
Manualul utilizatorului

Vă rugăm să consultaţi acest manual înainte de a utiliza 
scanerul.
După ce parcurgeţi acest manual, păstraţi-l într-un loc sigur, 
pentru referinţă viitoare.
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RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INFORMAŢII 
INTE DE A DESCHIDE AMBALAJUL DISCULUI 
ILAT

RD DE LICENŢĂ SOFTWARE CANON

ORTANT - VĂ RUGĂM SĂ CITITŢI ACEST ACORD ÎNAINTE 
 DESCHIDE AMBALAJUL DISCULUI SIGILAT! DESCHIZÂND 
ALAJUL DISCULUI SIGILAT, SE CONSIDERĂ CĂ 
EPTAŢI PREZENTUL ACORD. 

t document autentic este un acord de licenţă între 
neavoastră şi Canod Electronics Inc. („Canon”). DESCHIZÂND 
ALAJUL DISCULUI SIGILAT, SUNTEŢI OBLIGAŢI SĂ 
PECTAŢI CLAUZELE PREZENTULUI ACORD. DACĂ NU 
TEŢI DE ACORD CU ACESTE CLAUZE CONTRACTUALE, 
ESCHIDEŢI AMBALAJUL DISCULUI SIGILAT ŞI RESTITUIŢI 

DIAT SCANERUL CANON, AMBALAJUL DISCULUI CARE 
ŢINE PROGRAMELE SOFTWARE ALE DRIVERELULUI 
NERULUI ŞI/SAU PROGRAMUL UTILITAR AL SOFTWARE-
I SCANERULUI PROPRIETATEA CANON SAU A 
NŢIATORULUI ACESTUIA („SOFTWARE”), PRECUM ŞI 
UMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE ŞI CELELALTE ELEMENTE ÎN 
UL DIN CARE LE-AŢI ACHIZIŢIONAT PENTRU A FI 
URNATE, ÎNAINTE DE A LE UTILIZA, DESCHIDE SAU 
PACHETA.

nd cont de dreptul de utilizare al SOFTWARE-ului, sunteţi de 
d să respectaţi termenii şi condiţiile prezentului Acord.

CORDAREA LICENŢEI: Canon vă acordă dreptul personal, 
clusiv, de utilizare a SOFTWARE-ului pe un singur calculator. 
ă instalaţi SOFTWARE-ul pe mai multe calculatoare, trebuie să 
eţi licenţe multiple, separat de la Canon.

uteţi să atribuiţi, sublicenţiaţi, vindeţi, închiriaţi, cedaţi, transmiteţi 
transferaţi niciun terţ sau să expediaţi, ori să scoateţi 
TWARE-ul în afara ţării din care l-aţi achiziţionat, fără să obţineţi 
rizarea necesară din partea guvernelor competente sau să 
aţi, duplicaţi, traduceţi sau convertiţi SOFTWARE-ul sau 
mentaţia de însoţire într-un alt limbaj de programare, cu excepţia 
rilor prevăzute expres aici. 

Cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vig
schimbaţi, modificaţi, dezasamblaţi, decompilaţi s
tehnici de retro-inginerie SOFTWARE-ului sau do
însoţire şi nu puteţi să autorizaţi un terţ să facă ac

2. COPII DE REZERVĂ: Puteţi să efectuaţi o cop
ului exclusiv pentru realizarea unei copii de rezerv
SOFTWARE-ul pe un dispozitiv de stocare perma
un disc fix) al calculatorului dumneavoastră şi să p
pentru copii de rezervă. Cu excepţia cazurilor pre
în vigoare, oricare altă acţiune de copiere a SOFT
reprezintă o încălcare a prezentului acord. Dumne
reproduceţi şi să includeţi în copia de rezervă info
drepturile de autor.

3. ASISTENŢĂ ŞI ACTUALIZARE: Canon, parte
distribuitorii sau furnizorii acestuia nu sunt respons
sau oferirea asistenţei privind modul de utilizare a
Pentru SOFTWARE, nu vor fi disponibile actualiză
asistenţă.

4. GARANŢIE LIMITATĂ ŞI PRECIZĂRI PRIVIN
DESPĂGUBIRILE: Canon, partenerii Canon, dist
furnizorii acestuia nu vor garanta funcţionarea neî
absenţa ori corectarea erorilor. De aceea, SOFTW
licenţiat „CA ATARE”, fără drept de garanţie expre
care este înregistrată SOFTWARE-ul este garant
manifesta defecte materiale sau de fabricaţie în c
funcţionare pe o perioadă de nouăzeci (90) de zile 
aspect dovedit de chitanţă de achiziţionare sau de
asemănător. Garanţia limitată nu se aplică în cazu
dischetei este provocată de un accident, abuz sau
SOFTWARE-ului şi nu se va extinde asupra niciu
decât utilizatorul original al SOFTWARE-ului.

CANON, PARTENERII CANON, DISTRIBUITORI
ACESTEIA, ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA
TUTUROR GARANŢIILOR IMPLICITE, INCLUSIV
VÂNZARE SAU ADAPTAREA PENTRU O ANUM
REFERITOARE LA SOFTWARE SAU LA DOCUM
ÎNSOŢIRE.
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 CANON, PARTENERII CANON, NICI DISTRIBUITORII SAU 
NIZORII ACESTEIA NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU 
O PIERDERE SAU VĂTĂMARE DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV 
RECTĂ SAU ACCIDENTALĂ, DE EXEMPLU PIERDERILE SAU 
LTUIELILE REZULTATE DE PE URMA SOFTWARE-ULUI, A 
UMENTAŢIEI DE ÎNSOŢIRE SAU A UTILIZĂRII ACESTORA.

ON, PARTENERII CANON, DISTRIBUITORII SAU FURNIZORII 
STEIA NU VOR AVEA NICIO OBLIGAŢIE DE A VĂ DESPĂGUBI 
TRU NICIO CERERE SAU ACŢIUNE INTRODUSĂ DE UN 
Ţ CARE PRETINDE CĂ SOFTWARE-UL, DOCUMENTAŢIA DE 
ŢIRE SAU UTILIZAREA ACESTORA ÎNCALCĂ DREPTURILE 
ROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE UNUI ASTFEL DE TERŢ.

E PREZENTATE MAI SUS REPREZINTĂ SINGURA 
PONSABILITATE A COMPANIEI CANON ŞI SINGURELE 
NEAVOASTRĂ DESPĂGUBIRI PENTRU SOFTWARE ŞI 
UMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE A ACESTUIA.

RMEN: Acest Acord intră în vigoare la deschiderea ambalajului 
ului sigilat şi rămâne în vigoare până la rezilierea acestuia. Puteţi 
ziliaţi acest Acord, distrugând SOFTWARE-ul şi toate copiile 
tuia. De asemenea, acest Acord va fi reziliat dacă 
neavoastră nu respectaţi termenii prezentului Acord. În plus faţă 
spectarea drepturilor legale respective ale Canon, trebuie să 

ugeţi imediat SOFTWARE-ul şi toate copiile acestuia.

TIFICARE PRIVIND DREPTURILE RESTRICŢIONATE PENTRU 
ERNULUI S.U.A.: SOFTWARE-ul este furnizat cu DREPTURI 
TRICŢIONATE. Utilizarea, duplicarea sau divulgarea este supusă 
rii aşa cum este stipulat ferm în subparagraful (c) (1) (ii) din 
turile asupra datelor tehnice şi în Clauzele pentru software de 
puter din DFARs 252.227-7013 sau în subparagraful (c) (1) şi (2) din 
turile comerciale asupra software-ului restricţionat pentru calculator 
 52.227-19, după cum este cazul.

IVIZIBILITATE: În cazul în care prevederile prezentului Contract 
 declarate sau de dovedesc a fi ilegale de către orice instanţă sau 
nal din jurisdicţia competentă, această prevedere va fi nulă şi 
enită în ceea ce priveşte competenţa instanţei sau tribunalului, 
ate celelalte clauze ale prezentului acord rămân în vigoare şi cu 

te depline.

8. RECUNOAŞTERE: DESCHIZÂND AMBALAJU
SIGILAT, DUMNEAVOASTRĂ CONFIRMAŢI CĂ A
ÎNŢELES PREZENTUL ACORD ŞI VĂ OBLIGAŢI
CLAUZELE ŞI CONDIŢIILE ACESTUIA. DE ASE
ACCEPTAŢI CĂ PREZENTUL ACORD REPREZI
ACORD DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CANON
OBIECTUL ACESTUI ACORD ŞI CĂ ÎNLOCUIEŞ
PROPUNERILE SAU ACORDURILE ANTERIOAR
SCRISE, PRECUM ŞI TOATE CELELALTE COM
DUMNEAVOASTRĂ ŞI CANON PRIVIND OBIEC
ACORD. NICIO MODIFICARE A ACESTUI ACOR
VIGOARE DECÂNT DUPĂ SEMNAREA ACESTE
REPREZENTANT AUTORIZAT AL CANON.

Pentru întrebări suplimentare despre acest Acord
motive, doriţi să contactaţi compania Canon, vă ru
reprezentantul local Canon.
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FORMITATE CU REGLEMENTĂRILE FCC 
tru modelul 120 V)
er de documente, model M11071
t dispozitiv respectă normele din Secţiunea 15 a Reglementărilor 
. Utilizarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) Acest 
ozitiv nu produce interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv 
ie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv 

ferenţele care pot produce o funcţionare nedorită.
: Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă 
le pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu 

iunea 15 a Reglementărilor FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel 
t să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nocive 
n mediu destinat locuirii. Acest echipament generează, utilizează 
ate emite energie de radiofrecvenţă şi, în cazul în care nu este 
lat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza 
ferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există nicio 
nţie că nu vor apărea interferenţe în anumite cazuri de instalări. 
 acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei 
 sau de televiziune, ceea ce poate fi stabilit prin oprirea şi pornirea 

pamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze 
ferenţele prin una sau mai multe dintre măsurile următoare: 
eorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare. 
ăriţi distanţa dintre echipament şi receptor. 
onectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al 
ceptorului. 
ntru asistenţă, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV 
 experienţă. 
area unui cablu de interfaţă trebuie făcută în conformitate cu limitele 
i B în Subsecţiunea B din Secţiunea 15 a Reglementărilor FCC.
fectuaţi nicio schimbare sau modificare a echipamentului, cu 
pţia cazului în care specificat altfel în manual. În cazul în care 
ie să efectuaţi schimbări sau modificări, ar putea fi necesară 
ea utilizării echipamentului. 
on U.S.A. Inc.
 Canon Plaza, Lake Success NY 11042, S.U.A.
el. (516)328-5000

LEMENTĂRI PRIVIND INTERFERENŢELE 
IOELECTRICE (Pentru modelele 120 V)

t dispozitiv numeric respectă limitele Clasei B pentru emisiile de 
ote radioelectrice aplicabile dispozitivelor numerice, astfel cum este 
ăzut în standardul privind echipamentele care produc interferenţe 
mit „Dispozitive numerice”, ICES-003 al Industry Canada.

RGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIO
(For 120 V models)
Cet appareil numérique respecte les limites de bru
applicables aux appareils numériques de Classe B
norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numé
édictée par l’Industrie Canada.

Programul internaţional pentru echipame
ENERGY STAR®

Ca partener ENERGY STAR®, CANO
INC. a stabilit că acest produs îndepli
Programului ENERGY STAR® pentru
Programul internaţional pentru echip
ENERGY STAR® este un program c

economisirea energiei la utilizarea computerelor ş
echipamente de birou. Programul susţine dezvolta
produse cu funcţii care reduc efectiv consumul de
este un sistem deschis la care proprietarii de afac
voluntar. Produsele vizate sunt aparatele de birou
computere, ecrane, imprimante, faxuri, maşini, cop
Standardele şi siglele sunt aceleaşi pentru toate na

Doar pentru Uniunea Europeană (şi Zona
Europeană, EEA)

Acest simbol indică faptul că acest produ
împreună cu celelalte deşeuri menajere,
WEEE (2002/96/EC) şi reglementărilor n
produs trebuie predat unui punct de cole
exemplu pe baza unui sistem unu-pentru
achiziţionaţi un produs similar nou sau u

de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice ş
Manevrarea necorespunzătoare a acestui tip de de
impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane c
substanţelor posibil periculoase asociate cu echipa
electronice (EEE). În acelaşi timp, cooperarea dum
administrarea corespunzătoare a acestui produs va
utilizarea eficientă a resurselor naturale. Pentru ma
despre punctele de colectare a deşeurilor ce urmea
contactaţi centrul local din oraşul dumneavoastră, a
administrarea deşeurilor, Centrul WEEE autorizat s
administrare a deşeurilor menajere din zona dumne
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea 
vizitaţi www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norvegia, Islanda, Lichtenstein)
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 EMVG
es Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und 
erbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

 3. GPSGV
chinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste 
lldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779”.

e de modele
ele următoare pot fi furnizate pentru normele de siguranţă în 
re regiune de comercializare a Scanerului de documente.

2020U: Model M11071

ci comerciale
non şi sigla Canon sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale Canon 
. şi pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate în alte ţări.
geFORMULA este o marcă înregistrată a CANON 

ECTRONICS INC.
rosoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau 
rci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte 
i.
obe, Acrobat şi Adobe Reader sunt mărci comerciale sau mărci 
egistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi în 
 ţări.

S este o marcă înregistrată a EMC Corporation în Statele Unite.
e nume de produse şi companii prezentate în prezentul document 
t sau pot fi mărci comerciale ale respectivelor proprietari.

pturi de autor
t de autor 2009 CANON ELECTRONICS INC. Toate drepturile 
rvate.
 parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă sau transmisă în 
 formă sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin 
opiere sau înregistrare sau prin niciun sistem de stocare sau 
perare a datelor fără permisiunea scrisă prealabilă a CANON 
CTRONICS INC.

Declinări ale responsabilităţii
Informaţiile din acest document se pot modifica fă
prealabilă.

CANON ELECTRONICS INC. NU OFERĂ NICIUN
GARANŢIE REFERITOARE LA ACEST MATERIA
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU EXCEPŢIA CELO
ÎN INTERIOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMIT
GARANŢII DE PIAŢĂ, DE VÂNZARE, ADAPTAR
ANUMITĂ UTILIZARE SAU NEÎNCĂLCAREA UN
CANON ELECTRONICS INC. NU ESTE RĂSPUN
NICIO VĂTĂMARE DE ORICE NATURĂ, DIRECT
SAU SECUNDARĂ ŞI NICI PENTRU PIERDERIL
CHELTUIELILE REZULTATE DE PE URMA UTIL
MATERIAL.

CANON ELECTRONICS INC. NU ESTE RĂSPUN
PENTRU STOCAREA ŞI MANEVRAREA DOCUM
SCANATE CU ACEST PRODUS SAU STOCARE
MANEVRAREA DATELOR DIN IMAGINILE SCAN
DACĂ DORIŢI SĂ ARUNCAŢI ORIGINALELE DO
SCANATE, SUNTEŢI RĂSPUNZĂTOR PENTRU
IMAGINILOR SCANATE ŞI VERIFICAREA INTEG
DATELOR.
RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A CANON ELE
CONFORMITATE CU PREZENTA GARANŢEI ES
PREŢUL DE ACHIZIŢE AL PRODUSULUI ACOP
GARANŢIE.

PA(LĂMPILE) DE MERCUR DIN INTERIORUL ACESTUI 
DUS CONŢINE(CONŢIN) MERCUR ŞI TREBUIE SĂ FIE 
ICLATE SAU ELIMINATE ÎN CONFORMITATE CU 
ISLAŢIA LOCALĂ, STATATĂ SAU FEDERALĂ.
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efaţă

ulţumim pentru achiziţionarea scanerului 
on imageFORMULA DR-2020U.
ugăm să parcurgeţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea 
erului, pentru a vă familiariza cu caracteristicile acestuia şi pentru 
liza la capacitate maximă numeroasele sale funcţii. După 
urgerea acestui manual, păstraţi-l într-un loc sigur pentru utilizare 
ioară.

uale pentru scaner
umentaţia scanerului cuprinde documentul Reference Guide 
d de referinţă), furnizat împreună cu scanerul, documentul 
r Manual (Manualul utilizatorului) (acest manual) şi documentul 
turePerfect 3.0 Operation Guide (Ghid de utilizare 
turePerfect 3.0); acestea sunt furnizate în format electronic şi 
înregistrate în meniul Canon DR-2020U în timpul instalării 
are-ului.

eference Guide (Ghid de referinţă)
esta descrie procedurile de setare şi operaţiile de bază ale 
anerului.
ser Manual (Manualul utilizatorului) (acest manual)
esta descrie modul de utilizare al scanerului.

apturePerfect 3.0 Operation Guide (Ghid de utilizare 
apturePerfect 3.0) (manual electronic)
esta este ghidul de utilizare pentru CapturePerfect 3.0, aplicaţia 
anerului de documente Canon.

