
Antes de começar, verifique se o Scan Station está ligado 
e pronto e se o painel da bandeja de saída está abaixado.

1. Ajuste as bandejas de entrada e saída, se necessário.
2. Os documentos são colocados de cabeça para baixo 

e com o lado a ser digitalizado voltado para a bandeja 
de entrada.

3. Na tela sensível ao toque, selecione um ou mais 
destinos para os quais você deseja enviar o(s) 
documento(s) digitalizado(s). Mais de um endereço 
de e-mail, impressora, pasta de rede, etc. podem ser 
selecionados por vez. 

4. Se quiser alterar as configurações de digitalização 
(por exemplo, Digitalizar como, Tipo de arquivoetc.), 
selecione Configurações e faça as alterações 
necessárias.

5. Pressione o botão Ir .
6. Se quiser analisar ou alterar quaisquer configurações, 

você pode selecionar Saída na tela Análise de 
processamento e a tela Analisar configurações será 
exibida. Ou então selecione Digitalizar na tela Análise 
de processamento.

7. Dependendo da configuração do Scan Station, algumas 
opções podem ser exibidas (ex. Assunto de e-mail 
personalizado, Senha de PDF segura, Adicionar 
anexo de anotação de voz etc.). Selecione uma das 
opções, conforme desejado.

8. Analise sua lista de destinos e selecione Digitalizar 
ou pressione o botão Ir .

Veja a seguir uma breve descrição das configurações de 
digitalização. Consulte o Guia do usuário para obter 
descrições e procedimentos detalhados.

Visão geral básica 

Siga as etapas a seguir para realizar as operações 
básicas do Scan Station. Operação básica significa que 
as configurações-padrão do Scan Station estão sendo 
usadas. Para obter mais informações e/ou procedimentos 
sobre como usar sua unidade USB pessoal, consulte 
o Guia do usuário do Kodak Scan Station 500.

Personalizando suas configurações

Se quiser alterar as configurações de Digitalização 
padrão, selecione Configurações na tela Destino. As 
configurações alteradas permanecem em vigor apenas 
para a sessão de digitalização atual.

Ícone Descrição
Configurações: alterna entre as telas 
Configurações e destino e Retornar.

Atalhos de configurações: seis atalhos de 
configuração são fornecidos para tornar 
a digitalização mais rápida e fácil. São eles: 
Padrões, Documento preto-e-branco, 
Documento preto-e-branco (qualidade OCR), 
Documento colorido, Documento colorido 
(qualidade OCR) e Fotografias coloridas.
Configurações do nome do arquivo: permite 
que você defina um nome de pasta onde os 
documentos digitalizados serão colocados 
durante a digitalização para uma pasta de rede, 
site de FTP ou unidade USB. Você também pode 
definir o prefixo de nome de arquivo que será 
aplicado a cada documento digitalizado criado. 
Os documentos digitalizados são geralmente 
criados com esse prefixo e têm um registro 
opcional de data e hora anexado ao prefixo.
Digitalizar como: as opções disponíveis são 
Preto-e-branco, Escala de cinza ou Colorido.

Tipo de arquivo: tipos de arquivos disponíveis:
• PDF pesquisável (image, + texto) e PDF - 

somente imagem — cria um documento ou 
vários documentos que contêm dados em 
texto e imagem ou apenas em imagens.

• JPEG — essa opção só estará disponível se 
a seleção Digitalizar como for Colorido ou 
Tons de cinza. JPEG cria vários arquivos, um 
para a frente e o verso de uma página. Caso 
selecione JPEG, você poderá selecionar 
a qualidade como Rascunho, Boa, Melhor ou 
Superior . 

• TIFF - Várias páginas — cria um arquivo que 
contém todas as páginas digitalizadas. Você 
pode selecionar a compressão entre 
Descompactado, JPEG ou Grupo 4.

• TIFF - Páginas únicas — cria vários arquivos, 
um para cada lado de uma página digitalizada. 
Você pode selecionar a compressão entre 
Descompactado, JPEG ou Grupo 4.

O documento de entrada é: permite digitalizar 
um ou os dois lados de um documento.

