
 
Conteúdo 
do pacote

• Scanner Kodak ScanMate i1120 
• Cabo de alimentação 
• Fonte de alimentação 
• Bandeja de entrada e bandeja de saída 
• Cabo USB 2.0 
 

• Pacote de boas-vindas: 
   - CDs de instalação e aplicativos 
   - Guia do usuário impresso  

(em inglês) 
   - Formulários de registro 

   
  - Guias de dicas rápidas impresso 
  - Guias de instalação impressos  
  - Relação de endereços da assistência técnica 
  - Folhetos diversos 
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Instale o software/ 

verifique a porta USB 
A. Insira o CD de instalação do scanner Kodak 

na unidade. 

B. Selecione Instalar software do scanner e siga 
as instruções na tela. 

 
C. Após a instalação, selecione Teste USB para 

verificar uma porta USB e siga as instruções 
na tela. 

Encaixando a bandeja de entrada 
A. Encaixe as duas partes da bandeja de entrada 

alinhando os orifícios e encaixando-os. 

  

B. Abra a tampa do scanner. 

C. Localize e alinhe as quatro lingüetas na bandeja 
de entrada com os orifícios no scanner. 

D. Quando as lingüetas e orifícios estiverem 
encaixados, empurre a bandeja de entrada 
até o fim do scanner para que se encaixe. 

 

Encaixando a bandeja de saída 
A. Localize os orifícios para encaixe da bandeja 

de saída no scanner. 

B. Alinhe os pinos da bandeja de saída com os 
orifícios e abaixe a bandeja de saída no local.

 
 

  

Instale o cabo de alimentação 
A. Selecione o cabo elétrico CA adequado à sua 

região (o scanner vem com vários). 

B. Conecte à fonte o cabo indicado para o seu 
tipo de energia. 

C. Conecte o cabo elétrico: coloque-o entre a fonte 
de energia e a porta de alimentação de energia 
do scanner. 

 
D. Conecte a outra extremidade do cabo elétrico 

à tomada da parede. 
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Digitalizando uma imagem/ 

verificação 
A. Se a janela do visualizador de imagens não 

estiver aberta, clique em um dos botões de 

 exibição. 

B. Clique no ícone Start (Iniciar) . O documento 
digitalizado será exibido na janela do visualizador 
de imagens. 
Se o documento for digitalizado corretamente, 
a instalação e a verificação do scanner estarão 
concluídas. Parabéns!  
Agora você poderá instalar o software de 
digitalização de outro fabricante que deseja 
usar com scanner. 
Se o documento não for digitalizado 
corretamente, consulte o Guia do usuário do 
scanner Kodak ScanMate i1120 para obter 
mais informações. 
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Guia de instalação  
do scanner ScanMate i1120 
Você poderá encontrar instruções adicionais no Guia do usuário e na documentação de suporte. 
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Ligue o scanner 

• Para ligar o scanner, pressione o botão 
liga/desliga (l), situado na parte traseira. 

 
Quando é ligado, o scanner passa por uma série 
de testes automáticos, e os indicadores luminosos 
verdes piscam. Siga as instruções mostradas na 
tela. 
Assim que o processo de instalação estiver 
concluído e pronto para operação, o LED parará 
de piscar e permanecerá verde. O número 1 será 
exibido na janela de função.  

O scanner será reconhecido  
pelo software 

O sistema operacional detectará o scanner 
automaticamente.  

 
OBSERVAÇÃO: Dependendo do seu sistema 

operacional, essas telas podem 
ser diferentes. Utilize o software 
de scanner de sua preferência. 

 

Configurando um teste de 
digitalização 

A. Coloque o documento a ser digitalizado na 
bandeja de entrada.  

B. Selecione Iniciar>Programas>Kodak> 
Document Imaging>Ferramenta de 
validação de scanner. A caixa de diálogo 
Ferramenta de validação de scanner será 
exibida. 

C. Selecione TWAIN como o tipo de driver  
e Kodak Scanner: i1120 como o driver.  
A caixa de diálogo Ferramenta de validação 
de scanner é exibida: 

 

Instale o cabo USB 
• Conecte o cabo USB entre o scanner 

e o computador. 

 
 

OBSERVAÇÃO:  Antes de ligar a energia, 
certifique-se de que 
instalou o software 
(Etapa 1). 
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