Sugestie
ierele cu documentele User Manual (Manualul utilizatorului) şi 
pturePerfect 3.0 sunt instalate în următoarele locaţii în timpul 
talării software-ului.

User Manual (Manualul utilizatorului)

CapturePerfect 3.0 Operation Guide (Ghid de ut
CapturePerfect 3.0)
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boluri utilizate în acest manual
est manual sunt utilizate următoarele simboluri pentru a explica 
edurile, restricţiile, precauţiile de manevrare şi instrucţiunile care 
ie respectate pentru a garanta siguranţa.

AVERTISMENT
dică un avertisment referitor la operaţiuni care, dacă nu sunt 
alizate corect, pot provoca decesul sau rănirea unor persoane. 
entru a utiliza scanerul în siguranţă, acordaţi mereu atenţia 
uvenită acestor avertismente.

ATENŢIE
dică o atenţionare referitoare la operaţiuni care, dacă nu sunt 
alizate corect, pot provoca rănirea unor persoane sau 

eteriorarea unor bunuri. Pentru a utiliza scanerul în siguranţă, 
cordaţi mereu atenţia cuvenită acestor atenţionări.

IMPORTANT
dică cerinţe sau restricţii de funcţionare. Citiţi cu atenţie aceste 
xte pentru a utiliza corect scanerul şi pentru a evita deteriorarea 

cestuia.

Sugestie
dică o clarificare a unei operaţii sau prezintă explicaţii 

uplimentare pentru o procedură. Se recomandă citirea 
cestor texte.

Modul de organizare al ace
manual
Prezentul manual cuprinde următoarele secţiuni.

■ Înainte de utilizarea scanerului
Furnizează instrucţiuni de siguranţă şi descrie 
şi numele şi funcţiile componentelor.

■ Manevrarea documentelor
Descrie tipurile de documente suportate şi mo
acestor documente.

■ Scanarea
Descrie modul de scanare folosind software-ul 
configurare al setărilor driverului scanerului.

■ Întreţinerea
Descrie procedurile de rutină de curăţare şi de

■ Anexă
Furnizează specificaţiile şi alte informaţii.
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ainte de utilizarea scanerului

suri importante de siguranţă

tru a asigura utilizarea în siguranţă a scanerului, vă rugăm să 
siguraţi că aţi citit avertismentele şi precauţiile descrise în 
inuare.

aţia de instalare
amentul scanerului este influenţat de mediul în care acesta este 
at. Asiguraţi-vă că locaţia în care este instalat scanerul respectă 
oarele cerinţe de mediu.

● Asiguraţi-vă că există suficient 
spaţiu în jurul scanerului pentru a 
asigura utilizarea, întreţinerea şi 
ventilaţia acestuia.

● Evitaţi să instalaţi scanerul în 
lumina directă a soarelui. Dacă nu 
puteţi evita această situaţie, utilizaţi 
perdele pentru a proteja scanerul.

● Evitaţi locaţiile în care există foarte 
mult praf.

 (110 mm) sau mai mult

● Evitaţi locaţiile c
cu umiditate, de
apropierea robin
încălzitoarelor d
umidificator şi ev
pot exista vapori
sau alte substan

● Evitaţi locaţiile in
vibrează.

● Evitaţi expunere
modificările bruş
În cazul în care c
instalat scaneru
încălzită rapid, p
(condensul) pot 
Astfel, calitatea 
scădea semnific
obţine cea mai b
scanare, se rec
următoarele con
Temperatura ca
50 °F - 90,5 °F (
Umiditate: 20% 

● Evitaţi instalarea
apropierea echi
generează un c
(de exemplu, bo
aparate radio).

AMMONIA
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mentarea cu energie electrică
● Conectaţi scanerul numai la o priză 

la tensiunea nominală şi frecvenţa 
de alimentare (120 V, 60 Hz sau 
220-240 V, 50/60 Hz, în funcţie de 
zona dumneavoastră).

● Nu conectaţi un alt echipament 
electric la aceeaşi priză la care este 
conectat scanerul. De asemenea, 
dacă utilizaţi un prelungitor, 
asiguraţi-vă că acesta corespunde 
cerinţelor privind tensiunea 
scanerului.

● Nu încercaţi niciodată să demontaţi 
sau să modificaţi în orice fel 
adaptorul de curent alternativ, 
deoarece aceste operaţiuni sunt 
periculoase.

● Nu aşezaţi obiecte sau nu călcaţi pe 
adaptorul de curent alternativ sau 
pe cablul de alimentare.

● Nu utilizaţi cablul de alimentare 
dacă acesta este răsucit.

● Nu trageţi direct
alimentare. Cân
cablul de alimen
întotdeauna şte
din priză.

● Menţineţi liberă 
ştecărului, astfe
alimentare să p
uşor, în caz de 

● Utilizaţi numai a
alternativ furniza
scanerul. În plus
adaptorul de cu
alte dispozitive 

● Pentru informaţ
despre alimenta
rugăm să conta
autorizat Canon
de service.

Tip 120 V

Tip 220 - 240 V
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tarea scanerului
ainte de a muta scanerul, asiguraţi-vă că întrerupătorul este 
PRIT şi că aţi scos ştecărul din priză.
ând mutaţi scanerul, asiguraţi-vă că blocaţi comutatorul de 
ocare şi că îl apucaţi cu ambele mâini, în aşa fel încât să nu cadă. 
anerul cântăreşte aproximativ 17,2 livre (7,8 kg).

ând utilizaţi scanerul, asiguraţi-vă că deconectaţi comutatorul de 
ocare. Dacă utilizaţi scanerul în timp ce comutatorul de blocare 
te blocat, pe panoul de indicare va apărea un mesaj de eroare.

ând mutaţi scanerul, asiguraţi-vă că deconectaţi toate cablurile de 
terfaţă şi adaptorul de curent alternativ. Dacă scanerul este mutat 
 aceste elemente conectate, mufele şi conectorii se pot deteriora 
u pot provoca căderea scanerului şi vătămarea corporală a 
rsoanelor implicate sau deteriorarea scanerului.

nevrarea
AVERTISMENT

iecare dată când utilizaţi scanerul, respectaţi următoarele măsuri 
recauţie. În caz contrar există riscul producerii unui incendiu sau 
ui scurtcircuit.
u aşezaţi niciodată alcool, benzen, diluant, spray-uri cu aerosoli 
u alte substanţe inflamabile în apropierea scanerului.

u tăiaţi, deterioraţi sau nu modificaţi cablul de alimentare cu 
ergie electrică. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare 

 nu trageţi sau îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
u conectaţi niciodată cablul de alimentare dacă aveţi mâinile ude.
u conectaţi scanerul la un prelungitor cu mai multe prize.

● Nu înnodaţi sau nu răsuciţi cablul de alimentare
produce incendii sau scurtcircuite. La conectare
alimentare, asiguraţi-vă că aţi introdus complet
în priză.

● Pentru a utiliza un prelungitor tip bobină, desfăş
pe bobină. Utilizarea pe termen lung cu cablul r
poate provoca supraîncălzirea cablului şi produc

● Nu utilizaţi alte cabluri de alimentare sau adapt
alternativ decât cele furnizate împreună cu sca

● Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi în o
deoarece aceste operaţiuni sunt periculoase şi 
incendii sau scurtcircuite.

● Nu încercaţi niciodată să demontaţi sau să mod
adaptorul de curent alternativ, deoarece aceste
periculoase.

● Nu utilizaţi în apropierea scanerului spray-uri cu
inflamabile.

● Când curăţaţi scanerul, OPRIŢI întrerupătorul ş
de alimentare de la sursa de alimentare.

● Curăţaţi scanerul utilizând o cârpă umezită uşor
utilizaţi niciodată alcool, benzen, diluant pentru 
alte substanţe inflamabile.

● Pentru a asigura îndepărtarea corespunzătoare
murdăriei, scoateţi periodic cablul de alimentare
cu o cârpă uscată zona din jurul bazei pinilor de 
alimentare şi priza de alimentare. Dacă ştecăru
pentru o perioadă lungă de timp într-o zonă în c
umezeală, praf sau fum, praful se poate aduna
transformându-se în murdărie. Aceasta poate p
scurtcircuit şi poate cauza un incendiu.

● Dacă scanerul emite sunete ciudate sau fum, c
neobişnuite, ori dacă scanerul nu funcţionează 
înregistrează alte anomalii atunci când utilizaţi 
imediat întrerupătorul şi scoateţi ştecărul din pr
informaţii suplimentare, contactaţi reprezentant
Canon sau departamentul de service.

Comutator 
de blocare
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u scăpaţi scanerul sau nu îl supuneţi unor şocuri puternice. În 
zul în care scanerul se defectează, OPRIŢI imediat întrerupătorul 

 scoateţi ştecărul din priză. Apoi, pentru depanare, contactaţi 
prezentantul local autorizat Canon sau departamentul de service.
ertisment pentru utilizatorii cu stimulator cardiac:
est produs generează un câmp magnetic slab. Dacă utilizaţi un 

imulator cardiac şi resimţiţi simptome neobişnuite, îndepărtaţi-vă 
 produs. De asemenea, vă rugăm să consultaţi un cardiolog.

ATENŢIE
u instalaţi scanerul pe o suprafaţă instabilă, înclinată sau într-o 
nă expusă unor vibraţii excesive, deoarece acestea pot provoca 
derea scanerului şi vătămarea corporală a persoanelor implicate 
u deteriorarea scanerului.

u blocaţi orificiile de ventilaţie. Aceasta ar putea duce la 
praîncălzirea scanerului, existând riscul de producere a unor 
cendii.
u aşezaţi niciodată pe scaner obiecte mici de metal, de exemplu 
pse, agrafe de hârtie sau bijuterii. Aceste articole pot cădea în 
aner şi pot provoca incendii sau scurtcircuite. În cazul în care 
iecte de acest gen cad în scaner, OPRIŢI imediat alimentarea cu 
ergie şi scoateţi ştecărul din priză. Apoi, pentru depanare, 
ntactaţi reprezentantul local autorizat Canon sau departamentul 
 service.

u aşezaţi scanerul într-o locaţie cu umiditate sau praf. Aceasta ar 
tea duce la producerea unor incendii sau scurtcircuite.

u aşezaţi obiecte deasupra scanerului. Acestea pot cădea sau se 
ate răsturna, ducând astfel la accidentarea persoanelor 
plicate.

u utilizaţi scanerul cu o altă tensiune de alimentare decât cea 
ecificată de 100 VAC. Aceasta ar putea duce la producerea unor 
cendii sau scurtcircuite.
ând deconectaţi cablul de alimentare, prindeţi-l ferm de ştecăr. Nu 
geţi direct de cablul de alimentare, deoarece acesta acesta sau 
nductoarele interne ale cablului se pot deteriora, producând 
cendii sau scurtcircuite.
straţi un spaţiu suficient în jurul cablului de alimentare pentru a 
rmite deconectarea facilă a acestuia. Dacă sunt plasate obiecte 

 jurul cablului de alimentare, nu îl veţi putea deconecta în caz de 
genţă.

● Aveţi grijă să nu vărsaţi apă sau substanţe infla
benzen, diluant, etc.) în scaner, deoarece se po
sau electroşocuri.

● Din motive de siguranţă, OPRIŢI întrerupătorul d
fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, cum a
De asemenea, din motive de siguranţă, OPRIŢ
deconectaţi adaptorul de curent alternativ de la
cablul de alimentare din priză, dacă dispozitivu
pentru un interval de timp nedeterminat, de exe
sărbătorilor.

● Nu purtaţi haine largi sau bijuterii care se pot pr
timpul utilizării acestuia. Aceasta ar putea cauz
foarte mare grijă la cravate şi la părul lung. În c
prinse obiecte în scaner, deconectaţi imediat ca
pentru a opri scanerul.

● Aveţi grijă când aşezaţi hârtia în scaner şi când
blocată. Puteţi să vă tăiaţi la degete într-o coală

● Deschideţi şi închideţi alimentatorul cu grijă, înc
puteţi să vă răniţi sau scanerul se poate defecta

● Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele când înch
În caz contrar, există riscul rănirii persoanelor im

● Nu apăsaţi puternic pe alimentatorul de docum
putea duce la deteriorarea sticlei, funcţionarea 
scanerului sau vătămarea corporală a persoane

● Nu aşezaţi niciodată pe tava de alimentare şi în
niciun alt obiect cu excepţia documentelor de sc
puteţi să vă răniţi sau scanerul se poate defecta

● Când utilizaţi scanerul la temperaturi scăzute, a
minute după PORNIREA întrerupătorului. În ca
riscul apariţiei condensului.

Eliminarea deşeurilor
Când eliminaţi scanerul şi adaptorul de curent alte
că respectaţi hotărârile şi legislaţia locală sau con
local autorizat Canon.
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ncţii

tode multiple pentru alimentarea 
cumentelor
anaţi documente de mai mai multe pagini, la o viteză de scanare 
 până la 20 de pagini pe minut (pentru documentele cu o singură 
ţă), folosind alimentatorul încorporat. Scanerul poate detecta 
cumentele încărcate în alimentator şi începe automat scanarea, 

losind funcţia de pornire automată.
ntru a scana documentele care nu pot fi scanate din alimentator 

ocumentele subţiri, cele care nu sunt alimentate uşor, revistele şi 
cumentele mai groase, etc.), utilizaţi suportul.
imentaţi şi scanaţi până la 15 cărţi de vizită simultan, folosind 
imentatorul încorporat pentru cărţi de vizită.

anare simplă cu funcţiile pentru 
rări

peţi procedurile de scanare folosind butoanele de pe panoul de 
are, fără să fie nevoie să deschideţi un program de aplicaţie.

mă largă de scanare alb-negru şi color
anează documente în culori pe 24 de biţi sau la un nivel de tonuri 
 gri: 256.

e asemenea, este posibilă şi scanarea alb-negru (binar). Utilizaţi 
odurile de îmbunătăţire avansată a textului pentru a clarifica textul 
nd scanaţi documente cu fundal întunecat sau cu textul mai şters.

tilizaţi modul de uniformizare a culorii pentru a reduce apariţia 
odelelor moiré, de exemplu, când scanaţi imagini color dintr-o 
vistă.

ncţie de prescanare
ceperea scanării, această funcţie prescanează prima pagină a 
mentului şi întrerupe activitatea, astfel încât dumneavoastră să 
ţi să utilizaţi prima imagine pentru a regla luminozitatea şi 
rastul înaintea de a relua scanarea.

Design de eficienţă energetic
Acest scaner este conform cu standardele progra
Energy Start şi intră în modul de repaus când ace

Diversitatea opţiunilor de pro
a imaginilor
● Auto Paper Size Detection (Detectarea autom

paginii)
Detectează dimensiunea paginii documentului 
De asemenea, această opţiune îndepărtează s
apropierea imaginii, când este scanat un docum
nestandard.

● Text orientation recognition (Recunoaştere 
Detectează orientarea textului pe fiecare pagină
roteşte imaginea scanată în trepte de 90 de gra
necesar pentru normalizare. (Este posibil ca ac
funcţioneze corect, în funcţie de tipul document

Scanarea unui document de 
dimensiune standard

Scanare cu d
automată a d

Document în poziţia vedere
(Scanat vertical)

Imaginea după ap
Text Orientation
(Recunoaştere o



● D
D
st

● Sk
Sc
im

● D
Sp
tim

● R
Şt
le
15

eskew (Îndreptare automată)
etectează dacă documentul a fost alimentat cu o imagine 
râmbă, iar dacă este necesar, îndreaptă imaginea.

ip Blank Page (Omitere pagini goale)
anerul scanează ambele feţe ale documentului şi omite salvarea 
aginii de pe partea care a fost stabilită ca fiind o pagină albă.

ropout Color (Culoare care trebuie înlăturată)
ecificaţi o culoare (roşu, albastru sau verde) care să fie omisă în 
pul scanării documentelor.

emove Binder Holes (Îndepărtare orificii de legătură)
erge umbrele care apar pe imaginile scanate de la orificiile de 
gătură ale documentului original.

