scanner.
1 Instale os dois novos Módulos de alimentação no eixo giratório.

Insira cada rolo em seu eixo de forma que o parafuso do eixo 
encaixe na entrada do rolo.

2 Feche a Tampa do Módulo de alimentação. Verifique se ambos os 
lados da tampa estão encaixados corretamente.

as travas sejam fixadas.

8 Reinicie o contador do Mód
Abra o Software Operation Panel
detalhes, consulte o "Reiniciando

Tenha cuida
AAD.

！！！
 Não feche o AAD e

alimentação estive
 Verifique se os Mód

encaixados correta
instalação da peça
podem ocorrer.

CUIDADO
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2 Remova o Rolo de freio.

eixo.

o.
 orifício da parte lateral do Rolo de 

6.3 Substituindo o Rolo de Freio
1 Remova todos os documentos (se houver algum) da 
Bandeja de entrada do AAD.

2 Pressionando os botões de abertura, levante o AAD.

3 Remova o Rolo de freio do scanner.
1 Segurando o Suporte do módulo de alimentação, abra o Suporte 

do rolo de freio na direção indicada pela seta.

4 Remova o Rolo de freio do 

5 Encaixe o novo Rolo de frei
Alinhe a protuberância do eixo no
freio.

Tenha cuidado para não prender os dedos no 
AAD.

Botão de abertura do AAD

CUIDADO
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6 Instale o Rolo de freio no scanner.
1 Encaixe o Rolo de freio no suporte fazendo com que a parte 

estreita do eixo fique na vertical.

2 Feche o Suporte do rolo de freio.

 de freio.
 e reinicie o contador. Para mais 
 os contadores" (na página 142).

Tenha cuidado para não prender os dedos no 
AAD.

nquanto a Tampa do rolo de freio 

 de freio está encaixado 
 houver falha na instalação da 
entação múltipla podem ocorrer.

CUIDADO
7 Feche o AAD.
Pressione a parte central até que a peça retorne à posição original e 
as travas sejam fixadas.

8 Reinicie o contador do Rolo
Abra o Software Operation Panel
detalhes, consulte o "Reiniciando

！！！
 Não feche o AAD e

estiver aberta.
 Verifique se o Rolo

corretamente. Caso
peça, erros de alim
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Capítulo 7 Resolvendo Problemas
r si mesmo, antes de chamar 
Este capítulo descreve como remover obstruções de documentos e pequenos problemas po

o serviço autorizado. Descreve também como verificar os adesivos de aviso do scanner.

7.1 Obstrução de Documentos...................................................105

7.2 Erros Indicados no Painel de Operações .............................107

7.3 Resolvendo Problemas.........................................................111

7.4 Antes de Contatar o Revendedor ou a Assistência Técnica.126

7.5 Verificando os Adesivos do Scanner ....................................128

Para detalhes de problemas e erros não descritos aqui, assim 
como problemas de digitalização, consulte a "Ajuda do driver 
TWAIN".

！！！
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ausou a obstrução.

7.1 Obstrução de Documentos

odem causar obstruções quando 
 alimentados. Verifique se 
etálicos estão entre os 

Rota de transporte dos 

igitalização, remova tais objetos do 

m clipes ou grampos forem 
talmente, não tente removê-los a 

 lentes podem ser danificadas.
Siga os procedimentos abaixo para remover documentos 
obstruídos.

1 Remova todos o(s) documento(s) da Bandeja de entrada.

2 Pressionando os botões de abertura, levante o AAD.

3 Remova o documento que c

 Tenha cuidado para não se machucar ao 
remover os documentos obstruídos.

 Tenha cuidado para não enroscar gravatas, 
correntes, braceletes e etc. ao resolver o 
problema.

 Tenha cuidado com queimaduras. As lentes da 
parte interna do AAD atingem altas 
temperaturas durante a digitalização.

Tenha cuidado para não prender os dedos no 
AAD.

CUIDADO

Botão de abertura do AAD

CUIDADO

！！！
 Clipes e grampos p

os documentos são
pequenos objetos m
documentos ou na 
documentos.
Antes de iniciar a d
documento.

 Se documentos co
digitalizados aciden
força. A guia ou as
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4 Feche o AAD.
Pressione o centro da peça até que retorne à posição original e as 
travas sejam fixadas.
！！！
 Certifique-se de que o AAD esteja completamente 

fechado. Erros de alimentação podem ocorrer se o 
AAD não estiver completamente fechado.

 Quando a digitalização é concluída ou cancelada, 
alguns documentos podem ficar dentro do AAD, 
mesmo que nenhuma mensagem de erro seja exibida. 
Siga os procedimentos acima (passos 1 a 4) para 
remover os documentos que restaram no AAD.
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Guide for instalado no 
a irá aparecer logo após o 

do um erro temporário ou 
tware exibirá informações 
 acusado. Anote as 
e mensagem, e clique o botão 
etalhes sobre a resolução do 

7.2 Erros Indicados no Painel de Operações

á armazenado no Setup DVD-
s sobre como instalar o guia, 
lando o Software do Scanner" no 
Quando um erro for detectado, o LED acenderá na cor 
laranja. Em casos de erro temporário, o Display de funções do 
Painel de operações indicará [J] ou [U] e um número 
alternadamente; [E], [F], [C], [H], [A], ou [L] e um número 
serão exibidos alternadamente, para erros de hardware (erros 
permanentes). Enquanto erros temporários podem ser 
resolvidos pelo usuário, erros permanentes (de hardware) 
necessitam de reparos técnicos especializados. Para apagar 
a indicação de erro, pressione o botão [Scan / Stop] ou [Send 
to]. O scanner retornará ao status "Pronto para 
digitalizar".

  

Uma vez que o Error Recovery 
computador, a janela do program
Windows ter sido iniciado. Quan
permanente for detectado, o sof
como o nome ou código do erro
informações exibidas na caixa d
[Mais informações] para obter d
problema.

Check

Function

Send to

Scan / Stop
Power

Tipo AAD

Botão [Send to]

Botão [Scan / Stop]LED
Display de funções

Check

Function

Send to

Power

Scan / Stop

Tipo FlatBed

Botão [Send to]

Botão [Scan / Stop]

Display de funções
LED

O Error Recovery Guide est
ROM. Para maiores detalhe
consulte o "Capítulo 4 Insta
Guia de instruções básicas.
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Erros temporários

Erros temporários podem ser resolvidos por usuários comuns.
Os erros são classificados como:

■Tampa aberta e erros de impressão
[U] e um número serão exibidos no display alternadamente.

Indica Item Solução

Destrave a Trava de transporte.
Para mais informações sobre 
como destravar a Trava de 
transporte, consulte o “Capítulo 2 
Instalando o Scanner" das 
Instruções básicas.

Feche o AAD e carregue o 
documento novamente.

Erro temporário relacionado ao 
impressor (opcional).
Para mais detalhes, consulte o 
"Manual de instruções do 
impressor".
■Erros de alimentação
[J] e um número serão exibidos no display alternadamente.

Indica
ção

Item Solução

J1 Obstrução de 
documentos

1 Remova os documentos que 
causaram a obstrução da parte 
interna do aparelho. Para 
informações sobre como remover 
os documentos, consulte o "7.1 
Obstrução de Documentos" (na 
página 105).

2 Verifique se os documentos estão 
de acordo com as especificações 
estabelecidas para a digitalização 
via AAD.
Para mais detalhes, consulte o 
"2.2 Especificações do AAD" (na 
página 36).

J9

J2 Erro de alimentação 
múltipla

Os documentos serão expelidos 
quando o botão [Send to] do Painel 
de operações for pressionado.

ção

U0 Erro da Trava de 
transporte
(Apenas para os 
modelos Flatbed)

U4 O AAD foi aberto 
durante a digitalização.

U5 A Tampa do impressor 
foi aberta durante a 
digitalização.
* apenas quando o 
impressor (opcional do 
fi-6670) estiver 
instalado.

U6 O cartucho de 
impressão do impressor 
não está instalado.

U7 O impressor falhou na 
detecção dos 
documentos ou a área 
de impressão está 
incorreta.
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Erros permanentes

Erros de hardware (permanentes) necessitam reparos de 
técnicos especializados. Os erros são classificados como:

 no display alternadamente.

E7 Erro de memória interna Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica 
autorizada da FUJITSU.

Solução

Neste caso, reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica autorizada 
da FUJITSU.

Indica
ção

Item Solução
■Erros do sistema óptico ou do motor
[E] e um número serão exibidos no display alternadamente.

■ Erros de saturação
[F] e um número serão exibidos

Indica
ção

Item Solução

E0 Mau funcionamento do 
motor do Flatbed 
(Apenas para os 
modelos Flatbed)

1 Verifique se a trava de 
transporte está destravada.

2 Reinicie o scanner.

Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica 
autorizada da FUJITSU.

E1 Mau funcionamento do 
sistema óptico do 
Flatbed
(Apenas para os 
modelos Flatbed)

E2 Erro do sistema óptico 
(Digitalização da face 
da folha pelo AAD)

Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica 
autorizada da FUJITSU.

E3 Erro do sistema óptico 
(Digitalização do verso 
da folha pelo AAD)
(fi-6670 / fi-6770)

E6 Erro do Painel de 
operações

(EEPROM)

E8 Erro no circuito de 
interface do SCSI
(fi-6670 / fi-6770)

E9 Erro na memória da 
imagem

Indica
ção

Item

F2 Erro no Suporte do 
módulo de alimentação

F4 Erro no mecanismo de 
troca do fundo.

F6 Erro da Ventoinha

F7 Erro do aquecedor

F8

F9
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■Erros internos
[C] e um número serão exibidos no display alternadamente.

■Erro nos Opcionais - apenas quando o 
impressor (opcional para fi-6670) estiver 
instalado

 no display alternadamente.

 no display alternadamente.

Indica Item Solução

Solução

Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica autorizada 
da FUJITSU.

Solução

Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica autorizada 
da FUJITSU.
■Erros da placa
[H] e um número serão exibidos no display alternadamente.

[A] e um número serão exibidos

■Erro do sensor
[L] e um número serão exibidos

ção

C0 Erro do LSI Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica 
autorizada da FUJITSU.

C8 Erro de comunicação 
interna do scanner

Indica
ção

Item Solução

H1 Erro no circuito do 
motor

Reinicie o scanner.
Se o erro continuar sendo exibido 
no Display de funções, anote o 
número indicado e contate a loja 
onde o scanner foi adquirido ou 
uma assistência técnica autorizada 
da FUJITSU.

H5 Erro na placa CGA

H6 Erro no circuito do 
motor do impressor
* apenas quando o 
impressor (opcional do 
fi-6670) estiver 
instalado.

H7 Erro no circuito da 
Lâmpada

Indica
ção

Item

A0 Erro na placa de 
controle do Impressor

A1 Erro no intervalo de 
comunicação do 
Impressor

A2 Erro na cabeça de 
impressão

A3 Erro na memória interna 
do Impressor 
(EEPROM)

A4 Erro no ROM do 
Impressor

Indica
ção

Item

L6 Erro no sensor ultra-
sônico

L9 Erro no sensor OMR
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:

7.3 Resolvendo Problemas

possíveis

)

e apaga (veja página 113)

gina 114)

o é satisfatória nas digitalizações 

 satisfatória (veja página 116)

baçadas (veja página 117)

m digitalizada (veja página 118)

igo de erro (letra e número) 
 (veja página 119)

m com frequência (veja página 

requência (veja página 122)

reqüência (veja página 123)

 quando digitalizadas pelo AAD 

erior da imagem digitalizada (veja 
Esta seção descreve problemas comuns durante o uso do 
aparelho e os meios para resolvê-los. Antes de chamar a 
assistência técnica, verifique as possíveis causas da lista 
abaixo. Se as soluções deste fluxograma não resolverem o 
problema, verifique cada item no "7.4 Antes de Contatar o 
Revendedor ou a Assistência Técnica" (na página 126), e 
contate o revendedor e/ou assistente técnico autorizado da 
FUJITSU.

