Solução de problemas
Corrigindo um atolamento de papel

Usando o Scan Station 700/720EX da Kodak

IMPORTANTE: Veriﬁque se a bandeja de saída está abaixada antes de abrir a tampa.
Não puxe o documento atolado para fora do Scan Station. Primeiro abra a tampa do
Scan Station.
1. Abra a tampa do Scan Station.

2. Retire qualquer documento(s) atolado, feche a tampa do Scan Station e continue
a digitalização.

Multialimentações
Se o Scan Station é conﬁgurado para Interromper a Digitalização quando ocorre uma
multialimentação:
• O Scan Station soará e interromperá a alimentação de documentos. O documento
de multialimentação sairá do Scan Station. Uma mensagem será exibida para
Digitalizar ou Cancelar. O documento de multialimentação não irá gerar uma imagem.
Caso quiser redigitalizar o documento, coloque o documento de volta na bandeja
de entrada e toque em Digitalizar.
Se o Scan Station é conﬁgurado para Continuar a Digitalização quando ocorre uma
multialimentação:
• O Scan Station soará e interromperá a alimentação de documentos. O documento
de multialimentação será revelado.
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Guia de referência do usuário

Kodak Service & Support
www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(Somente EUA&CA: 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

Scan Station 700/720EX

Como preparar documentos para digitalização

Preparando o Scan Station para digitalização
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Antes de digitalizar:
• Remova todos os grampos e clipes de papel.
• Todas as tintas e líquidos corretivos sobre o papel devem estar seco.

Digitalizando
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Tenha certeza que o Scan Staion está ligado
e pronto para uso.
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Ajuste os guias laterais.
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Selecione o trabalho desejado.
Você pode ser solicitado com opções adicionais
(por exemplo, anotação de voz, assunto de
email, etc.)

Tenha certeza que o painel da bandeja de saída
está abaixado.

Ajustar os extensores das bandejas de entrada
e saída.

Coloque os documentos de cima para baixo
na bandeja de entrada.

O seu Scan Station pode ter sido conﬁgurado
para permitir a alteração ou criação de
conﬁgurações adicionais, se este for a caso,
outras opções estarão disponíveis no touchscreen.
Consulte o seu Administrado de Sistema para
obter mais informações.