Imagine înclinată Imagine îndreptată

Documente cu două feţe 
cu o faţă goală

Imagini cu o paginile 
goale omise

Color Document 
(Document color)

Imagine care are culoarea roşu 
omisă (roşu filtrat)

Documente cu orificii de 
legătură

Imagini cu orificiile 
de legătură îndepărtate
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rinţe de instalare

recomandăm un mediu de sistem care să respecte următoarele 
iţii pentru utilizarea optimă a scanerului DR-2020U.

tem de operare
rosoft Windows 2000 Professional SP4 sau o versiune ulterioară
rosoft Windows XP Professional SP3 sau o versiune ulterioară
rosoft Windows XP Home Edition SP3 sau o versiune ulterioară
rosoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau o versiune 
rioară
rosoft Windows Vista Home basic/Home Premium/Business/

imate/Enterprise SP1 sau o versiune ulterioară (operare pe 32 biţi 
 64 biţi)
rosoft Windows 7 (operare pe 32 biţi sau 64 biţi)

ecificaţii calculator
esor:
ore 2 Duo 1,8 GHz sau superior
orie:

 GB sau mai mult
 fix:
 GB sau mai mult spaţiu disponibil
itor:
ezoluţie: 1024 × 768 (XGA) sau mai bună
rse:
Interfaţă USB 2.0
Unitate CD-ROM (pentru instalarea software-ului)
Unitate DVD (pentru instalarea programului Adobe Acrobat 9.0 
furnizat)

Software-ul aplicaţiei
Utilizaţi aplicaţii compatibile ISIS/TWAIN, compati
sistem prezentate mai sus.

Notă
• Utilizaţi cel mai recent driver USB 2.0 disponibil 

Pentru detalii suplimentare, contactaţi reprezent
dumneavoastră local autorizat Canon.

• Utilizarea nu este garantată pentru toate interfeţe
acesta este un echipament standard pe calculat
USB care este prevăzută standard pe calculator
nu funcţionează corespunzător, utilizaţi cardul a
USB 2.0 recomandat.

• Utilizaţi cablul USB furnizat sau un cablu compa
USB 2.0.

• În cazul în care procesorul, memoria, cardul ada
specificaţii nu corespund cerinţelor de sistem, vit
transmisie pot fi reduse foarte mult.
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mele şi funcţiile componentelor

ntal

apac alimentator
eschideţi acest capac pentru a soluţiona blocajele de hârtie sau 
entru a efectua operaţiunile de curăţare.

ispozitive de ghidare a documentelor
eglaţi dispozitivele în funcţie de lăţimea paginii documentului.

avă de alimentare a documentelor
eschideţi tava când aşezaţi documentele în alimentator.

avă de evacuare a documentelor
ici sunt evacuate documentele scanate din alimentator.

uport de prelungire pentru tava de evacuare
eschideţi suportul în cazul în care documentele scanate din 
limentator atârnă peste marginea tăvii de evacuare.

anou de operare
ici se află butoanele pentru utilizarea scanerului şi ecranul LCD. 
onsultaţi pagina 18.)

7Alimentator pentru cărţi de vizită
Deschideţi alimentatorul şi utilizaţi-l pentru sca
de vizită.

8Placă de presiune
Aceasta apasă documentele aşezate pe supor

9Sticla de scanare (alimentator)

waComutator de blocare
Utilizaţi comutatorul pentru a fixa componentel
scanerului atunci când nu utilizaţi scanerul.

wsSticla de scanare (suport)
Aşezaţi aici documentele, cu feţele de scanat î

1 32 4

5

7

6

8

ws

wa
9
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nou de operare

utoane pentru efectuarea lucrărilor
cestor butoane le sunt atribuite anumite lucrări. Când se apasă 
ricare dintre aceste butoane, începe scanarea. Imaginile scanate 
or fi procesate astfel, pentru fiecare buton:
OPY (COPIERE): Tipăreşte imaginile scanate la o imprimantă 
pecificată.
ILE (FIŞIER): Salvează imaginile scanate într-un folder specificat.
-MAIL: Trimite un mesaj e-mail cu imaginile scanate.

anou de indicare
ici sunt afişate mesajele de eroare şi starea scanerului.
e asemenea, aici apar şi numele lucrărilor configurate cu 
oftware-ul furnizat. (Consultaţi pagina 18.)

utoane pentru efectuarea lucrărilor definite de utilizator
registraţi lucrările cu software-ul furnizat şi atribuiţi-le acestor 

utoane.

ed de alimentare
cesta se aprinde când scanerul este PORNIT.

aste de defilare
ceste butoane vă permit să defilaţi pe panoul de indicare când 
electaţi lucrările înregistrate.

uton START
cest buton are următoarele funcţii.
Execută lucrările selectate folosind butoanele pentru efectuarea 
lucrărilor definite de utilizator sau tastele de defilare.
Începe scanarea când este utilizată o aplicaţie, iar[Feeding 
Option] [Opţiune alimentare] este configurat în [Panel-Feeding] 
[Alimentare-Panou].
Lansează aplicaţia configurată cu funcţia Windows Events 
(Evenimente Windows).

7Buton STOP
Apăsaţi acest buton pentru a opri procedurile d
pentru a şterge mesajele de eroare, de exemp
blocajele de hârtie.

8Buton de ALIMENTARE
Apăsaţi acest buton pentru a PORNI scanerul,
alimentare se va aprinde.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton (
iar scanerul este PORNIT, scanerul şi indicator
vor OPRI.

Indicaţii panou de indicare

Afişaje normale

1 2 43 5 6 7 8

Scan First (Sca
aşteaptă aşezar

Ready (Pregătit
operaţiunilor de
calculator).

Afişare lucrare.

Afişează lucrare
butonul COPY (

Afişează lucrare
butonul FILE (F

Afişează lucrare
butonul E-MAIL

Scanare în curs
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aje mesaje de eroare

Spate

1Conector USB
Conectaţi aici cablul USB furnizat (sau un cabl
Hi-Speed USB 2.0).

2Conector ADF

ATENŢIE
Nu deconectaţi niciodată conectorul ADF. A
mai funcţiona dacă conectorul ADF este de

3Conector de alimentare
Conectaţi aici adaptorul de curent alternativ fu

Se aşteaptă efectuarea unei 
operaţiuni (de exemplu, când un 
document este aproape terminat, 
etc.).

Alimentatorul pentru cărţi de vizită 
este deschis (se aşteaptă aşezarea 
cărţilor).

Eroare de comunicaţie cu 
calculatorul.

Când se înregistrează o eroare, 
apare un mesaj care indică natura 
erorii. Pentru a derula mesajele mai 
lungi, puteţi să utilizaţi tastele de 
defilare. Pentru informaţii 
suplimentare despre mesajele de 
eroare şi soluţionarea acestora, 
consultaţi pagina 66.

21 3
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anevrarea documentelor

tode de alimentare
tru scanarea documentelor cu acest scaner există trei metode de alimentare (alimentator, suport, alimentator pentru cărţi
inuare sunt prezentate tipurile de documente care pot fi scanate cu fiecare metodă.

suri de precauţie privind utilizarea 
entatorului

d scanaţi un document mai multe pagini într-o singură procedură 
canare folosind alimentatorul, asiguraţi-vă că toate paginile sunt 
tice ca dimensiune şi calitate a hârtiei. Dacă alimentaţi diferite tipuri 
ârtie într-un anumit moment, se pot produce blocaje de hârtie.
ă scanaţi documentele înainte ca cerneala de pe acestea să se 
ce, cilindrii şi sticla de scanare se vor murdări, determinând 
riţia pe imagine a unor pete, iar imaginea scanată şi celelalte 
umente se vor murdări. Asiguraţi-vă întotdeauna că cerneala de 
n document s-a uscat înainte de a o scana.

• Dacă scanaţi documentele care sunt scrise cu s
instrument asemănător, cilindrii şi sticla de scan
determinând apariţia unor pete pe imaginea sca

• Când scanaţi hârtie subţire, textul sau imaginile 
paginii se poate observa pe imaginea scanată. Î
luminozitatea în funcţie de condiţiile de scanare.

• Înainte de a încărca documentele în alimentator
întotdeauna că acestea nu au agrafe de hârtie, c
similare. Prezenţa obiectelor de acest gen poate
deteriorarea documentelor, blocaje de hârtie şi d
scanerului.

Alimentator 
(Consultaţi pagina 22.)

Suport (suprafaţa de scanare) 
(Consultaţi pagina 23.)

Alimentator pentru c
(Consultaţi pag

me: 5,5" - 8,5" (140 mm - 216 mm)
gime: 3,9" - 14,0" (100 mm - 356 mm)
ime: 13 - 32 lb bond (52 - 128 g/m2) 

,002" - 0,006" (0,06 mm - 0,15 mm))
acitate: Până la 50 foi sau un teanc de foi 
 o înălţime de 0,2" (5,0 mm)

Lăţime: 8,5" (216 mm)
Lungime: 11,7" (297 mm)
Grosime: Până la 0,98" (25 mm)

Lăţime: 1,9" - 2,2" (49 mm 
Lungime: 3,3" - 3,6" (85 mm
Grosime: 32 - 80 lb bond (1

(0,004" - 0,014" (0,15 mm
Capacitate: Până la 15 cărţ

cărţi cu o înălţime de 0,15
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 purtaţi haine largi sau bijuterii care se pot prinde în scaner în 
pul utilizării acestuia. Aceasta ar putea cauza accidentări. Aveţi 
rte mare grijă la cravate şi la părul lung. În cazul în care sunt 
nse obiecte în scaner, scoateţi imediat ştecărul din priză pentru a 
ri scanerul.
cumentele care au marginile ondulate pot produce plierea 
cumentelor şi blocaje de hârtie. Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi 
reptat cutele înainte de a încărca documentele în scaner.
nevraţi cu grijă marginile hârtiei şi aveţi grijă să nu vă tăiaţi la 
ini când încărcaţi documentele.

Documente care nu pot fi sca
folosind alimentatorul
Pentru a scana următoarele tipuri de documente, 
(suprafaţa de sticlă). Dacă utilizaţi alimentatorul, s
blocaje de hârtie, iar scanerul se poate defecta.

Hârtie încreţită sau 
cutată

Hârtie 

Hârtie ondulată Hârtie 

Hârtie ruptă Hârtie 

Hârtii cu agrafe de hârtie 
sau capse
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ezarea documentelor în alimentator

Răsfoiţi paginile documentului de scanat şi încărcaţi 
documentul în alimentator, cu partea de scanat în sus.

Reglaţi dispozitivele de ghidare la marginile documentului.

IMPORTANT
hideţi alimentatorul pentru cărţile de vizită. Documentele din 
entator nu pot fi scanate dacă alimentatorul pentru cărţile de 

ită este deschis.
anarea unor documente ondulate sau îndoite poate provoca 
teriorarea documentelor.
iar dacă un document nu depăşeşte capacitatea tăvii de 

entare cu documente (consultaţi pagina 20), este posibil ca 
ginile să nu poată fi alimentate corect, în funcţie de tipul 
cumentului. În acest caz, reduceţi numărul paginilor din tava de 

entare cu documente.
că scanaţi documente care sunt mai mari decât tava de evacuare, 
schideţi suportul de prelungire pentru tava de evacuare.

Documente care conţin pagin
dimensiuni
Aşezaţi documentul astfel încât fiecare pagină să
dispozitivele de ghidare.

Când scanerul se află în modu
Dacă scanerul nu este utilizat pentru un anumit in
acesta intră automat în modul de repaus. Scaneru
modul de repaus dacă iniţiaţi scanarea de la un ca
pentru a începe scanarea de pe panoul de operar
trebuie să ieşiţi manual din modul de repaus.
Pentru a ieşi manual din modul de repaus, apăsa
ALIMENTARE de pe panoul de operare. Scaneru
de repaus, iar cilindrul din interiorul alimentatorulu
pregătit.

Poziţie corectă de încărcare Poziţie incor

STMT/B4 LTR/A4

Direcţia de 
alimentare
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ezarea documentelor în suport

Aşezaţi documentul pe suport, cu faţa de scanat în jos şi 
aliniaţi colţul din stânga sus al documentului cu ghidajul 
de pe suport.

IMPORTANT
 aşezaţi pe suprafaţa de scanare a suportului alte documente 
cât cele care trebuie scanate. În caz contrar puteţi să vă răniţi 
 scanerul se poate defecta.

schideţi şi închideţi alimentatorul uşor. Dacă utilizaţi o forţă 
esivă, alimentatorul se poate defecta, sticla de scanare se 

ate sparge şi vă puteţi răni.

nd scanerul se află în modul de repaus
ă scanerul nu este utilizat pentru un anumit interval de timp, 
ta intră automat în modul de repaus. Scanerul iese automat din 
ul de repaus dacă iniţiaţi scanarea de la un calculator. Totuşi, 
ru a începe scanarea de pe panoul de operare al scanerului, 
ie să ieşiţi manual din modul de repaus.

tru a ieşi manual din modul de repaus, apăsaţi butonul de 
ENTARE de pe panoul de operare. Scanerul iese din modul 
paus.

Scanarea unui 
document cu faţa 
în jos



Aş

1

2

ntatorul pentru 

e vizită, sunt 
i de vizită) şi 
figurarea tipului 
tele încărcate în 

ărţi de vizită. Dacă 
rţile de vizită se 

torului pentru cărţi 
r. (Consultaţi 

d nu utilizat.
pă ce sunt scanate 

l de repaus
terval de timp, 
l iese automat din 
lculator. Totuşi, 

e al scanerului, 

ţi butonul de 
l iese din modul 
24

ezarea cărţilor în alimentatorul pentru cărţile de vizită

Deschideţi alimentatorul pentru cărţile de vizită.

Menţineţi apăsat mânerul (�) de pe partea laterală a 
alimentatorului pentru cărţile de vizită şi aşezaţi cărţile în 
alimentator, cu faţa de scanat în sus. Introduceţi complet 
cărţile până când ajung la opritoarele (�) din spatele 
alimentatorului.

3 După încheierea scanării, închideţi alime
cărţile de vizită.

IMPORTANT
• Când este deschis alimentatorul pentru cărţile d

disponibile numai opţiunile Business Card (Cărţ
Auto-detection (Detectare automată) pentru con
de hârtie, în setările driverului. În plus, documen
alimentator nu pot fi scanate. 

• Deschideţi şi închideţi cu grijă alimentatorul de c
utilizaţi o forţă excesivă, alimentatorul pentru că
poate defecta.

• Măsurile de precauţie pentru utilizarea alimenta
de vizită sunt aceleaşi ca cele pentru alimentato
pagina 20.)

• Închideţi alimentatorul pentru cărţi de vizită cân
• Cărţile de vizită sunt scoase în ordine inversă du

din alimentatorul pentru cărţi de vizită.
• Scanaţi cardurile plastifiate pe suport.

Când scanerul se află în modu
Dacă scanerul nu este utilizat pentru un anumit in
acesta intră automat în modul de repaus. Scaneru
modul de repaus dacă iniţiaţi scanarea de la un ca
pentru a începe scanarea de pe panoul de operar
trebuie să ieşiţi manual din modul de repaus.
Pentru a ieşi manual din modul de repaus, apăsa
ALIMENTARE de pe panoul de operare. Scaneru
de repaus.
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canarea

ftware-ul furnizat

eună cu scanerul este furnizat următorul software; acesta poate fi instalat de pe discul de instalare.

er ISIS/TWAIN
tru acest scaner este utilizat driverul ISIS/TWAIN. Dacă efectuaţi operaţiuni de scanare, deschideţi driverul pentru a con
nare. (Consultaţi pagina 49.)

MPORTANT
area driverului ISIS/TWAIN nu este garantată pentru toate programele de aplicaţie.

ugestie
u a utiliza scanerul, trebuie să instalaţi software-ul de pe discul de instalare. Pentru informaţii suplimentare despre insta
mentul Reference Guide (Ghid de referinţă).

ptureOnTouch (Consultaţi pagina 26.)
eastă aplicaţie de scanare, creată special pentru a fi utilizată cu 

elul DR-2020U, vă permite să scanaţi folosind instrucţiunile de 
cran, uşor de urmărit.