Os erros são classificados como

Problemas 

 O scanner não liga (veja página 112

 A indicação do Display de funções s

 A digitalização não se inicia (veja pá

 A qualidade das imagens ou fotos nã
em Preto e branco (veja página 115)

 A qualidade de textos e linhas não é

 As imagens ficam distorcidas ou em

 Linhas verticais aparecem na image

 O Display de funções indica um cód
alternadamente após ligar o scanner

 Erros de alimentação múltipla ocorre
120)

 Erros de alimentação ocorrem com f

 Obstruções de papel ocorrem com f

 As imagens criadas ficam alongadas
(veja página 124)

 Sombras aparecem na margem sup
página 125)
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O scanner não liga

O cabo de energia está conectado? Conecte o cabo de energia e o adaptador corretamente.

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
NãoSIM

A Chave central de energia foi ligada?

Não

Pressione o botão [Power].

SIM

O botão [Power] foi pressionado?

Não

Pressione o botão [Power].

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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A indicação do Display de funções se apaga

O scanner ficou fora de operação por um longo tempo 
após ser ligado?

O scanner está no Modo econômico.
Para retornar do Modo econômico, siga um dos seguintes passos:

e entrada do AAD.
ações. 
 2 segundos. 

r.

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
SIM  Carregue alguns documentos na Bandeja d
 Pressione qualquer botão do Painel de oper

Não pressione o botão "Power" por mais de
Isso desligará o scanner.

 Execute um comando pelo driver do scanne

Não 

O display continua apagado mesmo depois de reiniciar o 
scanner?

Não

O scanner está funcionando normalmente.

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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A digitalização não se inicia

A Trava de transporte está destravada?
(tipo Flatbed)

Desligue o scanner e destrava a Trava de transporte.
Para mais informações sobre como destravar a Trava de transporte, consulte o 

es básicas.

a corretamente.

, abra o AAD uma vez e feche-o 

 cabos, consulte o capítulo "3 - 

nterface.

e um ID do SCSI correto e ligue o 
dor.

 o ID do SCSI, consulte o capítulo 
cas.

 as medidas acima, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
Não "Capítulo 2 Instalando o Scanner" das Instruçõ

SIM 

Os documentos estão carregados na Bandeja de entrada 
do AAD corretamente?

Não

Carregue os documentos na Bandeja de entrad

SIM 

O AAD está completamente fechado?

Não

Remova os documentos da Bandeja de entrada
corretamente. 

SIM 

O cabo de interface está conectado?

Não

Conecte o cabo de interface corretamente.
Para mais informações sobre como conectar os
Conectando os cabos" das Instruções básicas.

SIM 

O conector do cabo de interface está danificado?

SIM

Refaça a conexão utilizando um novo cabo de i

Não 

O ID do SCSI especificado foi corretamente ajustado?
(quando o cabo de interface SCSI for utilizado)

Não

Desligue o scanner e o computador. Especifiqu
scanner novamente. Depois, reinicie o computa
Para mais informações sobre como especificar
"3 - Conectando os cabos" das Instruções bási

SIM 

A digitalização se inicia logo após ligar o scanner?

Sim

O scanner está funcionando normalmente.

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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A qualidade das imagens ou fotos não é 
satisfatória nas digitalizações em Preto e branco

"Tons de cinza" antes de efetuar a 

cais sujos, consulte o "Capítulo 5 

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
*1:  Ao digitalizar imagens ou fotos no modo binário Preto e branco, as 
imagens criadas podem apresentar diferenças em relação às imagens 
originais. Se possível, ajuste o tipo da imagem no driver para "Meio 
tom" ou "Tons de cinza" antes de digitalizar.

O modo "Meio tom" ou "Tons de cinza" foi selecionado?

Não

No driver do scanner, selecione "Meio tom" ou 
digitalização dos documentos.(*1)

SIM 

As lentes da parte inferior / superior do AAD estão 
limpas? 

Não

Limpe os locais sujos.
Para mais informações sobre como limpar os lo
Cuidados Diários" (na página 89).

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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A qualidade de textos e linhas não é satisfatória

Digitalizando pelo AAD: 
As lentes da parte inferior / superior ou os rolos do AAD 

Limpe os locais sujos.
Para mais informações sobre como limpar os locais sujos, consulte o "Capítulo 5 

 driver. (*1)

tes da parte superior / inferior, 
ão do Flatbed, deixando as 

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
estão limpas?
Digitalizando pelo Flatbed: 
A Almofada de imobilização está limpa?

Não Cuidados Diários" (na página 89).

SIM 

A resolução especificada é apropriada?

Não

Especifique uma resolução maior no driver.

SIM 

O modo "Binário (Preto e branco)" está selecionado?

Não

Selecione o modo "Binário (Preto e branco)" no

SIM 

Há detritos ou sujeira (pó ou partículas de papel) no 
documento?

SIM

Remova a sujeira do documento.
Tais sujeiras podem ser transferidas para as len
rolos do AAD ou para a Almofada de imobilizaç
imagens digitalizadas sujas.

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.

*1: Ao digitalizar com "Meio tom", "Tons de cinza" ou 
"Colorido" especificado, a imagem digitalizada pode 
não ficar nítida. Se possível, ajuste o tipo da imagem 
para "Binário (Preto e branco)" no driver do scanner.
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As imagens ficam distorcidas ou embaçadas

Digitalizando pelo AAD: 
As lentes da parte inferior / superior ou os rolos do AAD 

Limpe os locais sujos.
Para mais informações sobre como limpar os locais sujos, consulte o "Capítulo 5 

 cima do AAD durante a 

alização.

xe os pés de borracha.

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
estão limpas?
Digitalizando pelo Flatbed: 
A Almofada de imobilização está limpa?

Não Cuidados Diários" (na página 89).

SIM 

O AAD foi pressionado durante a digitalização? Objetos 
pesados foram postos em cima do AAD durante a 
digitalização? SIM

Não pressione ou coloque objetos pesados em
digitalização.

Não 

Alguma coisa fez o scanner vibrar durante a digitalização?

SIM

Não balance ou mova o scanner durante a digit

Não 

O scanner está instalado em uma superfície plana e 
estável? Os pés de borracha estão instalados na parte 
inferior do scanner? Não

Instale o aparelho em um local plano. Ou encai

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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Linhas verticais aparecem na imagem 
digitalizada

sa de digitalização, consulte o "5.3 
a página 97).

s rolos do AAD.
ntes e os rolos, consulte o "5.2 

tes da parte superior / inferior, 
o Flatbed, deixando as imagens 

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
O documento foi digitalizado pelo Flatbed?
(tipo Flatbed)

SIM

Limpe a Mesa de digitalização do Flatbed.
Para mais informações sobre como limpar a Me
Limpando o Flatbed (apenas o tipo Flatbed)" (n

Não 

As lentes da parte inferior / superior ou os rolos do AAD 
estão sujas?

SIM

Limpe as lentes da parte inferior / superior ou o
Para mais informações sobre como limpar as le
Limpando o AAD" (na página 92).

Não 

Há detritos ou sujeira (pó ou partículas de papel) no 
documento?

SIM

Remova a sujeira do documento.
Tais sujeiras podem ser transferidas para as len
rolos do AAD ou para a Mesa de digitalização d
digitalizadas com linhas verticais.

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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O Display de funções indica um código de erro 
(letra e número) alternadamente após ligar o 
scanner

 transporte, ligue o aparelho 

 Trava de transporte, consulte o 
es básicas.

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
A Trava de transporte está destravada?
(tipo Flatbed)

Não

Após desligar o scanner e destravar a Trava de
novamente.
Para mais informações sobre como destravar a
"Capítulo 2 Instalando o Scanner" das Instruçõ

SIM 

O Display de funções indica algum erro após ligar o 
scanner novamente?

Não

O scanner está funcionando normalmente.

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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Erros de alimentação múltipla ocorrem com 
frequência

ento, consulte o "2.2 

ão múltipla correta.
mentação múltipla, consulte o 
que a área de detecção da 
ntação múltipla"  página 83).

.

cidade estática.

mo, consulte o "Capítulo 6 Peças 
O documentos satisfaz as especificações 
descritas nas Precauções do "Qualidade do 
papel"  página 36)? Não

Utilize documentos que satisfazem os requerimentos.
Para mais informações sobre os requerimentos do docum
Especificações do AAD" (na página 36).

SIM 

Com a Detecção de alimentação múltipla 
ativada, as configurações satisfazem as 
especificações para detecção de alimentação 
múltipla?

Não

Ajuste as configurações para uma detecção de alimentaç
Para informações sobre as condições de detecção da ali
"Detecção da alimentação múltipla"  página 39). Especifi
alimentação múltipla, consultando o "Detectando a alime

SIM 

Documento grossos como cartões plásticos 
foram digitalizados?

SIM

Para digitalizar tais documentos, desabilite a função.

Não 

Os documentos foram folheados antes de serem 
carregados no AAD?

Não

Folheie os documentos antes de carregá-los na bandeja

SIM 

Os documentos acabaram de ser processados 
por uma copiadora ou impressora a laser?

SIM

Folheie os documentos 3 a 4 vezes para remover a eletri

Não 

A espessura do maço de documentos tem 20 
mm ou menos (10 mm quando o tamanho do 
documento for maior que A4 / Letter)? Não

Reduza o número de folhas do lote de documentos.

SIM 

Todas as peças de consumo (*1) estão 
instaladas corretamente?

Não

Instale as peças corretamente (*1).
Para informações sobre como instalar as peças de consu
de Consumo" (na página 98).

SIM 
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Há alguma peça de consumo (*1) suja?

SIM

Limpe as peças sujas (*1).
Para informações sobre como limpar as peças de consumo, consulte o "5.2 Limpando o 
AAD" (na página 92).

Não 

a as peças de consumo, se 

e consumo, consulte o "Capítulo 6 

das abaixo, verifique os itens 
ssistência Técnica" (na página 
ico autorizado da FUJITSU.
*1 : Módulos de alimentação e Rolos de freio

Há alguma peça de consumo (*1) com a vida útil 
esgotada?

SIM

Verifique os contadores das peças de consumo. Substitu
necessário.
Para mais informações sobre como substituir as peças d
Peças de Consumo" (na página 98).

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo as medi
descritos no "7.4 Antes de Contatar o Revendedor ou a A
126), e depois contate o revendedor e/ou assistente técn
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Erros de alimentação ocorrem com frequência

.1 

O documentos satisfaz as especificações descritas nas 
Precauções do "Qualidade do papel"  página 36)?

Utilize documentos que satisfaçam as especificações.
Para mais informações sobre os requerimentos do documento, consulte o "2.2 

 bandeja, ou reduza o número de 

 de consumo (*1), consulte o 
.

de consumo (*1), consulte o "5.2 

. Substitua as peças de consumo, 

as de consumo, consulte o 
.

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
*1 : Módulos de alimentação e Rolos de freio

Não Especificações do AAD" (na página 36).

SIM 

Os documentos foram folheados antes de serem 
carregados na bandeja do AAD?

Não

Folheie os documentos antes de carregá-los na
folhas do documento.

SIM 

Todas as peças de consumo (*1) estão instaladas 
corretamente?

Não

Instale as peças corretamente.
Para informações sobre como instalar as peças
"Capítulo 6 Peças de Consumo" (na página 98)

SIM 

Há alguma peça de consumo (*1) suja?

SIM

Limpe as peças sujas.
Para informações sobre como limpar as peças 
Limpando o AAD" (na página 92).

Não 

Há alguma peça de consumo (*1) com a vida útil 
esgotada?

SIM

Verifique os contadores das peças de consumo
se necessário.
Para informações sobre como substituir as peç
"Capítulo 6 Peças de Consumo" (na página 98)

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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Obstruções de papel ocorrem com freqüência

O documentos satisfaz as especificações descritas nas 
Precauções do "Qualidade do papel"  página 36)?

Utilize documentos que satisfaçam as especificações.
Para mais informações sobre os requerimentos do documento, consulte o "2.2 

artes internas do AAD, consulte o 

 de consumo, consulte o "Capítulo 

de consumo (*1), consulte o "5.2 

ário.
ogramas, consulte o "Capítulo 6 

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
*1 : Módulos de alimentação e Rolos de freio

Não Especificações do AAD" (na página 36).

SIM 

Há detritos ou sujeira dentro do AAD?

SIM

Limpe ou remova os detritos do AAD.
Para mais informações sobre como limpar as p
"5.2 Limpando o AAD" (na página 92).

Não 

Todos as peças de consumo (*1) estão instaladas 
corretamente?