Tipo de documento: seleciona se o documento 
que será digitalizado consiste basicamente em 
texto, fotografias ou uma combinação de texto 
e gráficos.

Resolução: as resoluções disponíveis são: 75, 
100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 ppp. Quanto 
maior a resolução, mais nítida a imagem. 300 ppp 
é a resolução ideal para criar arquivos PDF 
pesquisáveis.
Ajustes: somente para saída preto-e-branco. 
Você pode escolher Normal ou Melhor. Normal 
permite selecionar uma configuração de brilho e 
contraste; Melhor permite escolher somente uma 
configuração de contraste.
Cópias para impressão: seleciona o número de 
cópias (1 a 99) para impressão. 

Ícone Descrição



1. Toque no ícone de destino desejado.

2. Se desejado, faça alterações da configuração de 
digitalização selecionando Configurações.

3. Coloque os documentos que deseja digitalizar na 
bandeja de entrada.

4. Pressione o botão Ir .
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Usando o Kodak Scan Station 500

Guia de referência do usuário

Avançado — fornece as seguintes opções:
• Detecção de imagem em branco — usada 

para detectar páginas em branco (por exemplo, 
o lado em branco de um documento), para que 
essas páginas possam ser descartadas. 

• Corte — selecione uma das opções a seguir:
- Automática: detecta automaticamente 

a borda da imagem e a enquadra, se 
necessário. 

- Dinâmico: detecta automaticamente 
a borda da imagem e a enquadra, se 
necessário, e elimina todas as bordas 
pretas que possam ter restado em torno da 
imagem. Quando o corte dinâmico é usado, 
é possível que haja uma pequena perda de 
dados de imagem nos contornos do 
documento.

• Use a detecção ultra-sônica de alimentação 
múltipla — ela auxilia na digitalização dos 
documentos detectando aqueles que se 
sobrepõem ao entrar no alimentador. 
A presença de grampos, adesivos ou carga 
eletrostática nos documentos pode causar 
alimentações múltiplas. Marque essa opção 
para que o Scan Station detecte alimentações 
múltiplas.

OBSERVAÇÃO: Se esta opção estiver 
Ativada e um documento 
com alimentação múltipla for 
detectado, o Scan Station 
emitirá um som. Verifique as 
imagens digitalizadas para 
garantir que elas estejam 
corretas, pois é possível que 
você precise redigitalizar 
o trabalho. 

• Ativar orientação automática — se ativada, 
o Scan Station analisará cada documento para 
determinar como ele foi alimentado e girará 
a imagem conforme a orientação correta.

• Inverter ordem das páginas — se esta 
opção for habilitada, o Scan Station inverterá a 
ordem das imagens digitalizadas com base na 
ordem em que os documentos foram 
digitalizados.

• Ajustes de cor — permite-lhe ajustar 
a intensidade do vermelho, verde e azul.

Ícone Descrição Enviando documentos digitalizados 
aos destinos

Não importa o destino para o qual você deseja enviar 
imagens digitalizadas: as etapas são as mesmas.

Tarefas: exibe a lista de tarefas disponíveis 
que agrupam configurações de digitalização 
e destinos.

E-mail: exibe a lista de endereços de e-mail 
disponíveis ou digite um endereço de e-mail 
usando a tela sensível ao toque ou o teclado 
acessório opcional.
Pasta de rede: Pasta de rede – exibe a lista 
de pastas de rede disponíveis.

FTP: exibe uma lista de endereços de FTP 
disponíveis.

Impressora: Selecione a impressora para 
a qual deseja enviar a imagem digitalizada.

Fax: exibe uma lista de destinos de fax.

Minha unidade USB: caso tenha inserido 
uma unidade USB, toque neste ícone para 
usar as configurações desejadas.

SharePoint: permite-lhe definir as 
configurações do SharePoint.

Evernote: permite-lhe definir as configurações 
do Evernote.

Serviços e suporte Kodak

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414
(Somente EUA e Canadá; todas as outras regiões, 
entre em contato com o Centro de serviços e suporte 
Kodak local)

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as 
seguintes informações:
• Uma descrição de seu problema
• Número de série do Scan Station