• CapturePerfect 3.0 (Consultaţi pagina 41.)
Această aplicaţie de scanare creată pentru utili
include o varietate de metode de scanare şi fun
pentru imaginile scanate.
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anarea cu CaptureOnTouch

stă secţiune descrie aplicaţia de scanare CaptureOnTouch a 
umentului DR-2020U.

ncţiile CaptureOnTouch
ă utilizaţi aplicaţia CaptureOnTouch, puteţi să scanaţi folosind 
ucţiunile de pe ecran, uşor de urmărit. În plus, puteţi să scanaţi 
să utilizaţi calculatorul, atribuind funcţii de scanare butoanelor de 
anoul de operare al scanerului DR-2020U.
ntinuare sunt descrise procedurile de ieşire pentru cele două 
ne ale aplicaţiei CaptureOnTouch.

n First (Scanare iniţială)

După scanarea documentului, selectaţi o metodă 
configuraţi setările necesare.

Pentru a utiliza setările implicite Scan First (Scana
apăsaţi butonul START când pe panoul de indicare
(„Scanare iniţială”).

Dacă apăsaţi butonul START în timpul apariţiei un
de indicare, începe scanarea pentru lucrarea resp

Scanaţi documentul

▼

Selectaţi metoda de ieşire

▼

Configuraţi setările de ieşire

▼

Imagini scanate rezultate

Buton S



Sele

Înreg
apoi
înce

rate folosind 

tribuite trei lucrări 
canare vor începe 

entru efectuarea 
uton pentru 
START, începe 

strate folosind 
, începe lucrarea 

are
27

ct Scan Job (Selectarea unei lucrări de scanare)

istraţi condiţiile de scanare şi metodele de ieşire ale lucrării, iar 
 selectaţi o lucrare care corespunde scopului propus pentru a 
pe scanarea.

De asemenea, puteţi să selectaţi lucrările înregist
butoanele de pe panoul de operare.

• Butoanelor pentru efectuarea lucrărilor le sunt a
setate din fabrică, iar procedurile respective de s
automat în momentul apăsării acestor butoane.

• Lucrările înregistrate pot fi atribuite butoanelor p
lucrărilor definite de utilizator. Dacă apăsaţi un b
efectuarea unei lucrări, iar apoi apăsaţi butonul 
lucrarea de scanare atribuită butonului.

• De asemenea, puteţi să selectaţi lucrările înregi
tastele de defilare. Când apăsaţi butonul START
de scanare selectată.

Înregistraţi lucrările

▼

Selectaţi lucrarea

▼

Scanaţi documentul

▼

Imagini scanate rezultate

Butoane pentru efectuarea lucrărilor 
definite de utilizator

Taste de defil

Butoane pentru efectuarea lucrărilor
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tode de ieşire
tru procesarea imaginilor scanate sunt disponibile patru metode.

ach to E-mail] [Ataşare la un e-mail] pentru [Scan First] [Scanare iniţială] şi 
nd by E-mail] [Trimitere la un e-mail] pentru [Select Scan Job] [Selectarea 
i lucrări de scanare].

Pornirea software-ului 
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch se află în sistemul dumneavoas
conectaţi la Windows, iar în bara de activităţi apar
CaptureOnTouch (implicit).

Dacă faceţi dublu clic pe  (CaptureOnTouch), C
porneşte şi apare ecranul principal.

Sugestie
De asemenea, puteţi să porniţi aplicaţia CaptureO
Windows Start.
Din bara de activităţi Windows, faceţi clic pe [Sta
Programs] [Toate programele], indicaţi [Canon D
faceţi clic pe [CaptureOnTouch].

Închiderea software-ului 
CaptureOnTouch
În zona de notificare a barei de activităţi, faceţi cli
(CaptureOnTouch), iar apoi faceţi clic pe [Exit] [Ie
Aplicaţia nu se mai află în sistem, iar pictograma d
dispare.

Repornirea software-ului 
CaptureOnTouch
Pentru a reporni CaptureOnTouch, apăsaţi orice 
efectuarea lucrărilor. CaptureOnTouch porneşte 
principal.

Sugestie
• CaptureOnTouch se află în sistem la pornirea a

pictograma CaptureOnTouch apare în bara de 
• De asemenea, puteţi să porniţi aplicaţia din me

Din bara de activităţi Windows, faceţi clic pe [S
Programs] [Toate programele], indicaţi [Canon D
faceţi clic pe [CaptureOnTouch]. CaptureOnTou
apare ecranul principal.

ave to folder (Salvare în folder)
alvează fişierul într-un folder specificat.

Print (Tipărire)
Tipăreşte folosind o 
imprimantă specificată.

(Reţea) Send to application (Trimitere 
la aplicaţie)
Deschide o imagine scanată cu 
aplicaţia specificată.

Send by (Attach to) 
E-mail* (Trimitere la 
(Ataşare la) un e-mail*)
Porneşte o aplicaţie de e-mail 
şi trimite un mesaj e-mail cu 
imaginile scanate.

DR-2020U
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tările scanerului
figuraţi diferite setări de scanare, de exemplu metoda de scanare 
mensiunea documentului.
n First] [Scanare iniţială] şi [Select Scan Job] [Selectarea unei 
ri de scanare] prezintă aceleaşi elemente de setare a scanerului.

IMPORTANT
rile scanerului includ setările de bază din caseta de dialog 
nner setting] [Setare scaner] (sau fila [Scanner setting] [Setare 
er]) şi setările complexe din ecranul pentru setările driverului. 

figuraţiile de setare din ecranul pentru setările driverului sunt 
ate pentru toate setările care nu se află în setările de bază.

Setările de bază ale scanerul
Configuraţi elementele de bază pentru scaner.
Configuraţiile din ecranul pentru setările driverului 
elementele de setare care nu sunt incluse în setă
● [Color mode] [Mod color]

Selectaţi din următoarele moduri pentru scanar
[24-bit color] [Culori pe 24 biţi]: Scanează docu
[Grayscale] [Tonuri de gri]: Scanează documen
[Black and White] [Alb-negru]: Scanează docum
(binar).

● [Page Size] [Dimensiune pagină]
Specificaţi dimensiunea paginii documentelor.
Când este specificat [Auto size detect] [Detecta
dimensiune], scanerul detectează dimensiunea
documentului, iar imaginea este salvată la dime

● [Orientation] [Orientare]
Specificaţi orientarea în care documentele sunt
(în poziţia portret sau în poziţia vedere).
Această setare poate fi configurată numai când,
[Dimensiune pagină] este specificată o dimensi
poate fi alimentată orizontal prin scaner.

● [Dots per inch] [Puncte pe inci]
Specificaţi rezoluţia de scanare.

● [Scanning Side] [Faţă scanare]
Specificaţi dacă doriţi să scanaţi numai o faţă a
ambele feţe.
Dacă selectaţi [Skip blank page] [Omitere pagini
scanării documentului este detectată o pagină g
fi omisă.
Sunt scanate documentele aşezate în alimenta
niciun document în alimentator, este scanat doc

● [Deskew] [Îndreptare automată]
Dacă un document este scanat oblic, înclinarea
apoi imaginea scanată este îndreptată.

● [Text orientation recognition] [Recunoaştere
Este detectată orientarea textului în imaginile sc
sunt rotite astfel încât să corespundă orientării 

n First] [Scanare iniţială]
 alegeţi [Scan First] [Scanare 

lă], puteţi să configuraţi 
ile scanerului înainte de a 

pe scanarea.

[Select Scan Job] [Selectarea 
unei lucrări de scanare]
Dacă alegeţi [Select Scan Job] 
[Selectarea unei lucrări de scanare], 
puteţi să configuraţi setările 
scanerului pentru fiecare lucrare.
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se advanced settings dialog box] [Utilizarea casetei de 
alog pentru setări complexe]
elelalte setări ale scanerului sunt configurate în ecranul pentru 
tările driverului. Pentru a deschide ecranul pentru setările 
iverului, alegeţi caseta selectare [Use advanced settings dialog 
x] [Utilizarea casetei de dialog pentru setări complexe] şi faceţi 

ic pe butonul [Open] [Deschidere].

ntru detalii suplimentare despre elementele de setare, consultaţi 
onfigurarea driverului ISIS/TWAIN” la pagina 49 sau consultaţi 
ncţia Help (Ajutor) de pe ecranul pentru setările driverului.

IMPORTANT
ementele de bază ale setării din ecranul cu setările driverului 
nt aceleaşi cu cele din caseta de dialog [Scanner setting] 
onfigurare scaner], însă configuraţiile pentru fiecare setare sunt 
ocate separat. Configuraţiile de setare utilizate în timpul scanării 
nt stabilite de setările casetei de dialog [Use advanced settings 
alog box] [Utilizarea casetei de dialog pentru setări complexe], 
pă cum urmează.

Setarea [Use 
advanced settings 
dialog box] 
[Utilizarea casetei 
de dialog pentru 
setări complexe]

Elementele de bază 
ale setării

A

Deselectat

Sunt utilizate 
configuraţiile din 
caseta de dialog 
[Scanner setting] 
[Setare scaner].

Su
co
ec
dr

Selectat
Sunt utilizate configuraţiil
setările driverului.
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anarea folosind butonul START
form setărilor implicite, funcţia [Scan First] [Scanare iniţială] 
ru CaptureOnTouch este atribuită butonului START de pe panoul 
perare. În continuare este prezentată procedura de scanare.

Aşezaţi documentele în scaner.
Pentru detalii despre încărcarea documentelor, consultaţi 
„Aşezarea documentelor în alimentator” la pagina 22.

Când pe panoul de indicare apare „Ready” („Pregătit”), 
apăsaţi butonul START de pe panoul de operare.
CaptureOnTouch porneşte, iar documentele sunt scanate.

Sugestie
• Dacă pe panoul de indicare nu apare „Ready” („Pregătit”) 

(de exemplu, titlul lucrării unei lucrări scanate anterior va 
rămâne pe afişaj după efectuarea lucrării), puteţi să apăsaţi 
butonul STOP, pentru ca mesajul să apară.

• Dacă procedura este efectuată imediat după PORNIREA 
scanerului sau dacă ledul de alimentare nu este aprins, 
pe afişajul calculatorului apare următorul mesaj. În această 
situaţie, scanarea începe după încălzirea scanerului. Perioada 
de încălzire poate dura până la 30 de secunde.

În timp ce scanarea se află în curs de desfăşu
paginilor scanate este afişat în plus faţă de se

După scanarea întregului document, apare ecr
metodei de ieşire.
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Specificaţi metoda de ieşire.

Configuraţi setările pentru metoda de ieşire.
• [Save to folder] [Salvare în folder]
Specificaţi numele, formatul şi destinaţia fişierului imagine care 
trebuie salvat.

• [Attach to E-mail] [Ataşare la un e-mail]
Specificaţi numele şi formatul fişierului imagin
ataşat la e-mail.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să spe
de e-mail compatibilă MAPI (Microsoft Messa
Programming Interface) (Interfaţă de program
pentru mesaje) (de exemplu, Windows Mail şi
pe care doriţi să o utilizaţi ca aplicaţie implicită
dumneavoastră de operare. 
• [Print] [Tipărire]
Specificaţi imprimanta la care să fie tipărite im



 obţine imaginile 

 metoda de ieşire 

mul de terminare a 

Buton de ieşire
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• [Send to application] [Trimitere la aplicaţie]
Faceţi clic pe [Browse] [Răsfoire] şi specificaţi fişierul executabil 
(.exe) pentru o aplicaţie care poate deschide fişierul imagine. 
În plus, specificaţi numele, formatul şi destinaţia fişierului imagine 
care trebuie salvat.

5 Faceţi clic pe butonul de ieşire pentru a
scanate.

Numele butonului de ieşire diferă în funcţie de
selectată.
După livrarea imaginilor scanate, apare progra
activităţii.

Dacă utilizaţi PaperPort
• Aplicaţia PaperPort furnizată cu această aplicaţie utilizează 

implicit folderul [Documents] [Documente]. Când trimiteţi 
fişierul imagine către PaperPort şi specificaţi destinaţia de 
salvare, asiguraţi-vă că aţi specificat folderul [Documents] 
[Documente] sau un folder din folderul [Documents] 
[Documente]. Dacă specificaţi oricare alt folder, se poate 
înregistra o eroare.

• Dacă doriţi să specificaţi un alt folder decât folderul 
[Documents] [Documente], utilizaţi opţiunea [Folder 
Manager] [Manager Folder] din PaperPort pentru a înregistra 
în prealabil folderul respectiv.

• Pentru Windows Vista, folderul Documents (Documente) şi 
folderul Pictures (Imagini) se află la acelaşi nivel în ierarhia 
folderelor. De aceea, dacă doriţi să specificaţi acel folder, 
asiguraţi-vă că înregistraţi folderul de imagini folosind [Folder 
Manager] [Manager folder] in PaperPort.
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Apăsaţi butonul STOP de pe panoul de operare.
Dispare mesajul de pe panoul de indicare. Astfel, s-a încheiat 
procedura de scanare.

Scanarea folosind butoane
efectuarea lucrărilor
Conform setărilor implicite, următoarele lucrări su
butoanelor pentru efectuarea lucrărilor scanerului
document în scaner şi apăsaţi un buton pentru efe
aplicaţia CaptureOnTouch porneşte şi începe scan
este prezentată procedura de scanare.

1 Aşezaţi documentele în scaner.
Pentru detalii despre încărcarea documentelo
„Aşezarea documentelor în alimentator” la pa

2 Apăsaţi butonul pentru efectuarea lucrăr
de operare.
CaptureOnTouch porneşte, iar documentele s

Sugestie
Dacă procedura este efectuată imediat după
scanerului sau dacă ledul de alimentare nu e
afişajul calculatorului apare următorul mesaj. 
scanarea începe după încălzirea scanerului. 
încălzire poate dura până la 30 de secunde.

În timp ce scanarea se află în curs de desfăşu
paginilor scanate este afişat în plus faţă de se

Buton pentru 
efectuarea 
lucrărilor

Funcţie

COPY 
(COPIERE)

Tipăreşte imaginile scanate la 
specificată.

FILE (FIŞIER)
Salvează imaginile scanate într
specificat.

E-MAIL Trimite un mesaj e-mail cu imag



 de ieşire. Pentru 
ultaţi „Metode de 
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mul de terminare a 

secunde.

perare.
tfel, s-a încheiat 
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Conform setărilor implicite, ecranul pentru confirmarea ieşirii 
apare înainte de livrarea imaginilor scanate.

Puteţi să schimbaţi aici setările pentru metoda
detalii despre setările metodei de ieşire, cons
ieşire” la pagina 28.
Faceţi clic pe butonul de ieşire pentru a contin
imaginile scanate. Numele butonului de ieşire
metoda de ieşire selectată.
După livrarea imaginilor scanate, apare progra
activităţii.

CaptureOnTouch se închide automat după 5 

3 Apăsaţi butonul STOP de pe panoul de o
Dispare mesajul de pe panoul de indicare. As
procedura de scanare.

Buton de ieşire
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anarea folosind butoanele pentru 
ctuarea lucrărilor definite de 
lizator

tru a reapela lucrările înregistrate cu aplicaţia CaptureOnTouch 
ntru a efectua scanarea, puteţi să apăsaţi butoanele pentru 
tuarea lucrărilor definite de utilizator sau tastele de defilare de 
anoul de operare. Pentru aceasta, în primul rând, trebuie să 
istraţi lucrările.

egistrarea/editarea lucrărilor
tuaţi următoarea procedură pentru a înregistra maxim 50 de 
ri cu CaptureOnTouch.

Porniţi CaptureOnTouch.
Pentru detalii, consultaţi consultaţi „Pornirea software-ului 
CaptureOnTouch” la pagina 28.

Faceţi clic pe fila [Select Scan Job] [Selectarea unei 
lucrări de scanare].
Apare ecranul principal pentru [Select Scan Job] [Selectarea unei 
lucrări de scanare].

Faceţi clic pe [New/Editing] [Nou/Editare].

Apare caseta de dialog [Job editing] [Editare lucrare].

Sugestie
Dacă selectaţi o lucrare înregistrată şi faceţi c
[Listă lucrări/editare], apare caseta de dialog
[Editare lucrare] care vă permite să editaţi se
selectate.