Não

Instale as peças corretamente (*1).
Para informações sobre como instalar as peças
6 Peças de Consumo" (na página 98).

SIM 

Há alguma peça de consumo (*1) suja?

SIM

Limpe as peças sujas (*1).
Para informações sobre como limpar as peças 
Limpando o AAD" (na página 92).

Não 

Há alguma peça de consumo (*1) com a vida útil esgotada?

SIM

Substitua as peças de consumo (*1), se necess
Para informações sobre como desinstalar os pr
Peças de Consumo" (na página 98).

Não Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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As imagens criadas ficam alongadas quando 
digitalizadas pelo AAD

onsulte o "5.2 Limpando o AAD" 

ações.
 do documento, consulte o "2.2 

. Substitua as peças de consumo, 

ogramas, consulte o "Capítulo 6 

are Operation Panel, ajuste a 
ão.
cala de digitalização, consulte o 

uste do Offset / vertical]"  página 

 as medidas abaixo, verifique os 
endedor ou a Assistência Técnica" 
 e/ou assistente técnico autorizado 
*1 : Módulos de alimentação e Rolos de freio

Os Módulos de alimentação estão sujos?

SIM

Limpe os rolos.
Para informações sobre como limpar os rolos, c
(na página 92).

Não 

O documentos satisfaz as especificações descritas nas 
Precauções do "Qualidade do papel"  página 36)?

Não

Utilize documentos que satisfaçam as especific
Para mais informações sobre os requerimentos
Especificações do AAD" (na página 36).

SIM 

Há alguma peça de consumo (*1) com a vida útil 
esgotada?

SIM

Verifique os contadores das peças de consumo
se necessário.
Para informações sobre como desinstalar os pr
Peças de Consumo" (na página 98).

Não 

A escala de digitalização foi ajustada?

Não

No menu [Configurações do aparelho] do Softw
escala de digitalização na direção da alimentaç
Para mais informações sobre como ajustar a es
"Ajustando a posição inicial da digitalização [Aj
145).

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Rev
(na página 126), e depois contate o revendedor
da FUJITSU.
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Sombras aparecem na margem superior da 
imagem digitalizada

O offset (posição inicial da digitalização do documento) foi 
ajustado?

Não

No menu [Configurações do aparelho] do Software Operation Panel, ajuste a 
escala de digitalização na direção de digitalização vertical.
Para mais informações sobre como ajustar a escala de digitalização, consulte o  
"Ajustando a posição inicial da digitalização [Ajuste do Offset / vertical]"  página 
145).

SIM Se o problema não pôde ser resolvido seguindo as medidas abaixo, verifique os 
itens descritos no "7.4 Antes de Contatar o Revendedor ou a Assistência Técnica" 
(na página 126), e depois contate o revendedor e/ou assistente técnico autorizado 
da FUJITSU.
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7.4 Antes de Contatar o Revendedor ou a Assistência Técnica

7PR
alhes sobre os opcionais, consulte 
ais do Scanner" (na página 173).
Verifique os seguintes itens antes de contatar o revendedor 
onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica 
autorizada da FUJITSU.

Detalhes gerais

Item Resultados

Nome do modelo do 
scanner Exemplo: fi-6670

Para informações sobre o nome dos scanners, 
consulte "7.5 Verificando os Adesivos do 
Scanner" (na página 128).

Número de série
Exemplo: 000001
Para mais informações sobre os números de 
série, consulte o "7.5 Verificando os Adesivos do 
Scanner" (na página 128).

Data de fabricação
Exemplo: 2008-05 (Maio de 2008)
Para mais informações sobre a data de 
fabricação, consulte o "7.5 Verificando os 
Adesivos do Scanner" (na página 128).

Data da compra

Sintomas

Freqüência do erro

Este produto possui 
garantia?

Nome do opcional 
usado Exemplo: fi-66

Para mais det
o "A.4 Opcion
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Problemas

■Problemas na conexão do computador

■Problemas no sistema de imagem
Item Resultados

Driver do scanner e 

ptec's SCSI Card AHA-2940AU

ndAll PRO

te, Verso, Duplex

 dpi, 75 dpi

rido, Tons de cinza, Binário (preto 
■Problemas no sistema de alimentação

■Outros

Item Resultados

Versão do OS 
(Windows)

Mensagem de erro 
exibida

Tipo de interface
Exemplo: SCSI

Tipo do controlador 
de interface Exemplo: Adaptec's SCSI Card AHA-2940AU

Item Resultados

Tipo de documento

Propósito principal 
do uso

Data da última 
limpeza

Data da última troca 
das peças de 
consumo

Status do Painel de 
operações

sua versão

Controlador da 
interface Exemplo: Ada

Versão do OS 
(Windows)

Aplicativo
Exemplo: Sca

Tipo de 
digitalização Exemplo: Fren

Resolução
Exemplo: 600

Modo de imagem
Exemplo: Colo
e branco)

Item Resultados

Fotos mostrando as 
condições do 
documento original 
e a imagem 
reproduzida, podem 
ser enviados por e-
mail ou fax?
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 informações sobre o 

 padrões que o scanner 

7.5 Verificando os Adesivos do Scanner

Esta seção descreve como verificar os adesivos do scanner.

Locais dos adesivos do scanner

As figuras abaixo mostram onde os dois adesivos estão 
localizados.

Tipo AAD:

Tipo Flatbed:

Adesivo A (exemplo): Indica as
scanner.

Adesivo B (exemplo): Indica os
obedece.

Adesivo BAdesivo A

Adesivo A Adesivo B

MODEL

PART NO.

SER. NO.

DATE
Barcode printing area

MADE IN 

V A kgfi-         

200 -

-
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O Software Operation Panel (SOP) é instalado junto aos  A janela [Software Operation Panel] será exibida.

8.1 Iniciando o Software Operation Panel
drivers do scanner (TWAIN e ISIS).
Com este aplicativo, a configuração das funções e o 
gerenciamento das peças de consumo, podem ser realizadas.

1 Verifique se o scanner está conectado corretamente ao 
computador. Após verificado, ligue o scanner.
Para mais informações sobre como ligar o scanner, consulte o "1.4 
Ligando e Desligando o Scanner" (na página 25).

2 Pelo menu [Iniciar], entre em [Todos os programas]  
[Scanner Utility for Microsoft Windows][Software 
Operation Panel].



Capítulo 8 Configurações do Scanner

131

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Usando o Software Operation Panel é possível configurar as seguintes funções do scanner pelo computador.

8.2 Configuração das Funções

 SCSI / 
ector

Para conexão via 
opção VRS:

Sim
Configurações do aparelho

1 Iniciando o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

Item Descrição Parâmetros Padrão de fábrica Conexão via
USB Conn

Contador de folhas
(Contadores das peças 
de consumo)

Usado para verificar o 
ciclo de troca das peças 
de consumo.
Utilize esta função para 
reiniciar o contador, 
após efetuar a troca da 
peça.

Após a limpeza / Rolo 
de freio / Módulo de 
alimentação

0 páginas Sim

Tinta restante (apenas 
quando o Impressor 
opcional para fi-6670 
estiver instalado)

Exibido apenas quando 
o impressor dos 
modelos (fi-6670) 
estiver instalado.
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Modo econômico Determina os minutos 
de espera, antes de 

Ajuste de tempo: entre 
15 a 55 min. (alterados 

15 min. Sim Sim

Sim

Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de fábrica Conexão via SCSI / 
USB Connector

Para conexão via 
opção VRS:
Sim: Configurável

entrar no Modo 
econômico.

em intervalos de 5 min.)

Desligar após um 
período determinado: 
Marque para que o 
scanner seja desligado 
automaticamente após 
um certo período no 
estado ocioso. 
Configure também o 
tempo até o 
desligamento. 

Caixa de seleção 
[Desligar após um 
período determinado]

(*1)

1 Hora / 2 Horas / 4 
Horas / 8 Horas
(quando a caixa de 
seleção estiver 
marcada)

Offset Ajusta a posição inicial 
da digitalização do 
documento.

Unidade:
Para conexão via SCSI / 
USB Connector: 
AAD (Frente), AAD 
(Verso) (fi-6670 / fi-
6770), Flatbed (Apenas 
para os modelos 
Flatbed)
Para conexão via opção 
VRS:
AAD(Verso), Flatbed 
(modelos fi-6770)

Horizontal / Vertical: 
entre -2 a 3 mm (em 
intervalos de 0,5 mm)

Horizontal / Vertical: 0 
mm

Sim

Ajuste vertical Ajusta a escala da 
direção do papel na 
área de digitalização 
determinado por 
[Unidade].

Faixa de configuração: 
entre -3,1 a 3,1% (em 
intervalos de 0,1%)

0% Sim
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*1: Dependendo do "CÓDIGO DO PRODUTO" que consta no adesivo, o valor da configuração padrão varia como:

ner" (na página 128).

CÓDIGO DO PRODUTO Padrão de fábrica

PAxxxxx-Bxx1 Selecionado / 4 Horas

PAxxxxx-Bxx2 /Bxx3 /Bxx5 /Bxx7 Não selecionado
Para maiores informações sobre o adesivo do produto, consulte a seção "7.5 Verificando os Adesivos do Scan
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Configurações do aparelho 2

1 Abra o Software Operation Panel.

Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2].

Clicando o item desejado (menu esquerdo), os parâmetros da 
configuração serão exibidos na direita.
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Os detalhes de cada configuração (parâmetros) serão exibidos na parte direita da janela.

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável

 
)

Sim Sim

 / Sim Não
Alimentação múltipla Selecione o método de Detecção de 
alimentação múltipla. Verifica também 
sobreposições e /ou comprimento do 
documento.
Pode ser especificado pela janela de 
configuração do driver. 
Observe que, as configurações do 
driver terão prioridade.

Nenhum / Verificar sobreposição 
[Ultra-sônico] / Verificar 
comprimento / Verificar 
sobreposição e comprimento. 
Comprimento selecionável (a ser 
detectado como diferença de 
comprimento): 10, 15 ou 20 mm

Verificar 
sobreposição
(Ultra-sônico

Preenchedor de 
bordas (AAD)
Preenchedor de 
bordas (FB)

Preenche de preto ou branco as 
bordas da imagem digitalizada, de 
acordo com a largura especificada.
Quando o fundo for branco, as 
margens serão preenchidas de branco. 
Quando o fundo for preto, as margens 
serão preenchidas de preto.
Pode ser especificado pela janela de 
configuração do driver. 
Observe que, a configuração de maior 
valor terá prioridade.
Estas configurações não serão 
aplicadas quando o Kofax VRS 
(opcional) estiver sendo usado.

AAD:
  Cima / Esquerda / Direita: 0 a 15 
mm
  Baixo: entre -7 a 7 mm (em 
intervalos de 1 mm)
FB:
  Cima / Baixo / Esquerda / Direita: 
0 a 15 mm

(A: área da imagem, B: área 
preenchida, A+B: área criada)

Cima / Baixo
Esquerda / 
Direita: 0 mm
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Sim Não

Sim Não

Sim Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável
Filtro de cores Filtra uma cor pré-selecionada 
excluindo-a da imagem digitalizada 
(somente no modo Preto e branco 
binário / Tons de cinza).
Pode ser especificado pela janela de 
configuração do driver. 
Observe que, as configurações do 
driver terão prioridade.

Vermelho / Verde / Azul / Branco Verde

Pré-alimentação Para aumentar a velocidade de 
processamento, selecione [Sim]. Para 
desativá-lo, escolha [Não].
Pode ser especificado pela janela de 
configuração do driver. 
Observe que, as configurações do 
driver terão prioridade.

Sim / Não Sim

Especificando a área 
de Detecção de 
alimentação múltipla

Área selecionada: Marque a caixa de 
seleção para delimitar a área de 
detecção. É possível determinar se a 
detecção de alimentação múltipla é 
ativada ou desativada na área 
especificada.

