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Instalační příručka
skeneru ScanMate i1120
Další pokyny naleznete v uživatelské příručce nebo v jiné podpůrné dokumentaci.

• Skener Kodak ScanMate i1120
• Svinutý napájecí kabel
• Napájecí zdroj
• Vstupní a výstupní zásobník
• Kabel USB 2.0
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Instalace softwaru
a kontrola portu USB

Připevnění vstupního zásobníku

Připevnění výstupního zásobníku

A.

A. Vložte do jednotky CD-ROM instalační disk
CD skeneru Kodak.

Spojte dva díly vstupního zásobníku: Zarovnejte
drážky a zaklapněte díly do sebe.

A.

Na skeneru vyhledejte drážky výstupního
zásobníku.

B.

Zarovnejte kolíky na výstupním zásobníku
s drážkami a sklopte výstupní zásobník na místo.

B. Vyberte možnost Instalovat software skeneru
a postupujte podle pokynů na obrazovce.

C. Chcete-li po instalaci zkontrolovat port USB,
vyberte možnost Test rozhraní USB
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
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Zapnutí napájení
• Zapněte skener pomocí vypínače na zadní
straně skeneru (I).

Po zapnutí začne blikat zelená kontrolka
a skener provede řadu automatických testů.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile skener dokončí instalaci a bude
připraven ke skenování, přestane kontrolka
blikat a začne svítit zeleně. Ve funkčním okně
se zobrazí číslice 1.

B.

Otevřete kryt skeneru.

C.

Zarovnejte čtyři výstupky na vstupním zásobníku
s drážkami ve skeneru.
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Připojení napájecího kabelu
A.

Z přibalených napájecích kabelů ke skeneru
vyberte napájecí kabel, který je vhodný pro
příslušnou oblast.

B.

Připojte do napájecího zdroje napájecí kabel
pro příslušný typ zásuvky.

C.

Připojte výstupní napájecí kabel z napájecího
zdroje do portu napájení na skeneru.
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Připojení kabelu USB
• Připojte kabel USB ke skeneru
a k počítači.

D. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do
zásuvky na zdi.
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Rozpoznání skeneru softwarem

Provedení testovacího skenování

POZNÁMKA: Tyto obrazovky se mohou
v závislosti na používaném
operačním systému lišit. K práci
se skenerem můžete používat
software, který vám vyhovuje.

– Tištěná příručka s rychlými radami
– Tištěné instalační příručky
– Formuláře s kontakty na servis
– Různé letáky

POZNÁMKA: Než zapnete napájení,
zkontrolujte, zda je
nainstalován software
(krok 1).

D. Když jsou výstupky a drážky zarovnané,
nasouvejte vstupní zásobník do skeneru, až
zaklapne na místo.

Operační software nyní automaticky rozpozná skener.

• Uvítací balíček:
– Instalační a aplikační disky CD
– Tištěná uživatelská příručka
v angličtině
– Registrační formuláře

A.

Umístěte dokument ke skenování do vstupního
zásobníku.

B.

Vyberte Start>Programy>Kodak>Obrazy
dokumentů>Nástroj pro ověření skenování.
Zobrazí se dialogové okno Nástroj pro ověření
skenování.

C.

V poli Typy ovladače vyberte možnost TWAIN
a ovladač skeneru Kodak Scanner: i1120.
Zobrazí se dialogové okno Nástroj pro ověření
skenování:
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Skenování obrázku a ověření
A.

Pokud není otevřeno okno pro zobrazení
obrázku, klepněte na jedno z tlačítek
Zobrazit

B.

.

Klepněte na ikonu Spustit
. Naskenovaný
dokument se zobrazí v okně pro zobrazení
obrázku.
Je-li dokument naskenován správně, byla
instalace a ověření dokončeno. Blahopřejeme!
Nyní můžete nainstalovat softwarové
aplikace pro skenování od jiných dodavatelů,
které hodláte se skenerem používat.
Pokud není dokument naskenován správně,
vyhledejte další informace v Uživatelské
příručce skeneru Kodak ScanMate i1120.
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