4 Selectaţi un număr de lucrare [Unconfig
[Neconfigurat] din lista lucrărilor.
Afişajul din bara de titlu se schimbă în [Regist
[Înregistrare lucrare nouă].

Sugestie
Dacă selectaţi o lucrare care este deja înregi
bara de titlu revine la [Job editing] [Editare lu
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Introduceţi un nume de lucrare şi specificaţi metoda de 
ieşire pentru lucrare.

Selectaţi metoda de ieşire din caseta listă [Output method] 
[Metodă de ieşire]. (Consultaţi pagina 32.)

Configuraţi setările lucrării.
Configuraţi setările din următoarele trei file.

Fila [Output settings] [Setări de ieşire]
Configuraţi setările pentru metoda de ieşire. Elementele care apar 
în această filă diferă în funcţie de opţiunea [Output method] 
[Metodă de ieşire]. (Consultaţi pagina 32.)

Fila [File settings] [Setări fişier]
Această filă apare când în caseta listă [Output method] [Metodă 
de ieşire] este selectată opţiunea [Send by E-mail] [Trimitere la un 
e-mail]. Elementele care apar în această filă sunt aceleaşi cu cele 
care apar în fila [Output settings] [Setări de ieşire].

[Compose e-mail] [Compunere e-mail]
Această filă apare când în caseta listă [Outpu
de ieşire] este selectată opţiunea [Send by E-m
e-mail]. În această filă, compuneţi mesaj e-ma
ataşate imaginile scanate, iar apoi mesajul va
Pentru a trimite un mesaj e-mail cu imaginea 
ataşament, trebuie să vă configuraţi setările d
detalii, consultaţi consultaţi „Setări e-mail” la p

Fila [Scanner setting] [Setare scaner]
Configuraţi setările scanerului. Pentru detalii d
setării scanerului, consultaţi „Setările de bază
pagina 29.

Fila [Button assignment] [Atribuire buton]
Configuraţi setările pentru a atribui lucrarea u
efectuarea lucrărilor al scanerului. Faceţi clic 
doriţi să ii atribuiţi lucrarea, iar aceasta va fi exe
butonului respectiv. Dacă nu doriţi să atribuiţi 
pe [Do not assign button] [Nu atribuiţi un buto
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Faceţi clic pe [OK].
Lucrarea este înregistrată conform setărilor configurate şi apare 
în lista de lucrări.

Sugestie
• Pentru a confirma sau pentru a modifica setările unei lucrări 

înregistrate, faceţi clic pe butonul [Job list/edit] [Listă lucrări/
editare].

• Pentru a şterge o lucrare înregistrată, selectaţi lucrarea din lista 
de lucrări şi faceţi clic pe [Delete] [Ştergere].

tări e-mail
d înregistraţi o lucrare pentru care metoda de ieşire este setată la 
d by E-mail] [Trimitere la un e-mail], trebuie să configuraţi setările 
ilului. Pentru aceasta, trebuie să configuraţi setările de mediu şi 

rile de înregistrare, respectând următoarea procedură.

ri de mediu
figuraţi astfel setările pentru serverul de e-mail pentru a trimite 
ajele e-mail.

Porniţi CaptureOnTouch pentru a afişa ecranul principal. 
(Consultaţi pagina 28.)

Faceţi clic pe butonul [Environ. Settings] [Setări de 
mediu].
Apare caseta de dialog [Environmental settings] [Setări de 
mediu].

Faceţi clic pe fila [E-mail settings] [Setări pentru e-mail].

4 Configuraţi setările pentru serverul de e

• În [Mail Server] [Server de poştă electronică]
serverului de poştă electronică.

• Dacă este necesar, introduceţi în secţiunea 
[Număr port] numărul portului pe care trebuie
trimiterea e-mailului.

• În caseta listă [Authentication method] [Metod
specificaţi metoda de autentificare pentru se
electronică. Dacă este necesar, faceţi clic pe
[Setări acces] pentru a specifica un nume de 
pentru autentificare.

5 Faceţi clic pe [OK] pentru a închide case
[Environmental settings] [Setări de med
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rile lucrării
ă selectaţi [Send by E-mail] [Trimitere la un e-mail] pentru metoda 
şire din caseta de dialog [Register new job] [Înregistrare lucrare 
] (consultaţi pagina 36), apare fila [Compose e-mail] [Compunere 
il], astfel.

figuraţi următoarele setări privind destinaţia mesajului de e-mail:
[Mail address] [Adresă de e-mail], introduceţi adresa 
stinatarului. Faceţi clic pe [History] [Istoric] pentru a selecta o 
resă din istoricul destinatarilor anteriori.
[Reply-to address] [Adresă de răspuns], introduceţi adresa de 
puns.

roduceţi subiectul mesajului e-mail şi mesajul în secţiunea 
bject] [Subiect] şi [Text].

Sugestie
Dacă selectaţi caseta de selectare [Confirm outp
ieşire] şi executaţi o lucrare pentru care metoda d
by E-mail] [Trimitere la un e-mail], după efectuare
următorul ecran de confirmare a ieşirii, permiţând
şi să editaţi setările înregistrate pentru lucrare.

Scanarea folosind lucrările în

1 Aşezaţi documentele în scaner.
Pentru detalii despre încărcarea documentelo
„Aşezarea documentelor în alimentator” la pa

2 Selectaţi o lucrare.
Pentru a selecta o lucrare înregistrată, apăsaţ
şi afişaţi numărul lucrării pe panoul de indicar
executarea.
Pentru a selecta o lucrare atribuită unui buton
unei lucrări, apăsaţi butonul corespunzător pen
lucrări. În acest caz, pe panoul de indicare ap
atribuite.
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Apăsaţi butonul START de pe panoul de operare.
CaptureOnTouch porneşte, iar documentele sunt scanate.

Sugestie
Dacă procedura este efectuată imediat după PORNIREA 
scanerului sau dacă ledul de alimentare nu este aprins, pe 
afişajul calculatorului apare următorul mesaj. În această situaţie, 
scanarea începe după încălzirea scanerului. Perioada de 
încălzire poate dura până la 30 de secunde.

În timp ce scanarea se află în curs de desfăşurare, numărul 
paginilor scanate este afişat în plus faţă de setările scanerului.

CaptureOnTouch se închide automat după 5 secunde.

Apăsaţi butonul STOP de pe panoul de operare.
Dispare mesajul de pe panoul de indicare. Astfel, s-a încheiat 
procedura de scanare.

Alte metode de scanare
De asemenea, puteţi să operaţi aplicaţia CaptureO
calculator. Această secţiune descrie procedurile p
metodă.

Scanarea din meniul barei de
Meniu bară de activităţi
Faceţi clic pe  (CaptureOnTouch) şi faceţi clic p
înregistrată sau pe [Scan First] [Scanare iniţială] în

Scanarea din ecranul principa
Faceţi dublu clic pe  (CaptureOnTouch) pentru
principal şi porniţi [Scan First] [Scanare iniţială] sa
[Selectarea unei lucrări de scanare]. Pentru detali
consultaţi „Scanarea folosind butonul START” la p
„Scanarea folosind butoanele pentru efectuarea lu
pagina 34.
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anarea folosind CapturePerfect 3.0

turePerfect 3.0 este o aplicaţie compatibilă ISIS, dezvoltată pentru 
erele de documente Canon. Pentru informaţii suplimentare 
re CapturePerfect 3.0, consultaţi CapturePerfect 3.0 Operation 
e (Ghid de utilizare CapturePerfect 3.0).

anarea folosind CapturePerfect
ătoarele metode de scanare pot fi selectate din meniul [Scan] 
nare] al aplicaţiei CapturePerfect 3.0.

Scan Batch to File (Scanare l
fişier)
Documentele sunt scanate în funcţie de condiţiile
din fabrică, iar datele cu imaginile scanate sunt sa
specificat.

Scan Batch to Printer (Scanar
imprimantă)
Documentele sunt scanate în funcţie de condiţiile
din fabrică, iar datele cu imaginile scanate sunt tip
imprimantă specificată.

Scan Batch to Mail (Scanare lo
Documentele sunt scanate în funcţie de condiţiile
din fabrică, iar pentru a genera un nou mesaj de e
scanate ca ataşamente, este pornit un client de p
compatibil MAPI.

Scan Page (Scanare o singură
Este scanată o singură pagină a documentului.

Scan Job (Lucrare de scanare
Condiţiile şi modul de scanare sunt înregistrate în 
(Scan Batch to File (Scanare lot către fişier), Scan
(Scanare lot către imprimantă) sau Scan Batch to M
e-mail)). Lucrarea de scanare poate fi executată s
înregistrată din lista verticală (�), iar apoi făcând
(Lucrare de scanare) din bara de instrumente (�

can Batch to File 
canare lot către fişier)

alvează imaginile scanate ca 
iere într-un folder specificat.

Scan Batch to Printer 
(Scanare lot către imprimantă)
Tipăreşte imaginile scanate la o 
imprimantă specificată.

eţea)

DR-2020U

Scan Batch to Mail 
(Scanare lot pe e-mail)
Porneşte aplicaţia e-mail şi 
ataşează imaginile scanate 
într-un nou mesaj e-mail.

Scan to Presentation 
(Scanare la prezentare)
Afişează imaginile scanate 
prin intermediul unui proiector.
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Sugestie
i înregistrate până la 99 de lucrări, inclusiv cele două lucrări de 
are înregistrate în prealabil:
lor Document (Document color) 
anează documentul în culori pe 24 de biţi, în modul simplex şi la 
ezoluţie de 300 dpi şi salvează imaginea ca un fişier PDF în 
erul [My Pictures] [Imaginile mele].
ary Document (Document binar) 

anează documentul alb-negru, în modul simplex şi la o rezoluţie 
 200 dpi şi salvează imaginea ca un fişier PDF în folderul 
y Pictures] [Imaginile mele].

an to Presentation (Scanare la 
zentare)
t mod este util când scanerul compact este utilizat într-un mediu 
 este conectat la un ecran mai mare sau la un proiector, 

xemplu într-o sală de conferinţă. Dacă setaţi aplicaţia 
turePerfect să prezinte imaginea pe tot ecranul înainte de 
are, puteţi să afişaţi pe ecran imaginile scanate la dimensiune 
pletă.

cedura de bază de scanare
ntinuare este prezentat modul de pornire al aplicaţiei 

turePerfect 3.0 şi de scanare a documentelor folosind 
n Batch to File] [Scanare lot către fişier].
tru detalii despre modul de scanare folosind alte metode, 
ultaţi CapturePerfect 3.0 Operation Guide (Ghid de utilizare 
turePerfect 3.0).

1 Din bara de activităţi Windows, faceţi cli
şi selectaţi [All Programs] [Toate progra
[CapturePerfect 3.0] şi [CapturePerfect 3

Porneşte aplicaţia CapturePerfect 3.0.

2 Selectaţi [Select Scanner] [Selectare sca
[Scan] [Scanare].

Apare caseta de dialog [Select Scanner] [Sele
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Selectaţi [CANON DR-2020U] şi faceţi clic pe [Settings] 
[Setări].

Apare caseta de dialog [Configure Device Settings] [Configurare 
setări dispozitiv].

IMPORTANT
Dacă nu apare [CANON DR-2020U], încercaţi să instalaţi din nou 
driverul ISIS/TWAIN.

Configuraţi dimensiunea implicită a paginii.

IMPORTANT
Dacă faceţi clic pe opţiunea [Default] [Implicit] în caseta de 
dialog de proprietăţi a driverului ISIS, sunt aplicate setările 
configurate aici.

Faceţi clic pe [OK] pentru a termina selectarea scanerului.

6 Selectaţi [Scan Batch to File] [Scanare lo
meniul [Scan] [Scanare].

Apare caseta de dialog [Scan Batch to File Se
către setări fişier].

7 Faceţi clic pe [Scanner Setting] [Setare 
configuraţi setările scanerului.
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Apare caseta de dialog de proprietăţi pentru driverul scanerului.

Configuraţi condiţiile de scanare.

Sugestie
• Pentru a scana folosind suportul, setaţi [Feeder/Flatbed] 

[Alimentator/suport] în poziţia [Flatbed] [Suport] sau [Auto] 
[Automat].

• Dacă opţiunea [Feeder/Flatbed] [Alimentator/Suport] este 
setată în poziţia [Auto] [Automat], sunt scanate documentele 
aşezate în alimentator. Dacă nu există niciun document în 
alimentator, este scanat documentul din suport.

Specificaţi numele şi formatul fişierului imagine care 
trebuie salvat.
Pentru informaţii suplimentare despre celelalte setări din caseta 
de dialog [Scan Batch to File Setting] [Scanare lot către setări 
fişier], consultaţi documentul CapturePerfect 3.0 Operation Guide 
(Ghid de utilizare CapturePerfect 3.0).

10 Aşezaţi documentele în scaner şi faceţi 
[Salvare] pentru a începe scanarea.

IMPORTANT
În funcţie de setările pentru [Feeder/Flatbed]
Suport] şi [Feeding Option] [Opţiune alimenta
documentele:
• Dacă setarea [Feeding Option] [Opţiune ali

configurată la [Standard Feeding] [Alimenta
aşezaţi documentele înainte de începerea p
scanare. După scanarea întregului docume
de dialog [Continue Scanning] [Continuare 

• Dacă setarea [Feeding Option] [Opţiune ali
configurată la [Automatic Feeding] [Aliment
[Panel-Feeding] [Alimentare-panou], sunt s
documentele aşezate în tava alimentatorulu
niciun document în alimentator, scanerul int
standby.

• Dacă setarea [Feeding Option] [Opţiune ali
configurată la [Automatic Feeding] [Aliment
documentele sunt scanate de fiecare dată c
de alimentare detectează documente. Când
STOP, apare caseta de dialog [Continue Sca
scanare].
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• Dacă setarea [Feeding Option] [Opţiune alimentare] este 
configurată la [Panel-Feeding] [Alimentare-panou], se aprinde 
ledul butonului START. Scanarea începe în momentul în care 
este aşezat un document în alimentator şi se apasă butonul 
START. Când apăsaţi butonul STOP, apare caseta de dialog 
[Continue Scanning] [Continuare scanare].

• Dacă setarea [Feeder/Flatbed] [Suport/Alimentator] este 
configurată la [Auto] [Automat], iar [Feeding Option] [Opţiune 
alimentare] este setată la [Automatic Feeding] [Alimentare 
automată], scanarea este efectuată astfel:
– Documentele sunt detectate automat şi scanate în momentul 

în care sunt aşezate în alimentator.
– Ledul butonului START se aprinde, iar suportul intră în starea 

standby. Dacă aşezaţi un document pe suport şi apăsaţi 
butonul START, este scanat documentul de pe suport.

Când apare caseta de dialog [Continue Scanning] 
[Continuare scanare], verificaţi dacă este aşezat un 
document şi faceţi clic pe [Continue Scanning] 
[Continuare scanare] sau [Stop Scanning] [Oprire 
scanare].

IMPORTANT
Dacă scanaţi folosind alimentatorul, iar setarea [Feeding Option] 
[Opţiune alimentare] este configurată la [Automatic Feeding] 
[Alimentare automată], nu puteţi să comutaţi la alimentatorul 
pentru cărţi de vizită şi să continuaţi scanarea. În acest caz, 
nu deschideţi alimentatorul pentru cărţi de vizită.

Sugestie
Dacă setarea [Use Continue Scanning dialog] [Utilizare casetă 
de dialog Continuare scanare] nu este selectată în meniul [Scan] 
[Scanare], scanarea se încheie fără să fie afişată caseta de 
dialog [Continue Scanning] [Continuare scanare].

12 Când scanarea se încheie, selectaţi opţi
[Ieşire] din meniul [File] [Fişier] pentru a
CapturePerfect.
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egistrarea lucrărilor şi scanarea
ţi să înregistraţi în prealabil condiţiile şi modul de scanare ca 
re cu aplicaţia CapturePerfect. Selectând [Scan Job] [Lucrare de 
are] din meniul [Scan] [Scanare], puteţi să specificaţi aceste 
ri înregistrate şi să efectuaţi scanarea.

gistrarea lucrărilor
tru a înregistra lucrările, efectuaţi următoarele proceduri.

Selectaţi [Job] [Lucrare] din meniul [Edit] [Editare]. 
Apare caseta de dialog [Register/Edit/Delete] [Înregistrare/
Editare/Ştergere].