Escolha entre ativar ou não a "Área 
selecionada"

Desativado

Ativado / Desativado
(quando "Área selecionada" estiver 
marcada)

Desativado

Início: Indica o ponto de início da 
verificação (mm) de acordo com o 
comprimento do documento, medindo-
o pela margem superior.

entre 0 a 510 mm (em intervalos de 
2 mm)

0 mm

Fim: Indica o ponto de término de 
acordo com o comprimento (mm) do 
documento, medindo-o pela margem 
superior.

entre 0 a 510 mm (em intervalos de 
2 mm)

0 mm



Capítulo 8 Configurações do Scanner

137

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

l Sim Sim

s Sim Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável
Alimentação Múltipla 
Inteligente

Ignora a detecção de alimentação 
múltipla memorizando as informações 
(tamanho e local) do papel anexado no 
documento.
Observe que a função "Verificar 
sobreposição" deve ser selecionada 
primeiro. Consulte a seção " Detecção 
de alimentação múltipla" (na página 
155).

Modo Manual / Modo automático1 / 
Modo automático 2

Modo Manua

Seleciona se deseja memorizar ou não  
o padrão de alimentação múltipla ao 
desligar o aparelho.

Relembrar/Não relembrar Não 
relembrar

Ciclo de limpeza Avisa o momento em que a limpeza 
das peças de consumo deve ser 
efetuada. Quando o número de folhas 
digitalizadas exceder o valor 
especificado, o fundo do contador irá 
mudar para a cor amarela e as 
instruções de limpeza serão enviadas 
pelo driver do scanner. Estas 
instruções não serão exibidas quando 
o Kofax VRS (opcional) estiver sendo 
utilizado.

1.000 a 255.000 folhas (em 
intervalos de 1.000)
Exibir mensagens de limpeza: 
Ativado / Desativado

10,000 folha
Desativado
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Sim Sim

Não Sim

Sim Não

Sim Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável
Contador das peças 
de consumo

A cor de fundo do contador será 
alterada para amarelo quando o 
contador de folhas das Peças de 
consumo (consulte a seção "8.3 
Configurações das Peças de Consumo 
e Contadores das Peças" (na página 
141)) exceder o valor especificado 
aqui.
A mensagem sobre a substituição das 
Peças de consumo também será 
exibida.

10.000 a 2.550.000 folhas (em 
intervalos de 10.000) para cada 
peça de consumo

200.000 
folhas

Largura da Porta do 
SCSI
(Exibido apenas 
quando a conexão for 
via opção VRS)

Especifica a largura da transferência 
de dados quando a conexão for via 
opção VRS. 

16 bit (Amplo) / 8 bit 16 bit 
(Amplo)

Arredondamento 
automático de 
tamanho do papel

Selecione se deseja arredondar para 
cima ou para baixo os valores 
fracionais da imagem digitalizada.

Arredondar para cima / Arredondar 
para baixo

Arredondar 
para baixo

Limite do tempo de 
alimentação manual 
esgotada

Especifique o tempo de espera para 
desativar a alimentação manual.

Ativado / Desativado
O tempo de espera pode ser 
configurado quando a opção for 
ativada:
Para conexão via SCSI / USB 
Connector:
 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 110, 120, 180, 240, 300, 
360, 420, 480, 540, 600, 900, 1200, 
1500, 1800, 1999 (segundos)
Para conexão via opção VRS:
5, 10, 20, 30 (segundos)

Desativado
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 Sim Sim

Sim Sim

Não Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável
Controle da chave de 
energia

Especifica entre ativar ou não a 
energia pelo botão [Power] do Painel 
de operações.

Ligar a chave de energia / Desligar 
a chave de energia

Ligar a chave
de energia

Configurações para 
digitalização de 
documentos com 
tabulações

Para um documento que inclui index ou 
um documento com adesivos (ou 
guias) anexados na margem inferior , é 
possível especificar se deseja ou não 
incluir a porção de index anexados na 
margem inferior, assim como, é 
possível incluir ou não as imagens com 
a porção de index, durante a 
digitalização com o Tamanho 
automático de papel. Quando 
"Documento com tabulações" for 
selecionado, a da guia (índex) será 
incluída na imagem. Porém, a 
velocidade da digitalização será 
reduzida quando a função for utilizada.
Caso esta configuração seja ativada, a 
opção [Configuração da digitalização 
para documentos de fundo de cor 
escura] será automaticamente 
desativada.

Para conexão via SCSI / USB 
Connector:
Documento com tabulações / 
Documento sem tabulações / 
Documento não retangular

Para conexão via opção VRS:
Documento com tabulações / 
Documento sem tabulações

Documento 
sem índex

Configuração da 
digitalização para 
documentos de fundo 
de cor escura
(Exibido apenas 
quando a conexão for 
via opção VRS)

Especifica se deseja ou não detectar a 
margem do documento de fundo de cor 
escura, durante a digitalização. 
Determinando a densidade da cor do 
fundo, a margem será detectada 
corretamente.
Caso esta opção seja ativada, as 
configurações para a digitalização dos 
documentos com tabulações será 
automaticamente desativada.

Desativado / Ativado
Densidade da cor do fundo: 1 para 
5 níveis

Desativado
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omputador para o scanner.

Não Sim

Sim Sim

Sim Não

Sim Sim

Item Descrição Parâmetros Padrão de 
fábrica

Conexão via 
SCSI / USB 
Connector

Para 
conexão via 
opção VRS:

Sim: Configurável
Não: Não configurável
Botão [Padrão de fábrica]

Retorna as configurações do scanner ao padrão de fábrica.

Botão [Salvar]

Salva as configurações do scanner no computador.
Este botão é útil quando desejar configurar os mesmos 
parâmetros em outros scanners (fi-6770/6750S/6670).

Botão [Restaurar]

Restaura as configurações do c

Configuração de 
margem
(Exibido apenas 
quando a conexão for 
via opção VRS)

Ajusta a saída da imagem digitalizada 
aplicando a opção Detecção 
automática de tamanho de página

Aumentar: 0 mm para 3 mm (com 
incremento de 1 mm)
Diminuir: - 3 mm para 0 mm (com 
incremento de 1 mm) 

0 mm

Pressão do módulo 
de alimentação

Especifica a pressão do Módulo de 
alimentação.

Baixa / Média / Alta Média

Controle de Overscan Ativa ou não a expansão da área de 
digitalização durante o overscan.

Normal/Expandir Normal

Tentativas de 
realimentação

Especifica o número de tentativas de 
realimentação.

1 a 8 vezes 6 vezes

！！！
O botão "Salvar" regrava as configurações do EEPROM 
em um arquivo. Se os parâmetros forem alterados, clique 
o botão [Aplicar] antes do botão [Salvar].
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Confirmando e reiniciando os contadores Nesta janela, os seguintes itens podem ser verificados:

8.3 Configurações das Peças de Consumo e Contadores das Peças

Descrição

 páginas digitalizadas pelo AAD

 páginas digitalizadas pelo Flatbed

 folhas digitalizadas depois da 
mpeza

 de folhas digitalizadas a partir da 
oca do Rolo de freio

 de folhas digitalizadas a partir da 
oca do Módulo de alimentação

ade de tinta restante no cartucho 
essor (opcional)
 apenas quando o impressor for 
).
■Verificando os contadores

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho].

Item

Total de páginas 
digitalizadas (AAD)

Total de

Total de páginas 
digitalizadas (FB)

Total de

Após a limpeza Total de
última li

Rolo de freio Número
última tr

Módulo de 
alimentação

Número
última tr

Tinta restante Quantid
do impr
(Exibido
utilizado
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■Reiniciando os contadores
Reinicie o(s) contador(es) de peças toda vez que uma peça 
for substituída. Siga as instruções abaixo.

■Mensagens de troca e limpeza
As seguintes caixas de diálogo podem ser exibidas durante o 
uso do scanner.

 peças do scanner de acordo 

nsagem desaparecerá e a 
Apesar da digitalização ser 
r a troca da(s) peça(s) o mais 

 substituir a(s) peça(s) 
ancelar].
1 Clique o botão [Apagar] correspondente a peça 
substituída.

2 Clique o botão [OK] da mensagem exibida.
O contador será reiniciado à 0.

A porcentagem da tinta restante irá retornar à 100.

3 No Software Operation Panel, clique o botão [OK].

Mensagem de troca:

Mensagem de limpeza:

Efetue a limpeza ou a troca das
com a mensagem.

Clicando o botão [Ignorar], a me
digitalização será prosseguida. 
efetuada, é recomendado efetua
rápido possível.
Para suspender a digitalização e
imediatamente, clique o botão [C
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Para mais informações sobre como substituir as peças de 
consumo, consulte as seções:

Módulo de alimentação, veja "6.2 Substituindo o Módulo de
Alimentação" (na página 100).

Ciclo de limpeza do scanner 
[Ciclo de limpeza]

O ciclo de limpeza do scanner pode ser especificado.
 alterada para amarelo 

ceder o valor especificado 

a página 142) também será 

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
eza].
Rolo de freio, veja "6.3 Substituindo o Rolo de Freio" (na página
102).

Para informações sobre como limpar o scanner, consulte o 
"Capítulo 5 Cuidados Diários" (na página 89).

A cor de fundo do contador será
quando o contador de folhas ex
aqui.
A mensagem sobre a limpeza (n
exibida.

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho2]  [Ciclo de limp
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3 Determine um valor para efetuar a limpeza no scanner.
O valor pode ser configurado entre 1.000 a 255.000 em intervalos de 
1.000. É possível escolher também se deseja ou não receber 
mensagens de limpeza.

Ciclo de troca das peças de consumo 
[Contador das peças de consumo]

O ciclo de troca para cada Peça de consumo pode ser 

alterada para amarelo quando 
alor especificado aqui.
o das Peças de consumo (na 
a.

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
s peças de consumo].

 ciclo de troca de cada peça 
olo de freio).

tre 10.000 a 255.000 em intervalos 
especificado.
A cor de fundo do contador será 
o contador de folhas exceder o v
A mensagem sobre a substituiçã
página 142) também será exibid

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho 2]  [Contador da

3 Especifique um valor para o
(Módulo de alimentação e R
O valor pode ser determinado en
de 10.000.

！！！ As instruções de limpeza não serão exibidas quando o 
Kofax VRS (opcional) estiver sendo utilizado.



Capítulo 8 Configurações do Scanner

145

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Ajustando a posição inicial da digitalização 3 Ajuste o offset / escala de digitalização como necessário.

8.4 Configurações Relacionadas à Digitalização

Descrição

e [AAD (frente)] ou [AAD (verso)] 
 fi-6670 / fi-6770), ou [Flatbed] 
 Flatbed) como alvo da 
ção do offset.
a conexão for via opção VRS, o 
 digitalização com o AAD será 
 apenas para o verso das páginas.

offset horizontal.
e configuração varia entre -2 mm a 
m intervalos de 0,5 mm.

offset vertical.
e configuração varia entre -2 mm a 
m intervalos de 0,5 mm.
[Ajuste do Offset / vertical]

Quando a imagem digitalizada estiver alongada ou com falhas 
de digitalização, siga os procedimentos de ajuste do Offset e 
da escala de digitalização para corrigir o problema.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho] e clique o botão [Offset].

！！！ O uso da configuração de fábrica é recomendado. 
Normalmente, esta configuração não necessita ser alterada.

Configurações do 
Offset

Unidade Selecion
(modelos
(modelos
configura
Quando 
offset da
ajustável

Horizontal Ajusta o 
A faixa d
+3 mm e

Vertical Ajusta o 
A faixa d
+3 mm e
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Eliminando sombras ou linhas da margem da 
imagem 
[Preenchedor de bordas]

nto digitalizado, sombras da 
parecer na imagem 
s e pretas na imagem.
 a qualidade da imagem 
r de bordas". Esta função 
m, deixando-a limpa.

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
r de bordas (AAD)] ou 
atbed)].

Ajuste vertical Descrição

Unidade Selecione [AAD] ou [Flatbed] (apenas para 
modelos Flatbed) como alvo do Ajuste 
Dependendo do tipo do docume
margem do documento podem a
digitalizada, deixando linhas fina
Neste caso, é possível melhorar
utilizando a função "Preenchedo
preencherá a margem da image

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho 2]  [Preenchedo
[Preenchedor de bordas (Fl

vertical.

Ajuste da 
amplificação 
Verticall
(Comprimento)

Ajusta a ampliação do offset vertical 
(comprimento).
A faixa de configuração varia entre -3,1% a 
3,1% em intervalos de 0,1%.
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3 Especifique o comprimento de cada margem: superior, 
inferior, esquerda e direita.

