
Notas de versão do Firmware para os scanners Kodak 
da série i1800  
 
Resumo da versão 2.0.13   

Aprimoramentos do FW 2.0.12: 
• O problema de sincronização de saída de documentos ‘Clear Halt’ (E574 ou 

E974) foi corrigido 
 

Resumo da versão 2.0.12  
Novo de FW 1.1.10:  

• Orientação automática* 
• Suporte a endereço de imagem/leitura de correção/loteamento para i1840* 
• Botão PCO Alternância de impressão ligado/desligado 
• Botão PCO Deslocamento de impressão 
• Russo e coreano - Suporte à idioma - PCO 
• O elevador permanece no local quando o transporte é pausado para 

alimentação múltipla. 
(*O driver TWAIN do host deve ser versão 9.25.5 ou superior e o driver ISIS deve ser versão 
2.0.10801.24001 ou superior para ativar esse recurso.) 

Aprimoramentos do FW 1.1.10: 
1. Foi aprimorada a estabilidade do scanner após obstruções e alimentações 

múltiplas. 
2. Aumento da largura da fonte de impressão em negrito. 

 
Resumo da versão 1.1.10  

Aprimoramentos do FW 1.1.9: 
• Foram corrigidas as falhas no software do painel de controle do operador.  
• Foram corrigidos os atrasos no painel de controle do operador nas 

atualizações de telas.   
 

Resumo da versão 1.1.9  
Aprimoramentos do FW 1.1.5: 

• Foi corrigido o processamento de correções de transferência  
• Foram corrigidas as condições de ‘Ligue para a assistência técnica’ (E299) 

verifique os sensores do elevador.  
• Foram corrigidas as condições em que páginas de correções estavam sendo 

impressas.  
• Foi corrigido o contador seqüencial ao serem usadas correções alternadas.  



 
Resumo da versão 1.1.5  

Novo do FW 1.0.26: 
• O modelo i1840 está disponível agora  
• Suporte para Acessório de alta resolução  
• Área de toque ativa maior para botões usados com freqüência no PCO 

(Iniciar, Pausar, Reiniciar, Finalizar o trabalho)  
• Suporte adicionado para alteração de corte automático que produz imagens 

com um limite de 32 bits  
Aprimoramentos do FW 1.0.26: 

• Foi corrigido o comportamento da tecla de função Omitir alimentação 
múltipla  

• Foi aprimorado o comportamento do scanner ao realizar alimentação de uma 
folha  

• Foi aprimorada a visualização de mensagens e status no PCO  
• Foi aprimorada a localização dos botões usados com freqüência no PCO  

 
Resumo da versão 1.0.26  

Aprimoramentos do FW 1.0.22: 
• Foram corrigidas as condições de ‘Ligue para a assistência técnica’ (E153) 

durante a ativação e a execução  
• Foram corrigidos os formatos de impressão de Data juliana Foi aumentado o 

tamanho dos botões usados com freqüência no PCO  
• Foi aprimorada a exibição de resultados da calibração no PCO  
• Foi aprimorada a exibição de mensagens no PCO  
• As alterações de nível de Endereço de imagem via PCO agora são permitidas 

somente no estado Ativado  
• Foi corrigido o comportamento da tecla de função Omitir correção  
• Foi corrigida a impressão no último documento de um lote  

 
Versão 1.0.22  

• Versão do cliente original 