Sugestie
Următoarele lucrări sunt deja înregistrate la numerele 01 şi 02 ale 
lucrării.

2 Selectaţi un număr de lucrare pentru a-l 
([Nr.]) şi faceţi clic pe [Create/Edit] [Crea
Apare caseta de dialog [Create/Edit] [Creare/E

3 Introduceţi titlul lucrării. 

Sugestie
Titlurile lucrării pot cuprinde maxim 64 de car
alfanumerice.

4 Specificaţi o funcţie în caseta listă [Func

[Scan To PC] [Scanare către un computer]:
Salvează imaginile scanate pe un calculator s
[Scan To Mail] [Scanare către un e-mail]:
Ataşează imaginile scanate la un mesaj e-ma
[Scan To Print] [Scanare pentru imprimare]:
Tipăreşte imaginile scanate la o imprimantă s

Număr lucrare Titlu lucrare Tip lucrare

01
Color Document 
(Document color)

ScanToPC (Scanare 
către un computer)

02
Binary Document 
(Document binar)

ScanToPC (Scanare 
către un computer)
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Faceţi clic pe [Detail Settings] [Detalii setări]. 
Pe baza funcţiei specificate apare o casetă de dialog pentru setări.
[Scan To PC] [Scanare către un computer]:
Specificaţi numele, formatul şi destinaţia fişierului imagine care 
trebuie salvat.

[Scan To Mail] [Scanare către un e-mail]:
Specificaţi numele şi formatul fişierului imagine care trebuie 
ataşat la mesajul e-mail.

[Scan To Print] [Scanare pentru imprimare]:
Specificaţi imprimanta la care să fie tipărite im

Sugestie
Butoanele [Details of File Settings] [Detalii se
compression] [Compresie JPEG] apar în cas
[Scan Batch to File Setting] [Scanare lot către
[Scan Batch to Mail Setting] [Scanare lot cătr
Aceste butoane sunt activate când opţiunea 
[Salvare ca tipul] este configurată într-un alt f
File (*.bmp)] [Fişier BMP (*.bmp)] şi puteţi să
configura setările formatului fişierului pentru f

6 Faceţi clic pe [OK] ([Save] [Salvare] pen
[Scanare către un computer]) pentru a în
dialog pentru setări. 
Setările înregistrate apar în caseta de dialog 
Delete] [Înregistrare/Editare/Ştergere].

7 Faceţi clic pe [OK] pentru a închide case
[Register/Edit/Delete] [Înregistrare/Edita

Sugestie
• Puteţi să înregistraţi până la 99 de lucrări.
• Pentru a edita setările unei lucrări înregistrate
şi faceţi clic pe [Create/Edit] [Creare/Editare

• Pentru a şterge o lucrare înregistrată, selecta
doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete] [
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cutarea lucrărilor de scanare

Selectaţi titlul unei lucrări din caseta listă din bara de 
instrumente pentru înregistrarea lucrărilor. 

Aşezaţi documentele în scaner.
Pentru detalii despre aşezarea documentelor, consultaţi 
„Aşezarea documentelor în alimentator” la pagina 22.

Selectaţi [Scan Job] [Lucrare de scanare] din meniul 
[Scan] [Scanare].

Scanarea începe în funcţie de setările lucrării înregistrate.
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nfigurarea driverului ISIS/TWAIN

ţi să deschideţi driverul ISIS/TWAIN pentru a configura condiţiile 
tările de scanare când scanaţi documente folosind aplicaţii 
patibile ISIS/TWAIN (de exemplu CaptureOnTouch).

stă secţiune descrie formatul şi funcţiile driverului ISIS/TWAIN.

rmatul şi funcţiile driverului
erul ISIS/TWAIN cuprinde următoarele patru file.

Sugestie
ru detalii despre ecranele de setare, consultaţi funcţia Help (Ajutor) 
verului ISIS/TWAIN. Dacă faceţi clic pe funcţia [Help] [Ajutor] a 
rului, apare caseta de dialog Help (Ajutor) pentru fila respectivă.

a [Basic] [Bază]

figuraţi setările de bază pentru scanare, de exemplu modul de 
are, dimensiunea paginii, rezoluţia şi partea de scanare.
semenea, puteţi să faceţi clic pe [Area] [Aria] pentru a specifica 
ru a specifica aria care trebuie scanată.

Sugestie
Lista verticală Scanning Option (Opţiune de scan
driverul este deschis dintr-o aplicaţie compatibilă

Salvarea setărilor
Puteţi să salvaţi condiţiile de scanare ca preferinţe
pentru utilizare ulterioară.

Salvarea condiţiilor de scanare
Introduceţi un nume pentru condiţiile de scanare î
care apare când faceţi clic pe [Save] [Salvare] din
Preference (Preferinţe utilizator) a filei [Basic] [Ba
utilizaţi condiţiile de scanare salvate anterior, sele
verticală User Preference (Preferinţe utilizator) nu
salvate, iar condiţiile vor fi aplicate.
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a [Brightness] [Luminozitate]

lează luminozitatea şi contrastul imaginilor scanate.
semenea, puteţi să faceţi clic pe [Gamma] pentru a configura 
rile pentru valoarea de corecţie gamma.

a [Image processing] [Procesare 
agine]

figurează setările pentru procesarea imaginii.

Sugestie
Caseta de selectare [Reverse Image] [Inversare i
dacă driverul este deschis dintr-o aplicaţie compa

Fila [Others] [Alte informaţii]

Configuraţi setările privind funcţiile scanerului în t
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tările condiţiei de bază
stă secţiune furnizează o prezentare generală a elementelor de 
 ale scanării, necesare pentru configurarea setărilor scanerului.

ecificarea condiţiilor de bază pentru 
nare

d scanaţi documente, asiguraţi-vă că specificaţi Mode (Mod), 
e Size (Dimensiune pagină), Dots per inch (Puncte pe inci) şi 
ning Side (Faţă scanare), din fila [Basic] [Bază].

de] [Mod]
ctaţi modul de scanare.

Sugestie
anced Text Enhancement] [Mod de îmbunătăţire avansată a 
lui] îndepărtează sau procesează culorile şi textul de fundal 
ru a îmbunătăţi textul, astfel încât acesta să poată fi citit mai uşor.

[Page Size] [Dimensiune pagină]
Selectaţi dimensiunea paginii documentului care t

Sugestie
• Dacă este selectat [Auto-detection] [Detectare 

detectate marginile documentului, iar imaginile 
funcţie de dimensiunea detectată a documentu

• Chiar dacă este selectată o dimensiune standa
deschideţi alimentatorul pentru cărţi de vizită, s
automat la dimensiunea cărţilor de vizită.

[Dots per inch] [Puncte pe inci]
Selectaţi rezoluţia de scanare.

Sugestie
Rezoluţiile mai mari furnizează imagini mai clare, 
mai mari.

[Scanning Side] [Faţă scanare]
Selectaţi feţele pe care doriţi să le scanaţi din doc

Sugestie
Dacă opţiunea [Scanning Side] [Faţă scanare] es
[Skip blank page] [Omitere pagini goale], toate p
detectate sunt excluse din imaginile scanate.
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der/Flatbed] [Alimentator/Suport]

cificaţi dacă doriţi să scanaţi documentele folosind alimentatorul 
suportul când este închis alimentatorul pentru cărţi de vizită.
ă este selectată opţiunea [Auto] [Automat], scanarea începe din 
entator numai în cazul în care documentele sunt aşezate în 
entator. (Dacă nu există documente în alimentator, sunt scanate 
mentele de pe suport).

Sugestie
ntru a scana folosind suportul, setaţi [Feeder/Flatbed] [Alimentator/
ort] în poziţia [Flatbed] [Suport] sau [Auto] [Automat].

că opţiunea [Feeder/Flatbed] [Alimentator/Suport] este setată în 
ziţia [Auto] [Automat], sunt scanate documentele aşezate în 

entator. Dacă nu există documente în alimentator, sunt scanate 
cumentele de pe suport.
că este deschis alimentatorul pentru cărţi de vizită, această 
are este stabilită la [Business card feeder] [Alimentator pentru 
rţi de vizită].
eastă setare este configurată automat la [Feeder] [Alimentator] 
nd opţiunea [Rapid recovery system] [Sistem de recuperare 
idă] este activată din fila [Others] [Alte informaţii].

anarea dimensiunilor personalizate 
 paginilor
ţi să denumiţi şi să înregistraţi o pagină de dimensiune nestandard 
ind o pagină de dimensiune personalizată din lista verticală din 
ta de dialog [Scan Area] [Arie de scanare]; aceasta poate fi 
hisă făcând clic pe opţiunea [Area] [Arie] din fila [Basic] [Bază].

Specificarea ariei de scanare
Când doriţi să specificaţi aria de scanare, configu
setări.

Specificarea ariei
Specificaţi aria documentului de scanat în caseta 
Area] [Arie scanare], pe care o puteţi deschide făcâ
[Area] [Arie] a filei [Basic] [Bază].

Sugestie
În aplicaţia CapturePerfect 3.0, în fereastra de ex
ultima imagine scanată. Folosiţi [Scan Page] [Sca
pagină] pentru a scana documentul pentru care 
iar noua imagine va apărea în fereastra de exami
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nfigurarea setărilor scanerului
figuraţi condiţiile de scanare pe baza rezultatelor de scanare 
e.

ă doriţi să ştergeţi paginile goale în documentele pe 
ă feţe
ţi opţiunea [Scanning Side] [Faţă scanare] la [Skip blank page] 
itere pagini goale] din fila [Basic] [Bază] să şteargă paginile goale 
ate dintr-un document.

Sugestie
ă aţi selectat [Skip blank page] [Omitere pagini goale], se 
ează butonul [Setting] [Setare], iar dumneavoastră puteţi să 
ţi nivelul densităţii pentru a decide dacă paginile sunt goale.

Dacă nu doriţi să scanaţi linii şi caractere
Specificaţi culoarea pe care doriţi să o omiteţi (roş
verde) din lista verticală [Color drop-out] [Culoare
înlăturată] a filei [Image processing] [Procesare im
specificată nu este scanată.

Dacă doriţi să intensificaţi o anumită culo
Specificaţi culoarea pe care doriţi să o intensificaţi
verde) din lista verticală [Color drop-out] [Culoare
înlăturată] a filei [Image processing] [Procesare im
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ă doriţi să intensificaţi contururile imaginilor
laţi setarea [Edge emphasis] [Accentuare margine] a filei [Image 
essing] [Procesare imagine].

ă doriţi să eliminaţi cadrele negre din jurul 
ginilor scanate
ctaţi caseta de selectare [Border Removal] [Îndepărtare cadru] 
ila [Image processing] [Procesare imagine]. Sunt îndepărtate 
ele negre care înconjoară imaginile scanate.

Dacă doriţi să inversaţi alb-negrul în imag
(numai cu driverul TWAIN)
Selectaţi caseta de selectare [Reverse Image] [Inv
fila [Image processing] [Procesare imagine]. Imag
furnizate cu alb-negru inversat.

Sugestie
Driverul ISIS nu are o funcţie de inversare pentru 
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ă doriţi să clarificaţi textul care este mai dificil de citit
ţi opţiunea [Mode] [Mode] pentru [Advanced Text Enhancement] 
 de îmbunătăţire avansată a textului] sau [Advanced Text 

ancement ll] [Mod de îmbunătăţire avansată a textului ll] din fila 
ic] [Bază]. Fundalul textului este îndepărtat sau procesat, 
ntuând textul, astfel încât acesta să poată fi citit mai uşor.

ă doriţi să îndepărtaţi petele negre de pe imaginile 
nate în timpul scanării unor documente cu găuri perforate
eţi caseta de selectare [Punch Hole Removal] [Îndepărtare găuri 
rate] din fila [Image processing] [Procesare imagine]. Petele 

e provocate de găurile perforate din document sunt îndepărtate 
maginile scanate.

Dacă doriţi ca textul să corespundă orien
când scanaţi documente care conţin pag
orientări ale textului
Alegeţi caseta de selectare [Text Orientation Rec
[Recunoaştere orientare tex] din fila [Image proce
imagine].

Este detectată orientarea textului de pe fiecare pa
imagine scanată este rotită în trepte de 90 de grad
orientarea.

Sugestie
Dacă este aleasă caseta de selectare [Text Orien
[Recunoaştere orientare text], lista verticală [Doc
[Orientare document] este dezactivată.

Suport
Document: Faţa în jos

Alimentator
Document: Faţa în sus

Ieşire imagine
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ă doriţi să rotiţi imaginile unui document încărcat 
ontal pentru a corecta orientarea
cificaţi unghiul de rotire din lista verticală [Document Orientation] 
ntare document] din fila [Image processing] [Procesare imagine].

Sugestie
inile sunt rotite în funcţie de orientarea documentului încărcat şi 

nghiul selectat.

Dacă doriţi ca alimentarea documentului 
automat dacă se înregistrează o alimenta
Alegeţi caseta de selectare [Detect by Length] [De
lungime] din [Double Feed Detection] [Detectare a
filei [Others] [Alte informaţii]. Când este activată ac
timpul scanării este detectată o alimentare dublă, d
sunt alimentate automat. Puteţi să reluaţi scanare
reiniţializaţi documentele alimentate dublu.

IMPORTANT
Puteţi să adăugaţi pagini suplimentare, chiar dac
documentului este oprită automat în cazul înregist
duble. După reluarea scanării, utilizaţi aplicaţia p
ultima pagina pagină scanată cu succes.

ort
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inte de a utiliza Adobe Acrobat 9.0
tă două metode de scanare a documentului de la scaner, folosind 
are-ul inclus Adobe Acrobat 9.0. O metodă este Presets (Setată 

abrică) (Black & White Document (Document alb-negru), 
scale Document (Document în tonuri de gri), Color Document 
ument color) sau Color Image (Imagine color)), iar parametrii de 
are sunt setaţi în prealabil. Cealaltă metodă este Custom Scan 
nare personalizată), care vă permite să selectaţi parametrii 
aţi pentru scanare. De asemenea, metoda Custom Scan 
nare personalizată) prezintă o opţiune care vă permite să afişaţi 
să ascundeţi Native Interface (Interfaţa nativă) a scanerului 
nul propriu de setări al scanerului) în timpul scanării.

ă utilizaţi Adobe Acrobat 9.0 cu acest dispozitiv şi scanaţi folosind 
da Custom Scan (Scanare personalizată), trebuie să afişaţi 

ve Interface (Interfaţa nativă) a scanerului, deoarece nu veţi putea 
a corect la dimensiunea specificată a paginii.

cedura de afişare pentru Native Interface 
rfaţa nativă) a scanerului în Custom Scan 
nare personalizată)

Faceţi clic pe [Create] [Creare], iar apoi selectaţi [PDF 
from Scanner] [PDF din scaner] - [Custom Scan] [Scanare 
personalizată].

Faceţi clic pe [Options] [Opţiuni] din caseta de dialog 
Custom Scan (Scanare personalizată) pentru a deschide 
caseta de dialog Scanner Options (Opţiuni scaner).

3 Din lista verticală [User Interface] [Interf
selectaţi [Show Scanner’s Native Interfa
interfaţă nativă scaner], iar apoi faceţi cl
a închide caseta de dialog.

Scanerul execută Custom Scan (Scanare per
afişat ecranul Native Interface (Interfaţa nativă
de setări al scanerului).



Lim
În fu  driverului să fie 
deza

Fila
✓ : 
— : 

Fila
✓ : 
— : 

Mod  Side Contrast 
st faţa din spate)

Blac ✓

Erro ✓

Adv
de î —

Adv
de î —

256
de g ✓

24-b ✓

Mod Drop-Out (Culoare 
rebuie înlăturată)

Blac ✓

Erro ✓

Adv
de î ✓

Adv
de î ✓

256
de g ✓

24-b —
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itări de funcţionare dependente de mod
ncţie de setarea pentru [Mode] [Mod] selectată din fila [Basic] [Bază], este posibil ca anumite setări din fiecare dintre filele
ctivate astfel.