Digitalizar excluindo algumas cores
[Filtro de cores]

Usando o "Filtro de cores" é possível digitalizar documentos 
primárias: vermelho, verde ou 
l para os modos "Preto e 

ar apenas textos de fonte 
o a cor de fundo.

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
s].

AAD
S: Superior = 0 a 15 

FB
S: Superior = 0 a 15 
A área especificada será preenchida de branco quando o fundo for 
branco. Quando o fundo for preto, as margens serão preenchidas de 
preto.

removendo uma das três cores 
azul (esta função está disponíve
branco" e "Tons de cinza")
Por exemplo, é possível digitaliz
preta em fundo verde, removend

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho2]  [Filtro de core

！！！
Esteja ciente de que se a configuração do Preenchedor 
de bordas for muito larga, os caracteres adjacentes 
poderão ser cortados.

 A cor de fundo padrão é branca. A configuração pode 
ser alterada para "Fundo preto" usando o driver. 
Quando o driver TWAIN for utilizado, siga os 
seguintes passos para alterar a cor para preto: Clique 
em [Opções] e selecione [Fundo preto] na guia 
[Rotação], abaixo de [Detector automático de 
alinhamento e tamanho].

 Esta configuração pode ser especificada pela janela 
de configuração do driver. Observe que, a 
configuração de maior valor terá prioridade.

 Estas configurações não serão aplicadas quando o 
Kofax VRS (opcional) estiver sendo utilizado.

mm
I: Inferior = -7 a 7 mm
D:Direita = 0 a 15 mm
E: Esquerda = 0 a 15 

mm
I: Inferior = 0 a 15 mm
D: Direita = 0 a 15 mm
E: Esquerda = 0 a 15 
mm



Capítulo 8 Configurações do Scanner

148

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

3 Selecione a cor à ser filtrada.
Vermelho, Verde, Azul: Vermelho, Verde ou Azul será removido.

Branco: Nenhuma cor será removida.

Reduzindo os intervalos da digitalização 
[Pré-alimentação]

Ao efetuar digitalizações consecutivas, é possível efetuar a 
ntos que serão digitalizados 
nominada "Pré-alimentação".
tervalo de digitalização entre 

zido.

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
ção].

a a Pré-alimentação.
var / desativar a Pré-alimentação.
alimentação prévia dos docume
em seguida. Esta operação é de
Ativando a Pré-alimentação, o in
os documentos poderá ser redu

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho 2]  [Pré-alimenta

3 Ajuste as configurações par
Selecione [Sim] ou [Não] para ati

！！！
No Software Operation Panel, apenas as cores 
vermelho, verde e azul poderão ser selecionadas. Para 
filtrar outras cores, altere as configurações no driver. 
Para informações sobre como efetuar as configurações 
pelo driver, consulte o "Excluindo a Cor da Imagem 
(Filtro de cores)" (na página 63).

Esta configuração pode ser especificada pela janela de 
configuração do driver. Observe que, as configurações 
do driver terão prioridade.
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Removendo valores fracionários do tamanho 
[Arredondamento automático de tamanho do 
papel]

mático de tamanho do papel] 
ios podem ser gerados 
ento. 

 ser incluídos ou excluídos 
redondamento automático de 

Panel.
are Operation Panel" (na página 

one [Configurações do 
ento automático de tamanho 

 Se o processo de digitalização for cancelado quando a 
Pré-alimentação estiver ativada, todos os documentos 
deverão ser removidos e carregados novamente.

 Esta configuração pode ser especificada pela janela 
Quando a função [Detector auto
estiver ativado, valores fracionár
durante a digitalização do docum
Tais valores fracionários podem
dos dados ativando a função [Ar
tamanho do papel].

1 Abra o Software Operation 
Consulte o "8.1 Iniciando o Softw
130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho 2]  [Arredondam
de papel].

de configuração do driver. Observe que, as 
configurações do driver terão prioridade.
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3 Selecione se deseja incluir ou excluir os dados 
fracionários.
Escolha [Arredondar para cima] para prevenir a exclusão 
desnecessária de dados da imagem, ou [Arredondar para baixo] para 

Configurando a banda da transferência de dados 
[Largura da porta do SCSI]

Especifica a largura da transferência de dados quando a 

Panel.
 Software Operation Panel" (na 

one [Configurações do 
orta do SCSI].

r [8 bit].

tiver utilizando alguma placa SCSI 
 tenha compatibilidade com o Ultra 
cortá-los.
conexão for via opção VRS. 

1 Inicie o Software Operation 
consulte a seção "8.1 Iniciando o
página 130).

2 Pelo menu esquerdo, seleci
aparelho 2]  [Largura da p

3 Selecione [16 bit (Amplo)] o

！！！
 Se a opção [Arredondar para baixo] for selecionada 

quando documentos que possuem textos na margem 
inferior, alguns pixels podem ser excluídos.

 A opção [Arredondar para cima] previne a perda de 
dados, porém, cria linhas negras na margem inferior.

 Para mais informações sobre como especificar a 
Detecção automática de tamanho da página, consulte 
o "Corrigindo automaticamente as falhas de 
alinhamento das imagens" (na página 73).

Estas configurações não serão aplicadas quando o Kofax 
VRS (opcional) estiver sendo utilizado.

！！！
Selecione [8 bit] se es
ou cabo SCSI que não
Wide SCSI.
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Configurações para documentos com guias ou 
documentos não retangulares
[Configurações para documentos com divisórias 

3 Selecione [Documento não retangular], [Documento com 
tabulações], [Documento sem tabulações].

Item Descrição

a até 120 mm extras a partir da 
 inferior do documento.

a até 20 mm extras a partir da 
 inferior do documento.

 a digitalização quando a margem 
do documento for detectado.

o com índex] ou [Documento não 
ionado, a velocidade da 
duzida.
entos com tabulações ou papéis 

onsulte o "Carregando 
esivos ou documentos não 
gina 39).

ões sobre como especificar a 
a de tamanho da página, consulte 
aticamente as falhas de 
agens" (na página 73).
for via opção VRS, observe que:
lecionar [Documento não retangu-

cumentos que contém tabulações, 
anho A5, a imagem tabulada (em 

agem) pode ser excluída.
ivar esta configuração junto com 
digitalização de documentos com 
ra]. Se esta configuração for ati-
ara [Configuração da digitalização 
m fundo de cor escura] será auto-

tivada.
(Detecção automática de tamanho do papel)]

Ao digitalizar papéis não retangulares ou documentos com 
folhas divisórias (abas) ou etiquetas de separação na margem 
inferior do papel, é possível incluí-los na imagem digitalizada. 
Para isso, selecione a função [Detecção automática de 
tamanho do papel]. 

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho2]  [Configurações da digitalização para 
documentos com tabulações (Detecção automática de 
tamanho do papel)].

Documento não 
retangular

Digitaliz
margem

Documento com 
tabulações

Digitaliz
margem

Documento sem 
tabulações

Conclui
inferior 

！！！
 Quando [Document

retangular] for selec
digitalização será re

 Ao digitalizar docum
não retangulares, c
documentos com ad
retangulares" (na pá

 Para mais informaç
Detecção automátic
o "Corrigindo autom
alinhamento das im

 Quando a conexão 
- Não é possível se

lar].
- Se o digitalizar do

menores que o tam
parte ou toda a im

- Não é possível at
[Configuração da 
fundo de cor escu
vada, os ajustes p
de documentos co
maticamente disa
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Configuração da digitalização para documentos 
no qual um lado está com o fundo de cor escura
[Configuração da digitalização para documentos 

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho 2]  [Configuração da digitalização para 
documentos com fundo de cor escura]   [Ativar].

 cor do fundo. 

 densidade pode causar a 
da margem devido a alguma 
ansporte do papel.
ar esta configuração junto com  
igitalização para documentos com 
ão automática do tamanho do 
função seja ativada, os ajustes 
 da digitalização para documentos 
tecção automática do tamanho do 
ticamente desativada.
com fundo de cor escura]

É possível especificar se deseja ou não detectar a margem do 
documento de fundo de cor escura, durante a digitalização. 
Especificando a densidade da cor do fundo, a margem será 
detectada corretamente.
Se esta opção for ativada, as configurações para a digitaliza-
ção de documentos com tabulações será automaticamente 
desativada.

1 Inicie o Software Operation Panel.
Consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na 
página 130).

3 Especifique a densidade da

！！！
 Aumentar o nível da

detecção incorreta 
poeira na rota de tr

 Não é possível ativ
[Configuração da d
tabulações (Detecç
papel)]. Caso esta 
para [Configuração
com tabulações (De
papel)] será automa
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Ajustando a saída de imagens de documentos 
digitalizados
[Recorte de margem]

3 Use o controle para ajustar a imagem digitalizada.

Item Descrição

Aumentar Recorta a imagem digitalizada um pouco maior que 
l, deixando margens pretas ao 
to. Isto evitará a perda de dados 

 varia entre 0 a 3 mm com 
.

 digitalizada um pouco menor que 
l, removendo as margens pretas 

 varia entre 0 a 3 mm com interva-

orte de margem” estiver ativada e 
rem digitalizados, margens pretas 
gem digitalizada.

stada se 0 for configurado no 
É possível ajustar a saída do tamanho dos documentos digita-
lizados detectados com a opção [Detector automático de 
tamanho do papel]. 

1 Inicie o Software Operation Panel.
Consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na 
página 130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho 2]  [Configuração de margem].

o tamanho origina
redor do documen
das margens.
A taxa de seleção
intervalos de 1 mm

Diminuir Recorta a imagem
o tamanho origina
do documento.
A taxa de seleção
los de 1 mm.

！！！
Quando a opção “Rec
documentos grandes fo
não aparecerão na ima

A imagem não será aju
controle de tamanho.
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Configurando a Pressão do Módulo de 
alimentação
[Pressão do módulo de alimentação]

3 Especifica a pressão do Módulo de alimentação.

！！！
 Digitalizações na opção [Alta] podem causar 

obstruções de documentos.
péis finos na opção [Baixa] podem 
limentação.

nta a pressão sobre os Módulos 
sibilitando a fácil alimentação dos 

feito em digitalizações de papéis 

bém digitaliza papéis finos ou 
ara efetuar a digitalização de tais 
ssário testar um papel da mesma 

ficar se a digitalização pode ser 
nte.
 efeito em digitalizações de papéis 
os.
Ao digitalizar documentos finos, os Módulos de alimentação 
podem não recolher os documentos corretamente, efetuando 
várias tentativas de alimentação em vão. 
Para evitar isso, utilize esta opção para ajustar a Pressão do 
Módulo de alimentação para tais documentos.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho2]  [Pressão do módulo de alimentação].

 Digitalizações de pa
provocar falhas de a

 A opção [Alta] aume
de alimentação, pos
documentos.

 A opção [Alta] tem e
relativamente finos.

 A opção [Baixa] tam
delicados. Porém, p
documentos, é nece
qualidade para veri
realizada corretame

 A opção [Baixa] tem
relativamente gross
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Detecção de alimentação múltipla 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
múltipla].

 métodos de detecção.

8.5 Configurações relacionadas a Detecção de alimentação múltipla

Descrição

uará a detecção.
Alimentação múltipla é o nome atribuído às falhas em que 
dois ou mais documentos são alimentados simultaneamente.
Se a digitalização for prosseguida ignorando a existência do 
erro, documentos importantes podem deixar de ser 
digitalizados.
Este scanner possui a função Detecção de alimentação 
múltipla, que previne tais problemas.
Com a função ativada, o scanner exibirá mensagens de erro e 
suspenderá a digitalização imediatamente quando o erro for 
detectado.
A alimentação múltipla não será detectada nas áreas ao redor 
de 30 mm, a partir da margem superior do documento.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

aparelho2]  [Alimentação 

3 Selecione um dos seguintes

Método de 
detecção

Nenhum Não efet
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Verificar Detecta a alimentação múltipla verificando 

Método de 
detecção

Descrição
！！！

 Ao digitalizar diferentes tamanhos de documentos no 
mesmo lote, selecione [Verificando sobreposição 
(Ultra-sônico)].

