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Obsługa urządzenia Scan Station 700 Series

Service & Support
www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(Tylko USA i Kanada: we innych regionach należy się kontaktować 
z lokalnym centrum pomocy technicznej)

Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:
• Opis problemu
• Numer seryjny urządzenia Scan Station

Pobieranie wielu dokumentów naraz
Jeśli w konfiguracji urządzenia Scan Station wybrano opcję zatrzymania 
skanowania w przypadku pobrania wielu dokumentów:
•  Urządzenie Scan Station wyemituje sygnał dźwiękowy i przestanie pobierać 
   dokumenty. Dokument zostanie wysunięty z urządzenia Scan Station. Zostanie 
   wyświetlony komunikat z opcjami Skanuj i Anuluj. Dla pobranego dokumentu 
   nie zostanie wygenerowany obraz. Aby ponownie zeskanować dokument, 
   umieść dokument na tacy wejściowej i dotknij opcji Skanuj.

Jeśli w konfiguracji urządzenia Scan Station wybrano opcję kontynuowania 
skanowania w przypadku pobrania wielu dokumentów:
•  Urządzenie Scan Station wyemituje sygnał dźwiękowy i będzie kontynuować 
   skanowanie. Zostanie wygenerowany obraz pobranego dokumentu.

Usuwanie zakleszczenia papieru
WAŻNE: Przed otwarciem pokrywy należy sprawdzić, czy taca wyjściowa jest 
opuszczona. Nie należy wyciągać zaciętego dokumentu z urządzenia Scan Station. 
Najpierw należy otworzyć pokrywę urządzenia.

1. Otwórz pokrywę urządzenia Scan Station.

2. Wyjmij z wnętrza urządzenia wszystkie zakleszczone dokumenty, zamknij 
    pokrywę i kontynuuj skanowanie.
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Przygotowywanie skanera Scan Station do pracy
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Skanowanie

Przygotowanie dokumentów do skanowaniaScan Station 700 Series

Wyreguluj prowadnice boczne.Sprawdź, czy urządzenie Scan Station jest 
włączone i gotowe do pracy.

Upewnij się, że panel tacy wyjściowej jest otwarty. Wyreguluj przedłużenia tacy wejściowej 
i wyjściowej.

Umieść dokumenty na tacy wejściowej stroną 
zadrukowaną do dołu.

Wybierz zadanie.
Może zostać wyświetlony monit o dodatkowe opcje 
(np. adnotację głosową, temat wiadomości itd.)

Jeśli konfiguracja urządzenia Scan Station zezwala 
na modyfikowanie lub tworzenie nowych ustawień, 
na ekranie dotykowym mogą być dostępne 
dodatkowe opcje. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z administratorem systemu.

Przed rozpoczęciem skanowania:
• Usuń wszystkie zszywki i spinacze.
• Poczekaj, aż atrament lub płyn korekcyjny na papierze całkowicie wyschnie.