 [Brightness] [Luminozitate]
Poate fi setată
Nu poate fi setată

 [Image processing] [Procesare imagine]
Poate fi setată
Nu poate fi setată

 scanare Contrast Enable Back Side Brightness 
(Activare luminozitate faţa din spate)

Enable Back
(Activare contra

k and White (Alb-negru) ✓ ✓

r Diffusion (Difuziune eroare) ✓ ✓

anced Text Enhancement (Mod 
mbunătăţire avansată a textului) — —

anced Text Enhancement II (Mod 
mbunătăţire avansată a textului II) ✓ —

-level Gray (Nivel de tonuri 
ri: 256) ✓ ✓

it Color (Culori pe 24 biţi) ✓ ✓

 scanare Edge emphasis 
(Accentuare margine)

Color Smoothing 
(Uniformizare culoare)

Reverse Image (Inversare 
imagine) (numai pentru 

driverul TWAIN)

Color 
care t

k and White (Alb-negru) ✓ — ✓

r Diffusion (Difuziune eroare) ✓ — ✓

anced Text Enhancement (Mod 
mbunătăţire avansată a textului) ✓ — ✓

anced Text Enhancement II (Mod 
mbunătăţire avansată a textului II) — — ✓

-level Gray (Nivel de tonuri 
ri: 256) ✓ — —

it Color (Culori pe 24 biţi) ✓ ✓ —
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tările de funcţionare ale scanerului
ţi să specificaţi timpul de aşteptare înainte ca scanerul să intre în 
ul repaus şi să precizaţi dacă doriţi ca scanerul să PORNEASCĂ şi 
e OPREASCĂ automat la PORNIREA şi OPRIREA calculatorului.
tru a configura aceste setări, deschideţi ecranul Scanner 
erties (Proprietăţi scaner).

schiderea ecranului Scanner 
perties (Proprietăţi scaner)

ucţiunile prezentate se aplică dacă utilizaţi sistemul de operare 
ows Vista.

Faceţi clic pe [Start] – [All Programs] [Toate programele] 
şi [Canon DR-2020U] şi apoi faceţi clic pe [Utility] [Utilitar].

Porneşte utilitarul Canon imageFORMULA.

2 Selectaţi [Canon DR-2020U USB] şi face
[Properties] [Proprietăţi].

Sugestie
• Dacă scanerul nu apare în listă, verificaţi da

PORNIT şi conectat la calculator, iar apoi fac
[Actualizare].

• Dacă utilizaţi sistemul de operare Windows V
[User Account Control] [Control cont utilizat
conectat cu drepturi de administrator, faceţi
nu v-aţi conectat cu drepturi de administrat
parola pentru utilizatorul cu drepturi de adm
faceţi clic pe [OK].

Apare ecranul Canon DR-2020U USB Proper
Canon DR-2020U USB).

În secţiunea următoare sunt descrise elementele 
filele ecranului Cannon DR-2020U USB Propertie
Cannon DR-2020U USB).



Se
În ac
[CCF

Fila 
Pent
man
dum

[CC
Spe
repa

Dac
aces
OPR
Scan
scan
oper

Scan
Lam
oper

că automat în cazul 
xemplu imediat 

 scanerul iese din 
torului apare 
zitatea lămpii. 
cunde.

e imediat.

 scanerului să fie 
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tările pentru proprietăţile scanerului
eastă secţiune sunt descrise elementele de setare pentru filele 
L Control] [Control CCFL] şi [Power Control] [Control alimentare].

Sugestie
[Event] [Eveniment] este o filă standard a sistemului de operare. 
ru informaţii suplimentare despre această filă, consultaţi 
ualul de utilizare sau funcţia Help (Asistenţă) a sistemului 
neavoastră de operare.

FL Control] [Control CCFL]
cificaţi timpul de aşteptare înainte ca scanerul să intre în modul 
us.

ă scanerul nu este utilizat pentru intervalul de timp specificat aici, 
ta intră automat în modul de repaus, iar ledul scanerului se 
EŞTE.
erul iese din modul de repaus dacă efectuaţi operaţiunile de 
are de la calculator sau dacă apăsaţi orice buton de pe panoul de 
are.

Sugestie
erul DR-2020U utilizează CCFL (Cold Cathode Fluorescent 

ps) (Lampă fluorescentă cu catod rece). Înainte de a începe 
aţiunile de scanare, trebuie să reglaţi luminozitatea lămpii.

De aceea, este posibil ca scanarea să nu porneas
în care nu a fost reglată luminozitatea lămpii, de e
după PORNIREA scanerului sau imediat după ce
modul repaus. În aceste situaţii, pe afişajul calcula
următorul mesaj până când nu va fi reglată lumino
Perioada de încălzire poate dura până la 30 de se

După reglarea luminozităţii lămpii, scanarea încep

[Power Control] [Control alimentare]
Specificaţi dacă doriţi ca alimentarea cu energie a
legată de cea a calculatorului, astfel încât scanerul 
să se OPREASCĂ în momentul PORNIRII şi OPR

Dacă este selectată opţiunea [The scanner turns ON
in conjunction with the PC.] [Scanerul PORNEŞTE
automat împreună cu calculatorul], scanerul PORN
OPREŞTE automat în momentul PORNIRII sau OP
Dacă este selectată opţiunea [The scanner turns 
using the POWER button.] [Scanerul PORNEŞTE
manual folosind butonul de ALIMENTARE], trebui
OPRIŢI scanerul folosind butonul de ALIMENTAR
de operare.
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treţinerea

oceduri de rutină de curăţare

ţaţi în mod regulat scanerul pentru a menţine randamentul 
ării.

AVERTISMENT
 motive de siguranţă, OPRIŢI întotdeauna întrerupătorul şi 
onectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa scanerul şi 
tea interioară a alimentatorului.
utilizaţi soluţii spray pentru curăţarea scanerului. Mecanismele 
precizie se pot uda şi defecta.
utilizaţi niciodată diluant, alcool sau alţi solvenţi pentru curăţarea 
nerului. Aceasta ar putea duce la deformarea, decolorarea sau 
lvarea suprafeţelor sau la producerea unor incendii sau 
rtcircuite.

răţarea scanerului
u a curăţa partea exterioară a scanerului, utilizaţi o cârpă 
ită în apă şi stoarsă bine, iar pentru a usca scanerul, utilizaţi o 
 uscată curată.

Curăţarea căii de alimenta
Praful sau bucăţile de hârtie din zona de alimentare
din interiorul scanerului pot provoca apariţia unor p
scanate. Utilizaţi aer comprimat pentru a curăţa pe
bucăţile de hârtie din zona de alimentare şi din interi
În plus, după scanarea unui volum mare de docume
OPRIŢI scanerul şi că îndepărtaţi bucăţile de hârtie

Curăţarea sticlei de scanar
plăcii de presiune
Dacă pe imaginile scanate apar dungi albe sau da
scanate se murdăresc, este posibil ca sticla de sc
presiune să fie murdare. Curăţaţi-le cu regularitate

1 Deschideţi cu grijă alimentatorul şi utiliz
curată, uscată pentru a curăţa sticla de 
de presiune.
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Închideţi cu grijă alimentatorul.

ATENŢIE
d închideţi alimentatorul, aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele, 
rece vă puteţi răni.

răţarea cilindrilor şi a suportului 
 separare
ă pe imaginile scanate apar dungi albe sau dacă documentele 
ate se murdăresc, este posibil ca cilindrul şi suportul de separare 
e murdare. Curăţaţi-le cu regularitate.

Sugestie
drul şi suportul de separare se află în interiorul capacului 
entatorului. Înainte de a le curăţa, asiguraţi-vă că îndepărtaţi 
drul şi suportul de separare, astfel cum este prezentat mai jos.

Îndepărtarea cilindrului şi sup
de separare

1 Deschideţi tava de alimentare cu docum
alimentatorului.

2 Ridicaţi pârghia de blocare a cilindrului. 
de blocare cu grijă, spre interior, iar apo
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Îndepărtaţi cilindrul.
Ţineţi de mijlocul cilindrului (partea cilindrului), ridicaţi o parte a 
pârghiei de blocare (�), iar apoi cealaltă parte (�).

Apucaţi ambele părţi ale suportului de separare şi 
îndepărtaţi-l.

5 Pentru a curăţa cilindrii şi suportul de se
cârpă umezită în apă şi stoarsă bine.

Ataşarea cilindrului şi suport
separare

1 Ataşaţi suportul de separare.
Coborâţi cu grijă suportul de separare până c
asiguraţi-vă că acesta este ataşat în siguranţă

�
�
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Ataşaţi cilindrul.
Introduceţi pinionul cilindrului în fanta de pe scaner (�) şi ataşaţi 
vertical pârghia de blocare (�).

Coborâţi pârghia de blocare pentru a fixa cilindrul. Puteţi 
să coborâţi uşor pârghia de blocare, aplecând-o spre 
interior.

4 Închideţi tava de alimentare cu documen
alimentatorului.

ATENŢIE
Când închideţi capacul alimentatorului şi tava
documente, aveţi grijă să nu vă prindeţi dege
puteţi răni.

IMPORTANT
Suportul de separare şi cilindrul sunt consum
care randamentul nu se îmbunătăţeşte după c
de separare şi a cilindrului, trebuie să înlocui
componente. Contactaţi furnizorul local autor
înlocuiţi piesele, înlocuiţi prima data suportul 
randamentul nu se îmbunătăţeşte, înlocuiţi şi 

�
�
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panare

stă secţiune descrie problemele care pot apărea în timpul 
ării scanerului şi soluţii pentru rezolvarea acestora.
ă nu puteţi să rezolvaţi o problemă, contactaţi furnizorul local 
rizat Canon sau departamentul de service.

bleme frecvente şi soluţii
lema 1 Scanerul nu porneşte.
ţii (1) Confirmaţi dacă întrerupătorul este setat corect.

(2) Confirmaţi dacă adaptorul de curent alternativ este 
introdus corect în priză.

lema 2 Scanerul nu este recunoscut.
ţii (1) Confirmaţi dacă scanerul este conectat corect la 

calculator cu un cablu USB.
(2) Confirmaţi dacă scanerul este pornit. Consultaţi 

„Problema 1 Scanerul nu porneşte.”
(3) Interfaţa USB a calculatorului nu poate suporta 

scanerul. Nu se poate garanta că scanerul va funcţiona 
cu toate interfeţele USB.

(4) Confirmaţi dacă pentru conectarea scanerului la calculator 
este utilizat cablul USB furnizat. Nu se poate garanta că 
scanerul va funcţiona cu toate cablurile USB disponibile.

(5) Dacă scanerul este conectat la calculator prin 
intermediul unui hub USB, încercaţi să îndepărtaţi 
hub-ul şi să conectaţi scanerul direct la calculator.

(6) Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
lema 3 Îndreptare automată a documentelor 

(imaginile scanate sunt înclinate).
ţii (1) Aliniaţi dispozitivele de ghidare a documentului, astfel 

încât să se potrivească cât mai bine şi încărcaţi 
documentele astfel încât acestea să fie alimentate drept.

(2) Activaţi setarea [Deskew] [Îndreptare automată] în 
driverul scanerului.

(3) Dacă aţi scanat multe pagini de la ultima curăţare a 
cilindrului, curăţaţi cilindrii. Dacă în continuare 
documentele nu sunt drepte, este posibil să fie necesar 
să înlocuiţi cilindrii sau să efectuaţi alte activităţi de 
întreţinere. Consultaţi pagina 62 pentru procedurile de 
curăţare şi înlocuire a cilindrului.

Problema 4 Nu sunt scanate ambele feţe, deşi în
scanerului este activată setarea Dup

Soluţii În CaptureOnTouch sau CapturePerfec
lucrări pentru care este înregistrată sca
faţă (simplex), va avea întotdeauna ca 
simplex, indiferent de setările din driver
exemplu, dacă în fila [Scanner setting] 
caseta de dialog [Job Register] [Înregis
software-ului CaptureOnTouch, este se
[Simplex], pentru lucrarea respectivă, s
efectuată întotdeauna pe o singură faţă
configuraţi setările driverului scanerului
Batch to File] [Scanare lot către fişier] d
[Scanare] al software-ului CapturePerfe
efectuată întotdeauna conform setărilor
efectua o scanare duplex, schimbaţi se
creaţi o altă lucrare pentru scanarea du

Problema 5 Dacă apar linii sau dungi albe în ima
Soluţii Curăţaţi ambele feţe ale sticlei scaneru

din cauciuc cât şi cel din metal). Dacă 
lipicioase, de exemplu lipici şi lichid co
grijă încercând să aplicaţi puţină presiu
zonele în care apar liniile albe. Dacă p
rezolvată după curăţare, este posibil c
zgâriată. Contactaţi furnizorul local aut

Problema 6 Lipsesc pagini.
Soluţii Când setarea [Scanning Side] [Faţă sc

scanerului este [Skip Blank Page] [Om
documentele care au foarte puţin negr
neintenţionat. Selectaţi o altă setare a 
de exemplu [Simplex] sau [Duplex] sau
black pixels] [Raport pixeli negri]. Dacă
din cauza unei alimentări duble, consu
Blocaj de hârtie (sau alimentare dublă

Problema 7 Blocaj de hârtie (sau alimentare dub
Soluţii (1) Dacă este nevoie, curăţaţi cilindrii 

(2) Este posibil ca scanarea corespun
fi efectuată dacă paginile documen
cauza electricităţii statice. Răsfoiţi 
de a le încărca.
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lema 8 Fiecare pagină scanată a unui document cu mai multe 
pagini este salvată într-un document separat.

ţii Folosind CaptureOnTouch, dacă este selectat formatul de 
fişier TIFF sau PDF, puteţi să scanaţi mai multe pagini într-
un singur fişier imagine. Pentru aceasta, selectaţi [File type] 
[Tip fişier], faceţi clic pe butonul [Detail Settings] [Detalii 
setări] şi selectaţi [Save all pages as one file] [Se salvează 
toate paginile ca un singur fişier] în caseta de dialog afişată.
Dacă selectaţi [Scan Batch to File] [Scanare lot către fişier] 
din meniul [Scan] [Scanare] al software-ului CapturePerfect, 
apare o casetă de dialog cu un meniu derulant, care vă 
permite să selectaţi [Single Page] [O singură pagină], [Multi 
Page (All Pages)] [Mai multe pagini (Toate paginile)] sau 
[Multi Page (Specified Pages)] [Mai multe pagini (pagini 
specificate)]. Dacă selectaţi [Single Page] [O singură 
pagină], fiecare pagină din documentul cu mai multe pagini 
este salvată într-un fişier imagine separat. Pentru a salva 
mai multe pagini într-un singur fişier imagine, selectaţi [Multi 
Page (All Pages)] [Mai multe pagini (Toate paginile)] sau 
[Multi Page (Specified Pages)] [Mai multe pagini (Pagini 
specificate)].

lema 9 Documentele au fost alimentate, însă imaginile scanate 
nu sunt salvate.

ţii Când este selectat Panel-Feeding (Alimentare-Panou) ca 
metodă de alimentare în ecranul de setări al driverului 
scanerului, după alimentarea documentului, scanarea nu 
este efectuată până când nu faceţi clic pe butonul de 
scanare de pe scan panel. 

lema 10 Imaginile scanate ca pagini multiple nu pot fi salvate 
într-un singur fişier JPEG sau BMP.

ţii Imaginile scanate ca pagini multiple nu pot fi salvate într-un 
singur fişier JPEG sau BMP. Salvaţi imaginile într-un format 
TIFF sau PDF.

Problema 11 Este afişat un mesaj de eroare.
Soluţii Confirmaţi natura erorii şi rezolvaţi pro

butonul STOP pentru a şterge mesaju
continuare sunt prezentate soluţii pent

Problema 12 Nu se poate efectua scanarea ADF.
Soluţii Atunci când alimentatorul pentru cărţi d

nu poate fi efectuată scanarea din alim
alimentatorul pentru cărţile de vizită, în
este deschis.

Problema 13 Funcţia Auto Start (Pornire automat
Soluţii Senzorul de detecţie a documentelor d

funcţionează când este deschis alimen
de vizită. De aceea, chiar dacă docum
în alimentator, scanarea nu va începe 
alimentatorul pentru cărţi de vizită este
alimentatorul pentru cărţile de vizită.

Problema 14 Apare mesajul „Warming up” („Încă

Soluţii Dacă procedura este efectuată imedia
scanerului sau dacă ledul de alimentar
afişajul calculatorului apare următorul 
situaţie, scanarea începe după încălzir
Perioada de încălzire poate dura până

Mesaj de eroare Soluţie
Hârtie blocată în scaner; soluţionaţi 
blocajele de hârtie şi apăsaţi butonul 
STOP.