 Quando a opção [Verificando sobreposição (Ultra-
ada, documentos com fotos ou 

onhecidos como alimentação 
ar tais tipos de documentos, use a 
primento]. Observe que a função 

ção (ultra-sônico)] pode ser 
de detecção for limitada.

 podem ser efetuadas pela janela 
er. Neste caso, as configurações 
e.
sobreposição
(Ultra-sônico)

a sobreposição de documentos.
Quando esta função é ativada, outras duas 
opções podem ser alteradas:
 O comprimento da área de detecção da 

alimentação múltipla pode ser 
especificada a partir da margem 
superior do documento. Consulte o 
"Especificando a área de detecção da 
alimentação múltipla [Especificando a 
área de Detecção de alimentação 
múltipla]" (na página 157).

 Se duas ou mais folhas do lote 
possuírem colagens do mesmo 
tamanho no mesmo local, a detecção 
pode ser cancelada para a área 
selecionada. Consulte o "Ignorando a 
detecção para um formato fixo" (na 
página 84).

Verificar 
comprimento

Detecta a alimentação múltipla verificando 
a diferença de comprimento dos 
documentos.

Verificar 
sobreposição e 
comprimento

Detecta a alimentação múltipla quando as 
opções [Verificar sobreposição (Ultra-
sônico)] e [Verificar comprimento] 
estiverem selecionadas.

Comprimento Ao selecionar [Verificar comprimento], 
escolha a diferença que será considerada 
como Alimentação múltipla entre 10, 15 ou 
20 mm. Se o comprimento detectado não 
alcançar o valor determinado, será 
considerado apena como um erro, não 
sendo reconhecido como uma alimentação 
múltipla.

sônico)] for selecion
colagens serão rec
múltipla. Ao digitaliz
opção [Verificar com
[Verificar sobreposi
utilizada se a área 

As configurações acima
de configuração do driv
do driver terão prioridad



Capítulo 8 Configurações do Scanner

157

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Especificando a área de detecção da alimentação 
múltipla
[Especificando a área de Detecção de 

2 Especifique a área de detecção.

Área de 
detecção

Descrição

arcada para especificar a área de 

ta caixa de seleção para ativar as 
es desta janela. Ou então, deixe 

vazia. Se a caixa não estiver 
a, a posição inicial e final será 
 a "0", fazendo com que toda a 

cumento seja verificada.

Detecção de alimentação múltipla 
 especificada.

ecção de alimentação múltipla 
 especificada.

a posição inicial de detecção da 
ir da margem superior do 
.
figurável varia entre 0 a 510 mm 
os de 2 mm, onde a posição inicial 
enor que a posição final.

35

Área de
detecção

Documento
alimentação múltipla]

As seguintes configurações estarão disponíveis apenas 
quando [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] estiver 
selecionado.

1 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho2]  [Especificando a área de Detecção de 
alimentação múltipla]. Então, marque a caixa de seleção 
[Área selecionada].

Área selecionada Deve ser m
detecção.

Marque es
configuraçõ
esta caixa 
selecionad
configurada
área do do

Nenhum Desativa a 
para a área

Ativar Ativa a Det
para a área

Início Especifica 
área a part
documento
A área con
em interval
deve ser m

D
ire

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o
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Exemplo de configuração 1: Área selecionada = 
Ativada, 
Início = 50 mm, Fim = 200 mmFim Especifica a posição final de detecção da 

Área de 
detecção

Descrição

200

Unidade: mm
área a partir da margem superior do 
documento.
A área configurável varia entre 0 a 510 mm 
em intervalos de 2 mm, onde a posição inicial 
deve ser menor que a posição final.

 Se as posições inicial e final forem ajustadas a "0", o 
documento inteiro será verificado por alimentação 
múltipla, mesmo que a [Área detectada] esteja 
"Ativada" ou "Desativada".

 Para desativar a Detecção de alimentação múltipla, 
selecione [Desativar] e configure o valor "0" para a 
posição inicial, inserindo um número igual ou maior 
que o comprimento do documento.

 Se a posição inicial configurada for maior que o 
comprimento do documento, [Desativar] fará com que 
o documento inteiro seja verificado, enquanto que 
[Ativar] irá desativar a Detecção de alimentação 
múltipla.

 Para detectar alimentações múltiplas, a área deve ter 
no mínimo 5 mm de comprimento. Ajuste as 
configurações de forma que a posição final tenha 6 
mm ou mais.

 A posição inicial e final também pode ser configurada 
pelos métodos abaixo:
- Arraste o mouse dentro da janela de configurações, 

criando um retângulo dentro da área de seleção.
- Mova o guia para a área de detecção, alterando a 

posição inicial e final usando o ponteiro do mouse.

35

50

D
ire

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o
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Exemplo de configuração 2: Área selecionada = 
Ativada, Início = 0 mm, Fim = 0 mm 

Exemplo de configuração 3 (configuração 
inadequada): Área selecionada = Ativada, Início = 
100 mm, Fim = 102 mm 

nor que o valor mínimo (5 
 múltipla não funcionará 

35

300 

2

Unidade: mm
Como a área de detecção é me
mm), o Detector de alimentação
corretamente.

Quando a [Detecção de sobreposição (ultra-sônico)] estiver 
selecionado, a taxa de detecção pode ser reduzida se os 
documentos estiverem grudados com cola ou eletricidade 
estática.

300

D
ire

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o

Unidade: mm

35

D
ire

çã
o 

da
 a

lim
en

ta
çã

o
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Ignorando a área de detecção 
[Alimentação múltipla inteligente]

Ignora a detecção de alimentação múltipla memorizando as 

3 Selecione o modo de operação desejado e clique em 
[OK].

s padrões da alimentação 
 especifique se deseja ou não 
 padrões de alimentação 
e [Relembrar] for selecionado, 
rá ser utilizado (até oito 
zados).

nção "Alimentação múltipla 
o a detecção para um formato fixo" 

Modo de 
operação

Descrição

derá a digitalização, cada vez que o 
o múltipla for detectado. A 
 ser reiniciada após recarregar o 
usou o erro.
memorizar o tamanho e local da 
ento.

izará o tamanho e o local da 
ocumento. Retorne o documento 
rada.
 leitura, os documentos que 

s informações de colagem serão 
tector de alimentação múltipla.

izará o tamanho da colagem feita 
torne o documento na Bandeja de 

 leitura, os documentos que 
s informações de colagem serão 
tector de alimentação múltipla.

eleção [Apagar os padrões de 
ões de sobreposição (tamanho e/
 no modo automático serão 

, os padrões memorizados 
rão excluídos automaticamente.
informações (tamanho e local) do papel anexado no 
documento.
Observe que a função "Verificar sobreposição" deve ser 
selecionada primeiro. Consulte o capítulo "Detecção de 
alimentação múltipla" (na página 155).

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho2]  [Alimentação múltipla inteligente]. 

4 Configurando [Memorizar o
múltipla quando desligado],
que o scanner memorize os
múltipla ao ser desligado. S
o padrão memorizado pode
padrões podem ser memori

Para mais informações sobre a fu
inteligente", consulte o "Ignorand
(na página 84).

Modo 
Manual

O scanner suspen
erro de alimentaçã
digitalização pode
documento que ca
O scanner não irá 
colagem no docum

Modo 
automático 
1:

O scanner memor
colagem feita no d
na Bandeja de ent
A partir da próxima
contém as mesma
ignorados pelo De

Modo 
automático 
2:

O scanner memor
no documento. Re
entrada. 
A partir da próxima
contém as mesma
ignorados pelo De

Marcando a caixa de s
sobreposição], os padr
ou local) memorizados
excluídos.
Se o modo for alterado
(tamanho e/ou local) se
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Tempo limite para a Alimentação manual 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
po de alimentação manual 

u não o [Limite do tempo de 
da].
cione um limite pré-determinado 

8.6 Configurações Relacionadas ao Tempo de Espera

mpo de alimentação manual 
o, o scanner aguardará pelo 
ado dentro do tempo 

ue a digitalização se inicie sem 
 de entrada do AAD.
[Limite do tempo de alimentação manual 
esgotada]

Na alimentação manual, é possível digitalizar vários lotes de 
documentos continuamente, como se fosse um único 
documento. Para isso, é necessário carregar os documentos 
antes do término do tempo da alimentação manual.
A digitalização será concluída automaticamente quando o 
tempo configurado se esgotar, cancelando a alimentação 
manual.
A alimentação manual pode ser cancelada pressionando o 
botão [Send to] dentro do período especificado.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

aparelho2]  [Limite do tem
esgotada].

3 Selecione se deseja ativar o
alimentação manual esgota
Para ativar o limite de tempo, sele
para a alimentação manual .

Quando o [Limite do te
esgotada] estiver ativad
documento à ser carreg
determinado, mesmo q
documento na Bandeja
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Configurando o tempo de espera no Modo 
econômico
[Modo econômico]

Quando a caixa de seleção [Desligar após um período 
determinado] for marcada, o scanner se desligará 
automaticamente quando estiver ligado e não usado 
dentro do tempo configurado.

ento pode ser selecionado entre 1 

O scanner entrará no modo econômico automaticamente 
quando estiver fora de uso por algum tempo.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho].

3 Use a escala para ajustar o tempo de espera do Modo 
econômico.
O tempo de espera pode ser especificado entre 15 a 55 minutos (em 
intervalos de 5 min).

O tempo até o desligam
/ 2 / 4 / 8 horas.
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Controle Ligar / Desligar 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
have de energia].

sligar a força utilizando o 

gia] para ativar o botão [Power] e 
a desativá-lo.

8.7 Configurações Relacionadas ao Controle Ligar / Desligar 

e energia] estiver selecionado, o 
igado mesmo que a caixa de 
 um período determinado] esteja 
ações do aparelho] do Software 
[Controle da chave de energia]

Esta opção é usada para especificar como ligar / desligar o 
scanner.
É possível escolher se deseja ou não ligar / desligar o scanner 
pelo botão [Power].
Quando esta opção estiver desativada, use a chave central de 
energia.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

aparelho2]  [Controle da c

3 Escolha se deseja ligar / de
botão [Power].
Selecione [Ligar a chave de ener
[Desligar a chave de energia] par

！！！
Se [Desligar a chave d
scanner não será desl
seleção [Desligar após
marcada em [Configur
Operation Panel.
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Especifique [Expandir] quando usar o Overscan e a imagem 2 Selecione [Configurações do aparelho 2] no menu 
ifique [Expandir] da função 

8.8 Controle de Overscan

 será exibida quando o Kofax VRS 

á lenta quando esta função for 

pecificar o tamanho máximo dos 
záveis.
for parcialmente perdida devido a um desalinhamento 
incomum.

1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

esquerdo da janela e espec
[Controle de Overscan].

Perda de imagem Margem adicionada

Quando partes da imagem são 
perdidas

Quando [Expandir] for especificado

Margem adicionada

Esta configuração NÃO
(opcional) for usado.

！！！
 A digitalização ficar

ativada.
 É recomendado es

documentos digitali



Capítulo 8 Configurações do Scanner

165

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Especifica o número de tentativas de alimentação.

8.9 Tentativas de realimentação
1 Abra o Software Operation Panel.
Consulte o "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (na página 
130).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do 
aparelho2]  [Tentativas de realimentação].

3 Configure as tentativas entre 1 a 8 vezes.
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A.1 Especificações Básicas do Produto

Observação

50S --

ed --

o x 2
latbed)

--

tódica fria x 
, Flatbed)

--

127 a 209 g/m2

--

(*2)

--

(*3)
Item Especificação

Modelo do scanner fi-6670 fi-6770 fi-67

Tipo de scanner AAD (alimentador 
automático de 
documentos)

AAD+ Flatbed AAD+ Flatb

Sensor de imagem CCD colorido x 2
(Dianteiro, Posterior)

CCD colorido x 3
(Dianteiro, Posterior, 
Flatbed)

CCD colorid
(Dianteiro, F

Fonte de luz Lâmpada catódica fria x 
2 (Dianteiro, Posterior)

Lâmpada catódica fria x 
3 (Dianteiro, Posterior, 
Flatbed)

Lâmpada ca
2 (Dianteiro

Área de digitalização Míni
mo

AAD A8 retrato (*1)

Máxi
mo

AAD A3 ou Double Letter

Página longa 3 m

Flatbed -- 304,8 × 457,2 mm

Gramatura Tamanho A4 / Letter ou menor: 31 a 209g/m2

Maior que A4 / Letter: 52 a 209g/m2

A8: 127 a 209g/m2
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 páginas/ a 200 dpi

 páginas/ a 300 dpi

A4/Letter, 80 g/m2 
(*5)

--

Alterado em 
intervalos de 1dpi

Alterado em 
intervalos de 1dpi

Alterado em 
intervalos de 1dpi 

10 bits per color 
para processamento 
interno

--

Tipo B

50-pinos blindado 
tipo alta densidade

Tons de cinza / 
Colorido

Item Especificação Observação

Modelo do scanner fi-6670 fi-6770 fi-6750S --
Velocidade da 
digitalização
(A4/Letter, paisagem) 
(*4)

Binário (monocromático) Simplex: 90 folhas/min.; Duplex: 180 páginas/min. Simplex: 72
min.

