
Resolução de problemas

Guia de referência do usuário

Como usar o Scan Station série 700 Plus

Como retirar o papel preso
IMPORTANTE: certifique-se de que a bandeja de saída esteja abaixada antes de abrir 
a tampa. Não puxe o documento preso para fora do Scan Station. Primeiro, abra a tampa 
do Scan Station.

1. Abra a tampa do Scan Station.

2. Remova os documentos presos, feche a tampa do Scan Station e retome a digitalização.

Multialimentações
Se o Scan Station estiver configurado para Interromper a digitalização quando ocorrer 
uma multialimentação:
• O Scan Station apitará e deixará de alimentar os documentos. O documento da 

multialimentação sairá do Scan Station. Uma mensagem será exibida com as opções 
Digitalizar ou Cancelar. O documento da multialimentação não gerará uma imagem. 
Se quiser redigitalizar o documento, coloque-o de volta na bandeja de entrada e 
toque em Digitalizar.

Se o Scan Station estiver configurado para Continuar a digitalização quando ocorrer 
uma multialimentação:
• O Scan Station apitará e continuará a digitalizar. A imagem do documento da 

multialimentação será criada.

Scan Station 700 Plus

•  Uma descrição do seu problema
•  Modelo e número de série do scanner
•  Configuração do computador
•  Software que você está usando 

Informações de suporte

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos 
as seguintes informações:

www.AlarisWorld.com/go/imsupportTodas as marcas registradas e nomes 
comerciais utilizados são de propriedade 
de seus respectivos detentores.

A marca comercial e a identidade visual
da Kodak são usadas sob licença da
Eastman Kodak Company.
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Como preparar o Scan Station para a digitalização
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Digitalização

Como preparar os documentos para a digitalização

Ajuste as guias laterais.
Verifique se o Scan Station está ligado 
e pronto.

Verifique se o painel da bandeja de saída 
está abaixado.

Ajuste os extensores das bandejas de 
entrada e saída.

Coloque os documentos virados para baixo 
na bandeja de entrada.

Selecione o trabalho desejado.
Você poderá ter opções adicionais 
(por exemplo, anotação por voz, assunto
de e-mail, etc.)

Seu Scan Station pode ter sido definido para 
permitir que você altere ou crie configurações 
adicionais. Em caso afirmativo, opções 
adicionais estarão disponíveis na tela sensível 
ao toque. Consulte o administrador do 
sistema para obter mais informações.

Antes de digitalizar:
• Remova todos os grampos ou clipes de papel.
• Todas as tintas e líquidos corretivos no papel devem estar secos.
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