Tons de cinza

Cor

Binário (monocromático) Simplex: 80 folhas/min.; Duplex: 160 páginas/min. Simplex: 72
min.

Tons de cinza

Colorido

Capacidade do AAD 200 folhas

Resolução óptica 600 dpi

Resolução de saída Binário (monocromático) 50 a 600 dpi

Tons de cinza 50 a 600 dpi

Colorido 50 a 600 dpi

Tons de cinza 8 bit color

Padrões de meio tom Pontilhamento / Difusão de erro

Interface (*6)(*7) USB2.0/1.1 (*8)

Ultra SCSI --

Outras funções Hardware real-time JPEG compression
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*1 : Para digitalizações com o AAD. No Flatbed, não existe um tamanho mínimo.
*2 : Para documentos maiores que 864 mm, a resolução deve ser menor que 200 dpi.
*3 : Valores medidos utilizando o AAD. Não há limite de gramatura quando o documento é digitalizado pelo Flatbed.

a no tempo de digitalização.
ões do AAD" (na página 36).

 quando o USB 1.1 for utilizado. 
*4 : O limite máximo do hardware. O tempo de processamento do software (como transferência de dados) está incluíd
*5 : A capacidade máxima varia de acordo com a gramatura do papel. Para mais detalhes, consulte o "2.2 Especificaç
*6 : As interfaces SCSI e USB 2.0 / 1.1 não podem ser utilizadas ao mesmo tempo.
*7 : Não é possivel conectar vários scanners ao mesmo tempo utilizando cada tipo de interface.
*8 : Para usar o USB 2.0, é necessário ter uma porta compatível a velocidade. A velocidade de digitalização pode cair
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A.2 Especificações da Instalação

fi-6750S

3 W ou menos

-4 a +140°F)

2,6 Kcal/Hr ou menos
*1 : A Bandeja de entrada do AAD e a Bandeja de saída não entram na medida do fundo.
*2 : As dimensões do Painel de operações não estão inclusas na largura.
*3 : Valores referentes a digitalização de documentos do tamanho A4 / Letter.

Item Especificação

Modelo do scanner fi-6670 fi-6770

Dimensões externas (largura x fundo x altura ) 
(*1)

641 x 432 x 300 mm (*2) 690 x 500 x 342 mm

Espaço para instalação (largura x fundo x 
altura ) (*3)

1179 x 686 x 390 mm 1030 x 700 x 640 mm

Gramatura 17 kg 35 kg

Alimentação elétrica Voltagem 100 a 240 Vac ±10%

Fase Monofásico

Frequência 50/60 ± 3 Hz

Consumo de energia Em operação 130 W ou menos

Modo econômico 3 W ou menos 3 W ou menos

Fatores ambientais Temperatura Em operação: 5 a 35°C (41 a 95°F); Fora de operação: -20 a 60°C (

Umidade Em operação: 20 a 80%; Fora de operação: 8 a 95%

Capacidade de calor Em operação 186 Kcal/Hr ou menos

Modo econômico 2,6 Kcal/Hr ou menos 2,6 Kcal/Hr ou menos

Peso total da embalagem 25 kg 44 kg
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A.3 Dimensões Externas

3
0
0

(Unidade: mm)
As dimensões externas são as seguintes:

Tipo AAD

192
329

641 128

4
3
2

2
8
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Tipo Flatbed

Unidade: mm)
690

192 641 128

(
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JITSU.

A.4 Opcionais do Scanner

o

 tipo AAD.
 dos documentos digitalizados.
e do usuário, data, e/ou números 

 de documentos via Flatbed em 

 imagem para scanners da 

 VRS Professional", obtém um 
 velocidade.
Para detalhes, contate o revendedor onde o aparelho foi adquirido ou procurar uma assistência técnica autorizada FU

Opcional Item Código Scanner Descriçã

Impressor FI-667PR PA03576-D101 fi-6670 Impressor voltado para uso em scanners do
Imprime caracteres alfanuméricos no verso
O impressor é utilizado para imprimir o nom
de série para gerenciamento.

Almofada de 
imobilização 
preta

FI-575BK PA03338-D960 fi-6770
fi-6750S

Almofada de fácil troca para a digitalização
fundo preto.

VRS
(Kofax VRS 
(opcional))

FI-677CGA PA03576-K001 fi-6670
fi-6770

Hardware opcional para processamento de
FUJITSU fi-series.
Combinado com o uso do aplicativo "Kofax
processamento de imagem avançado a alta
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nSnap™: [ABBYY FineReader for 

selecione:
 for fi Series Scanners]
ery Guide, selecione:
-6670 / fi-6770 / fi-6750S]
eration Panel, selecione:

ntral Admin Agent, selecione: 
nt]

line Update, selecione: [fi Series Online 

ar] ou [Desinstalar].

im] quando a mensagem de 

stalação será iniciada.

A.5 Desinstalando o Software

bre como desinstalar o Image 
 Option (demo), consulte o "Manual 
ge Processing Software Option".
1 Ligue o computador.

2 Feche todos os aplicativos.

3 Selecione o menu [Iniciar]  [Painel de controle]  
[Desinstalar programas].
 Na janela [Desinstalar ou alterar um programa], a lista de 

aplicativos será exibida.

4 Selecione o aplicativo:
 Driver PaperStream IP (TWAIN): [PaperStream IP (TWAIN)]
 Driver PaperStream IP (ISIS): [PaperStream IP (ISIS) Bundle]
 2D Barcode for PaperStream: [2D Barcode for PaperStream]
 PaperStream Capture: [PaperStream Capture]
 ScanSnap Manager for fi Series: [ScanSnap Manager for fi Series]
 Manual: [fi Series manuals for fi-6670 / fi-6770 / fi-6750S]
 Para remover o driver TWAIN, selecione:

[Scanner Utility for Microsoft Windows]
 Para remover o ScandAll PRO, selecione:

[Fujitsu ScandAll PRO]
 Para remover o Scan to Microsoft SharePoint, selecione 

[Scan to Microsoft SharePoint].

 ABBYY FineReader for Sca
ScanSnap(TM)]

 Para remover o driver ISIS, 
[ISIS Driver Bundle Installer

 Para remover o Error Recov
[Error Recovery Guide for fi

 Para remover o Software Op
[Software Operation Panel]

 Para remover o Scanner Ce
[Scanner Central Admin Age

 Para remover o fi Series On
Update]

5 Clique o botão [Desinstal

6 Clique o botão [OK] ou [S
confirmação for exibida.
 Após clicar o botão, a desin

！！！ Certifique-se de efetuar o logon como "Administrador".

！！！
A tela pode variar dependendo do sistema operacional 
utilizado. Siga as instruções do seu computador.
Windows XP:
 [Desinstalar um programa]  [Adicionar / Remover 

programas]
 Botão [Desinstalar] ou [Desinstalar / Alterar]  Botão 

[Alterar / Remover]

Para informações so
Processing Software
de instruções do Ima
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O

Obstrução de documentos

OCR (optical character 
recognition)

Orientação Paisagem

Orientação Retrato

P

Painel de operações

Paisagem

Pixel (Picture Element)

Pontilhamento

Processamento de imagem
A Driver I

AAD (alimentador 
automático de documentos)

Duplex (Modo de 
digitalização)

Imagens trêmulas

Interface

Atenuador E Intervalo do início da 
alimentação

B Energy Star

Balanço de cor Erro do equipamento Inverter imagem

Base de alimentação Erro temporário Inverter (Preto e branco)

Brilho Extração de bordas ISIS (Image Scanner 
Interface Specification)

C F

CCD (Charged Coupling 
Device) (Sensor de imagem)

Faixa de referência branca L

FCC Limiar

Configurações de fábrica Filtro M

D Filtro de cores Meio tom

Densidade Flatbed Modo de linhas

Detecção automática de 
alinhamento e tamanho

Folha de separação Modo "Fotografia" 
(Nivelador de branco 
desativado)G

Detecção de alimentação 
múltipla

Gama Modo IPC

Módulo de alimentação

Difusão de erro Moiré

Dispositivo terminal N

Dpi Nivelador de branco
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R S T U

Realce de imagem SCSI (Small Computer 
System Interface)

Tamanho A4 USB (Universal Serial Bus)

Números

11 x 17 polegadas
Regulamentações do 
Departamento de 
Comunicações Canadense 
(DOC)

Tamanho A5

SCSI-ID Tamanho A6

Sensor ultra-sônico Tamanho A7

Remoção de interferência Simplex (Modo de 
digitalização)

Tamanho A8

Resolução Tamanho Letter

Retrato Separação automática Temperatura / umidade 
(armazenamento)

Rolo de freio Sensor Óptico

Rolo de separação Slot de interface Temperatura / umidade 
(durante o uso)

Rolos de auxílio da 
alimentação

Tons de cinza

Rolos de ejeção TÜV

TWAIN (Technology Without 
Any Interesting Name)
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A

AAD (alimentador automático de documentos)
s da Bandeja de entrada são 
mo interno do aparelho.

o protuberâncias ou 

to no AAD.

rtendo-as em dados 
ualidade. Scanners, câmeras 
Unidade de alimentação que permite a digitalização contínua de várias páginas. Os documento
transportados para a Bandeja de saída. O processo de digitalização é executado pelo mecanis

Atenuador
Processo que elimina imagens com bordas trêmulas ou formas irregulares. Irregularidades com
concavidades serão reparadas. Função útil em aplicativos OCR.

B

Balanço de cor
Altera o balanço de cor das imagens.

Base de alimentação
Conjunto de peças de borracha que separa o documento do lote antes de alimentar o documen

Brilho
Neste manual, se refere ao brilho (claridade) das imagens digitalizadas.

C

CCD (Charged Coupling Device) (Sensor de imagem)
Sensor formado por semicondutores que registra a luz refletida pelo documento original, conve
eletrônicos. A tecnologia CCD é fundamental para aparelhos que processam imagens de alta q
e outros aparelhos utilizam esta tecnologia.

Configurações de fábrica
Valores pré-configurados para menus opcionais.
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D

Densidade
o monitor.

amanho detectado. A falha de 

 ser tanto ativada como 

 brancos. A densidade óptica 
ade. O objetivo desta técnica 

os da densidade de um ponto 
 e resolução da imagem 
 de jornais.

itos terminais devem ser 
 (o scanner, por exemplo) for 

da. Medida de resolução 
e) da imagem. 

ner.
Altera a densidade das cores da imagem. Neste manual, se refere à medida da profundidade d

Detecção automática de alinhamento e tamanho
Função que detecta automaticamente o tamanho da página e ajusta a imagem digitalizada ao t
alinhamento é detectada e corrigida automaticamente.

Detecção de alimentação múltipla
Função que detecta a alimentação acidental de duas ou mais folhas no AAD. Esta função pode
desativada.

Difusão de erro
Produção de imagens em meio tom de alta qualidade baseada na binarização de pixels pretos e
do pixel e seus adjacentes são calculados e os pontos pretos posicionados na ordem da densid
é minimizar a média de erros entre a densidade de imagens digitalizadas e impressas. Os dad
são modificados criando vários pontos que serão binarizados. Isto mantém o alto nível de cinza
durante a digitalização, sendo capaz de reproduzir imagens de pontos em meio tom como fotos

Dispositivo terminal
Aparelhos SCSI podem ser encadeadas em série (daisy-chain). Resistores que possuem circu
conectados no final dos aparelhos SCSI encadeados em série (daisy-chained). Se um aparelho
o último aparato do encadeamento, um dispositivo terminal (terminador) deve ser conectado.

Dpi
Pontos por polegada Pontos por polegada. Número de pontos alinhados no espaço de 1 polega
utilizada em scanners e impressoras. Quanto maior for o dpi, melhor será a resolução (qualidad

Driver
O driver é um programa que permite a comunicação entre o aplicativo de digitalização e o scan

Duplex (Modo de digitalização)
Modo de digitalização que processa a frente e o verso do documento em uma única operação.
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E

Energy Star
nciamento de energia. Criado 
ios países.

aros.

outras áreas sejam ajustadas 

 área de telecomunicações 
ondições para a proteção 
ransmissores de baixo 

qualidade de leitura de 
 tinta. Quando a luz refletida 

s claras do documento, 
ENERGY STAR é um padrão internacional para equipamentos eletrônicos com sistema de gere
pela Environmental Protection Agency (EPA) em 1992, atualmente, o padrão é adotado por vár

Erro do equipamento
Erro que não pode ser corrigido pelo usuário. Contate a assistência técnica autorizada para rep

Erro temporário
Erro que não pode ser corrigido pelo usuário.

Extração de bordas
A divisa entre as áreas pretas e brancas é traçada, extraindo as bordas das imagens.

F

Faixa de referência branca
Faixa branca localizada no AAD que define a área mais clara da imagem, fazendo com que as 
de acordo com a mesma.

FCC
Abreviatura de "Federal Communications Commission", é o órgão que determina os padrões da
via rádio, televisão,cabo e satélite nos Estados Unidos. O artigo 15 da regulação descreve as c
contra ondas eletromagnéticas emitidas por aparelhos eletrônicos. Ao mesmo tempo, certifica t
consumo de energia e permite o uso de tais aparelhos sem uma licença especificada.

Filtro
Método de correção que aumenta a qualidade de digitalização de documentos manuscritos. A 
imagens escritas a lápis ou caneta dependem das características da luz refletida pelo grafite ou
não é uniforme, as linhas podem ficar finas, borradas ou até apagadas. O filtro detecta as área
aumentando a densidade para obter uma imagem correta.



 Glossário

180

Index

Introdução

Glossário

Índice
Capa

Carregando 
Documentos

Visão Geral 
do Scanner

Parâmetros da 
Digitalização

Várias 
Digitalizações

Cuidados 
Diários

Peças de 
Consumo

Configurações 
do Scanner

Resolvendo 
Problemas

Apêndice

Filtro de cores
Função que remove a cor selecionada da imagem digitalizada.

Flatbed
ra a digitalização de livros e 
r poucas quantidades de 

te.

icos (scanners, monitores e 
ra obter uma imagem próxima 

umentos, quando a 

spelho da imagem original.
Base de leitura em que os documentos são posicionados e digitalizados. Geralmente usado pa
documentos que não podem ser processados pelo AAD. Utilizado principalmente para digitaliza
documentos manualmente.

Folha de separação
Folha inserida entre os documentos para efetuar vários tipos de digitalização em um mesmo lo

G

Gama
Unidade que representa a claridade da imagem. Utilizada principalmente em aparelhos eletrôn
etc.) e no brilho de imagens. Se a taxa de gama for maior que 1, a imagem ficará mais clara. Pa
a imagem original, a taxa de gama é geralmente configurada a 1.

I

Imagens trêmulas
Imagens com bordas trêmulas ou formas irregulares.

Interface
Conexão que permite a comunicação do scanner com o computador.

Intervalo do início da alimentação
Tempo que o scanner leva para iniciar a digitalização após o sensor detectar a ausência de doc
alimentação manual é utilizada.

Inverter imagem
A imagem digitalizada é invertida horizontalmente de forma que a imagem criada fique como e
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Inverter (Preto e branco)
Os dados da imagem são invertidos de preto para branco ou vice e versa.

ISIS (Image Scanner Interface Specification)
em (scanners, câmeras 
 API (Interface de 
is e etc.) desenvolvida pela 

icado para digitalizar imagens 

ilhamento e difusão de erro 

r do limiar determina se pixels 
tos e imagens desenhadas 

ão da limiar. No modo 
 possibilitando a digitalização 

 do documento a ser lido. 
or da opção.
Um padrão API (Interface de programação de aplicativos) ou protocolo para aparelhos de imag
digitais e etc.) desenvolvida pela Pixel Translations, um grupo da Captiva Software. Um padrão
programação de aplicativos) ou protocolo para aparelhos de imagem (scanners, câmeras digita
Pixel Translations, um grupo da Captiva Software.

L

Limiar
Valor utilizado como referência para julgar a cor como preta ou branca. O valor deve ser especif
em tons de cinza. A limiar determina quais serão os pixels convertidos em branco e em preto.

M

Meio tom
Método utilizado para reproduzir fotografias que possuem sombras, composta por pontos. Pont
são exemplos de processamento meio-tom.

Modo de linhas
Selecionando o modo de linhas, a limiar e o contraste serão ativados, e o brilho anulado. O valo
pretos ou brancos serão digitalizados. O modo de linha é apropriado para a digitalização de tex
com linhas.

Modo "Fotografia" (Nivelador de branco desativado)
Selecionando o modo "Fotografia", o contraste e o brilho serão ativados, anulando a configuraç
"Fotografia", as partes escuras da imagem serão relativas a densidade dos pixels de cor preta,
de fotografias com gradações.

Modo IPC
Para digitalizar imagens binárias, é necessário configurar o scanner de acordo com a qualidade
Neste modo, tais configurações podem ser efetuadas antecipadamente apenas alterando o val
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Módulo de alimentação
Rolos que enviam a folha da Bandeja de entrada para o AAD.

Moiré
reta do ângulo.

 imagem digitalizada.

evido falhas de alimentação.

eres dos documentos, 
uz que os caracteres refletem 

s horizontalmente.

unções e alterar 
Texturas que aparecem na imagem digitalizada. Geralmente, causadas pela configuração incor

N

Nivelador de branco
Função que corrige o nível de branco entre o papel não descolorado (papéis com celulose) e a

O

Obstrução de documentos
Aviso exibido quando o papel fica preso na Rota de transporte ou o transporte é interrompido d

OCR (optical character recognition)
O OCR (Reconhecimento óptico de caracteres) se refere à aparelhos que identificam os caract
convertendo em dados de texto que podem ser acessados. O reconhecimento é efetuado pela l
quando digitalizados.

Orientação Paisagem
Orientação dos documentos ou imagens. Os documentos / imagens são posicionados / exibido

Orientação Retrato
O documento será alimentado com a lateral longa paralela à direção da alimentação.

P

Painel de operações
O painel consiste em indicadores e botões. O Painel de operações é utilizado para selecionar f
configurações.
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Paisagem
O documento será alimentado com a lateral curta paralela à direção da alimentação.

Pixel (Picture Element)

epresentar sombras e cinza. 
omparando com o modo Tons 

 o realce eliminará 

itos técnicos sobre aparelhos 

magem. Partículas de toner e 
m algoritmos que removem 
 caracteres se ela não estiver 

 pela medida "dpi" (pontos por 
Pixel é a menor unidade da imagem digitalizada. 

Pontilhamento
Processo em que grupos de pontos pré-determinados são posicionado de forma que possam r
Este processo de digitalização oferece a vantagem de utilizar uma menor porção da memória, c
de cinza. 

Processamento de imagem
A imagem é digitalizada com os parâmetros especificados.

R

Realce de imagem
A densidade é reduzida mas não por completo em áreas adjacentes a locais pretos. Reduzindo
interferências em pequenas áreas ou resultará imagens suaves.

Regulamentações do Departamento de Comunicações Canadense (DOC)
Padrões emitidos pelo Departamento de Comunicações Canadense (DOC) que controla requis
digitais que emitem ondas de rádio.

Remoção de interferência
Interferências (pontos pretos em áreas brancas) são removidas para melhorar a qualidade da i
fax também são consideradas como interferências. O Removedor de interferências trabalha co
pixels de até 5 x 5. 1 pixel equivale a 1/400 de polegada. A partícula pode ser distinguida entre
ligada a outros 5 pixels.

Resolução
Representa a qualidade da imagem exibida no monitor. A resolução é representada geralmente
polegada).
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Retrato
Orientação dos documentos ou imagens. Os documentos / imagens são posicionados / exibidos verticalmente.

Rolo de freio

ra conectar aparelhos como 
aisy chain). As taxas de 
g.).

 se reconecta à fonte.

ltipla reconhecendo a 
Rolo que previne a alimentação simultânea de duas ou mais folhas ao AAD.

Rolo de separação
Rolo que separa os documentos uns dos outros.

Rolos de auxílio da alimentação
Rolos que auxiliam a alimentação do papel pelo AAD.

Rolos de ejeção
Rolos que transportam os documentos do AAD para a Bandeja de saída.

S

SCSI (Small Computer System Interface)
Abreviatura de "Small Computer System Interface". O SCSI é um padrão de interface, usada pa
hard disks, scanners e etc. Até sete aparelhos podem ser conectados através desta interface (d
transferência são diferentes entre "Fast SCSI" (Max. 10MB/seg.) e "Wide SCSI" (Max. 20MB/se

SCSI-ID
ID utilizado para especificar um certo aparelho SCSI quando a fonte seleciona o alvo ou o alvo

Sensor ultra-sônico
Sensor que detecta a alimentação múltipla por ultra-som. O scanner detecta a alimentação mú
diferença das ondas de ultra-som refletidas pelo documento.

Simplex (Modo de digitalização)
Modo de digitalização onde somente um lado do documento é processado.
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Separação automática
Método de processamento de imagem em que o scanner detecta a diferença entre textos e fotos, e seleciona a limiar 
apropriada. Esta função permite que o scanner processe entre os modos "Modo de linhas" ou "Meio tom" em uma única 
operação.

tar a alimentação múltipla 

or outras companhias.

as são 8-1/2 x 11 polegadas.
Sensor Óptico
Sensor óptico que detecta a alimentação múltipla pela transmissão de luz. Pode também detec
pelas diferenças de comprimento do documento.

Slot de interface
Usado para instalar a placa opcional construída pela Fujitsu ou a placa de interface fabricada p

T

Tamanho A4
Tamanho de papel padronizado. As medidas são 210 x 297 mm.

Tamanho A5
Tamanho de papel padronizado. As medidas são 148 x 210 mm.

Tamanho A6 
Tamanho de papel padronizado. As medidas são 105 x 148 mm.

Tamanho A7
Tamanho de papel padronizado. As medidas são 74 x 105 mm. 

Tamanho A8
Tamanho de papel padronizado. As medidas são 53 x 74 mm.

Tamanho Letter
Padrão de papel utilizado nos Estados Unidos e outros países. 8-1/2 x 11 polegadas. As medid

Temperatura / umidade (armazenamento)
Níveis de temperatura e umidade apropriadas para o armazenamento do scanner.
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Temperatura / umidade (durante o uso)
Os níveis da temperatura e umidade devem obedecer as especificações para que o scanner funcione corretamente.

Tons de cinza
o digitalizar documentos 
 Tons de cinza, cada ponto 
ation of the density data.

mbientais.

em (scanners, câmeras 
IN, é necessário instalar um 

mo teclados, scanners e etc. 
 ser desligados para conectar 
d mode" (Max. 12Mbps).

das.
Método utilizado para a gradação de preto para branco na imagem digitalizada. Por exemplo, a
monocromáticos, o computador reconhece a imagem como pontos pretos e brancos. No modo
possui uma densidade de preto. The original gradation of the documents is realized as the grad

TÜV
Instituição que emite certificação de produtos, padrões de segurança, usabilidade e questões a

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name)
Um padrão API (Interface de programação de aplicativos) ou protocolo para aparelhos de imag
digitais e etc.) desenvolvida pela TWAIN Working Group. Para utilizar aparelhos do padrão TWA
driver do mesmo padrão.

U

USB (Universal Serial Bus)
Abreviação para "Universal Serial Bus". Padrão de interface, usado para conectar aparelhos co
Até 127 aparelhos podem ser conectados através desta interface. Aparelhos USB não precisam
ou desconectar. A taxa de transferência varia entre "Low speed mode" (1.5Mbps) e "High spee

Números

11 x 17 polegadas
Padrão de papel utilizado nos Estados Unidos e outros países. As medidas são 11 x 17 polega
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