S-a înregistrat u
Scoateţi hârtia 
pagina 70.)

Capacul scanerului sau unitatea 
superioară este deschisă. Îndepărtaţi 
hârtia blocată şi apăsaţi butonul STOP.

Închideţi capac
unitatea superio

Eliberaţi comutatorul de blocare. 
După ce deblocaţi comutatorul de 
blocare, apăsaţi butonul STOP.

Comutatorul de
Deblocaţi comu

Alimentatorul nu este conectat. Conectorul ADF
spate al scaner
Introduceţi pân
ADF. 

S-a înregistrat o alimentare dublă cu 
hârtie. Vă rugăm să verificaţi 
documentul şi imaginea scanată de pe 
afişaj şi să scanaţi din nou documentul.

Scanarea a fost
alimentări. Verif
pentru a confirm
scanate şi contin
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panare software
stă secţiune descrie problemele de depanare şi soluţii pentru 

area software-ului furnizat (CaptureOnTouch şi CapturePerfect).

că scanarea se efectuează prea încet
nchideţi celelalte programe care rulează, dacă există.
canarea poate încetini dacă memoria este insuficientă din cauza 
plicaţiilor din sistem, de exemplu programele anti-virus. Dacă 

rebuie să eliberaţi spaţiu de memorie, închideţi programele de 
cest gen.
ând nu este disponibil suficient spaţiu pe discul fix, scanerul se 
oate afla în imposibilitatea de a crea fişierele temporare necesare 
entru datele scanate. Pentru a elibera mai mult spaţiu, ştergeţi 

oate datele care nu sunt necesare de pe discul fix.
canarea se efectuează greu dacă portul USB al calculatorul nu 
ste compatibil Hi-Speed USB 2.0. 
acă utilizaţi un cablu USB obişnuit, care nu este compatibil 
i-Speed USB 2.0, înlocuiţi cablul cu cablul compatibil furnizat.
acă scanerul şi calculatorul sunt conectate prin intermediul unui 
ub USB care nu este compatibil Hi-Speed USB 2.0, îndepărtaţi 
ub-ul şi conectaţi scanerul direct la calculatorul.

că fişierele imagine scanate nu pot fi 
schise într-o aplicaţie
maginile scanate salvate ca fişiere TIFF cu mai multe pagini pot fi 
eschise numai cu programele care suportă acest format de fişier.

maginile salvate ca fişiere TIFF comprimate (cu o singură pagină 
au cu mai multe pagini) pot fi deschise numai cu programele care 
uportă formatul comprimat. Acest lucru se poate întâmpla cu 
rogramele care nu sunt compatibile cu CaptureOnTouch sau 
apturePerfect. În această situaţie, înainte de a scana, selectaţi 

None” („Niciuna”) ca format de comprimare al fişierelor imagine. 

că software-ul CapturePerfect nu 
ate deschide anumite fişiere PDF
mite fişiere PDF create de programe care nu sunt proprii 
paniei Canon, nu pot fi deschise de software-ul CapturePerfect.

Î & R (Sfaturi utile)
În această secţiune sunt furnizate sfaturi utile pen
documentelor.

Unde sunt salvate imaginile scanate? Poa
destinaţia de salvare?
Imaginile sunt salvate în următoarele locaţii, în fun
programului. Toate locaţiile destinaţiei pot fi modif
folder.

CaptureOnTouch
➜ Pentru scanarea Scan First (Scanare iniţială), fi

în folderul specificat în ecranul Output method 
➜ Pentru scanarea lucrării selectate, fişierele sun

specificat în fila [Output settings] [Setări de ieş
înregistrării lucrării.

CapturePerfect
➜ În timpul operaţiunilor normale de scanare, de 

unei singure pagini, destinaţia de salvare a fişie
fi specificată la fiecare scanare.

➜ Când se scanează folosind o lucrare înregistra
salvate în folderul specificat în setările lucrării.

Cum sunt efectuate setările scanării?
CaptureOnTouch
➜ Pentru scanarea Scan First (Scanare iniţială), f

[Scanner setting] [Setare scaner] pe primul ecra
a afişa setările de scanare disponibile.

➜ Pentru scanarea unei lucrări selectate, setările
fila [Scanner setting] [Setare scaner] când înre

CapturePerfect
➜ Pentru scanarea normală, faceţi clic pe [Scann

scaner] din meniul [Scan] [Scanare] pentru a d
setare al driverului scanerului şi efectuaţi aici s

➜ Setările pentru lucrarea de scanare sunt efectu
lucrare.
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 pot să salvez mai multe pagini sub forma unui singur 
r sau să salvez un fişier pentru fiecare pagină? 

d imaginile scanate sunt salvate în format BMP sau JPEG, fiecare 
ine este salvată întotdeauna într-un fişier separat. 

d imaginile scanate sunt salvate într-un format PDF sau TIFF, 
ţi să specificaţi fişiere cu o singură pagină sau cu mai multe 
ni. De asemenea, consultaţi punctul 8 din „Probleme frecvente şi 
ţii”.

 să copiez sau să efectuez copii de rezervă ale 
figuraţiilor de setare a scanerului?
tureOnTouch
t efectuate copii de rezervă după setările scanerului şi după 
lalte setări în setările de mediu. Consultaţi şi întrebarea următoare 
 să copiez sau să efectuez copii de rezervă ale setărilor aplicaţiei 
tureOnTouch?”.

turePerfect
ă folosiţi software-ul CapturePerfect, nu puteţi să copiaţi sau să 
tuaţi copii de rezervă ale configuraţiilor de setare a scanerului.

 să copiez sau să efectuez copii de rezervă ale setărilor 
caţiei CaptureOnTouch?
ţi clic pe butonul [Environ. Settings] [Setări de mediu] pentru a 
 caseta de dialog [Environmental settings] [Setări de mediu], de 
 puteţi efectua copii de rezervă şi să restauraţi configuraţiile de 

re, folosind [Backup/Restore] [Copie de rezervă/Restaurare] din 
Basic settings] [Setări de bază].

e sunt regulile care se aplică numelor fişierelor 
gine?
tureOnTouch
ele fişierului cu imaginile scanate sunt create în funcţie de setările 
aseta de dialog [File name settings] [Setări nume fişier]. Această 
tă de dialog apare dacă faceţi clic pe butonul [File name settings] 
ări nume fişier] de pe ecranul pentru setările de ieşire Scan First 
nare iniţială) şi în fila [Output settings] [Setări de ieşire] a casetei 
ialog [Job Registration] [Înregistrare lucrare]. 
ele fişierului cu imaginea scanată sunt create parţial sau total, 
ncţie de următoarele trei setări din caseta de dialog.

În caseta [File name] [Nume fişier] a casetei de op
settings] [Setări nume fişier], este afişat un exemp
fişierului.

Cum pot să omit paginile albe şi să scane
paginilor?
Specificaţi [Skip Blank Page] [Omitere pagini goa
setare al driverului scanerului şi apoi scanaţi.

Cum pot să scanez cărţi de vizită?
Setaţi cărţile de vizită în alimentatorul pentru cărţi
cardurile plastifiate pe suport. Specificaţi aceeaşi 
cartea de vizită (sau Auto-detection) (Detectare a
scanaţi. (Consultaţi pagina 24 şi pagina 51.)

Pot să adaug sau să introduc imagini într
imagine scanat?
CapturePerfect include o funcţie care permite adă
introducerea paginilor în fişierele imagini scanate.
consultaţi CapturePerfect Operation Guide (Ghid 
CapturePerfect).

Setare Descriere

File name 
(Nume fişier)

Orice şir de caractere specif
inclus în numele fişierului.

Add date and 
time (Adăugare 
dată şi oră)

La numele fişierului este adă
Selectaţi formatul de dată di
YYYY = an, MM = lună şi DD
adăugată după dată.

Add counter to file 
names (Adăugare 
contor la numele 
fişierului)

Adaugă numerele seriale în o
sunt salvate paginile cu imag
Specificaţi numărul de cifre ş
pornire.
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 pot să lipesc rezultatele OCR din software-ul 
turePerfect în Excel sau World?
ă scanarea cu funcţia de recunoaştere OCR activată în 
turePerfect, faceţi clic pe [Modify Barcode/OCR] [Modificare cod 
are/OCR] în meniul [Edit] [Editare] pentru a deschide caseta de 
g [Modify Barcode/OCR] [Modificare cod de bare/OCR], unde 
ţi să copiaţi textul în caseta [OCR Characters] [Caractere OCR]. 
, folosind o aplicaţie gen Acrobat, puteţi să deschideţi fişierele 
 care au fost scanate având activată funcţia OCR şi puteţi să 
aţi textul dorit.

 pot să încarc şi să scanez documente de dimensiuni 
rite?
te de a scana, setaţi [Auto-detection] [Detectare automată] 
ru [Page Size] [Dimensiune pagină] în ecranul de setări al 
rului scanerului. (Consultaţi pagina 51.)

 pot să scanez cel mai bine fotografii?
te de a scana, setaţi opţiunea [Page Size] [Dimensiune pagină] 
ranul de setări al driverului scanerului. Sau, înregistraţi 
nsiunea fotografiilor pe care doriţi să le scanaţi. (Consultaţi 
na 52.) Dacă este selectată opţiunea [Auto Detection] [Detectare 
mată], este posibil ca fotografiile care au culori de fundal 
ecate (sau documente cu fundal negru) să nu fie scanate clar.

 pot să tipăresc datele scanate?
tureOnTouch
entru scanarea folosind Scan First (Scanare iniţială), selectaţi 
rint] [Tipărire] de pe ecranul de selectare Output Method (Metodă 

e ieşire). 
entru scanarea lucrării selectate, alegeţi [Print] [Tipărire] ca 
utput method] [Metodă de ieşire] când înregistraţi lucrarea.

turePerfect
aţi folosiţi funcţia de tipărire a lotului scanat. Sau, înregistraţi o 
re cu imprimanta selectată ca fiind destinaţia de ieşire.

Cum pot să salvez datele scanate într-un
CaptureOnTouch
➜ Pentru scanarea Scan First (Scanare iniţială), s

folder] [Salvare în folder] din ecranul de selecta
ieşire şi specificaţi folderul partajat ca destinaţi
ecranul Output Setting (Setări de ieşire). 

➜ Pentru selectarea unei lucrări de scanare, sele
(„Salvare ca fişier”) pentru [Output method] [Me
înregistraţi lucrarea şi specificaţi folderul partaj
salvare în fila [Output Settings] [Setări de ieşire

CapturePerfect
Scanaţi folosiţi setarea Scan Batch (Scanare lot) 
Page (Scanare o singură pagină)) a fişierului. Sau
lucrare având ca destinaţie de ieşire un fişier şi se
salvare în folderul partajat.

Cum pot să ataşez datele scanate la un e
transmit ca e-mail)?
CaptureOnTouch
➜ Pentru scanarea folosind Scan First (Scanare i

[Attach to E-mail] [Ataşare la un e-mail] din ecr
Output Method (Metodă de ieşire). 

➜ Pentru scanarea lucrării selectate, alegeţi „Atta
(„Ataşare la un e-mail”) ca [Output method] [Me
înregistraţi lucrarea.

CapturePerfect
Scanaţi folosind funcţia Scan Batch to Mail (Scan
Sau, înregistraţi o lucrare având ca destinaţie de 
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caje de hârtie
ă în timpul scanării de alimentator se produc blocaje de hârtie, pe 
ul de indicare apare un mesaj de eroare. Pentru a soluţiona 

ajele de hârtie, urmaţi procedura prezentată mai jos.

ATENŢIE
d soluţionaţi blocajele de hârtie, aveţi grijă să nu vă tăiaţi la mână 
arginile hârtiei.

Îndepărtaţi documentele din tava de alimentare cu 
documente şi din suportul de scoatere.

Deschideţi capacul alimentatorului şi confirmaţi locaţia 
blocajului de hârtie. 

Sugestie
Dacă blocajul de hârtie nu s-a înregistrat în capacul 
alimentatorului, verificaţi partea inferioară a alimentatorului sau 
suportul de scoatere.

3 Dacă documentul blocat nu este încreţit
oricare alt mod, închideţi capacul alimen
apăsaţi butonul STOP.
Documentul blocat este scos, iar mesajul de e
pe afişaj.

4 Dacă documentul este blocat într-un colţ
îndepărtaţi cu grijă documentul, fără să 

IMPORTANT
Scoateţi documentul cu grijă; nu trageţi cu fo
În cazul în care documentul se rupe, asigura
că îndepărtaţi toate bucăţile de hârtie din sca
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Închideţi cu grijă capacul alimentatorului.

ATENŢIE
Când închideţi capacul alimentatorului, aveţi grijă să nu vă 
prindeţi degetele, deoarece vă puteţi răni.

Apăsaţi butonul STOP pentru a şterge mesajul de eroare 
de pe afişaj.

Sugestie
După soluţionarea blocajului de hârtie, înainte de a continua 
scanarea, confirmaţi dacă ultimul document a fost scanat.
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zinstalarea software-ului
mite defecţiuni ale scanerului pot fi rezolvate reinstalând 
are-ul. Înainte de a reinstala software-ul, asiguraţi-vă că efectuaţi 

edura de mai jos de dezinstalare a software-ului.

zinstalarea driverului ISIS/TWAIN
tru exemplificare, această secţiune descrie modul de dezinstalare 
iverului ISIS/TWAIN, folosind Windows Vista. Puteţi să utilizaţi 
aşi procedură de dezinstalare a software-ului CaptureOnTouch 
pturePerfect 3.0.

ucţiunile prezentate se aplică dacă utilizaţi sistemul de operare 
ows Vista.

IMPORTANT
d dezinstalaţi software-ul, conectaţi-vă întotdeauna pentru 
ows cu drepturi de administrator.

Faceţi clic pe [Start] şi apoi faceţi clic pe [Control Panel] 
[Panou de control] pentru a deschide Control Panel 
Control Panel (Panoul de control).

Sugestie
Pentru Windows 2000 şi XP, faceţi clic pe [Start], [Settings] 
[Setări], [Control Panel] [Panou de control].

Apare Control Panel (Panou de control).

2 Faceţi clic pe [Programs] [Programe].

Sugestie
Pentru Windows 2000 şi XP, faceţi clic pe [Ad
[Adăugare/Eliminare], [Programs] [Programe

3 Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o îndep
programe, iar apoi faceţi clic pe [Uninsta

Sugestie
Pentru Windows 2000, faceţi clic pe [Add/Rem
Eliminare]. Pentru Windows XP, faceţi clic pe [R

Apare ecranul de confirmare.
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Faceţi clic pe [Yes] (Da).

Faceţi clic pe [Finish] [Terminare].
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nexă

ecificaţii

aner
scaner tip desktop cu ADF/suport

ensiune document
entator
Lăţime: 5,5" - 8,5" (140 mm - 216 mm)
Lungime: 3,9" - 14,0" (100 mm - 356 mm)
Grosime: 13 - 32 lb bond (52 - 128 g/m2) 
(0,002" - 0,006" (0,06 mm - 0,15 mm))
Capacitate: 50 foi sau un teanc de foi cu o înălţime 
de 0,2" (5,0 mm) (inclusiv onduleurile)
ort
Lăţime: 8.5" (216 mm)
Lungime: 11.7" (297 mm)
entator pentru cărţi de vizită
Lăţime: 1,9" - 2,2" (49 mm - 55 mm)
Lungime: 3,3" - 3,6" (85 mm - 91 mm)
Grosime: 32 - 80 lb bond (128 - 300 g/m2) 
(0,004" - 0,014" (0,15 mm - 0,3 mm))
Capacitate: 15 foi sau un teanc de foi cu o înălţime 
de 0,15" (3,8 mm) (inclusiv onduleurile)

dă de alimentare
Automat

ent scaner
Senzor CCD (Charge-Coupled Device) (Dispozitiv cu sarcină 
cuplată) 

ă optică
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) (Lampă fluorescentă 
cu catod rece)

de scanare
Simplex, Duplex, Skip blank pages (Omitere pagini goale)
ri de scanare
Black and White (Alb-negru), Advanced Text Enhancement 
(Mod de îmbunătăţire avansată a textului), Advanced Text 
Enhancement II (Mod de îmbunătăţire avansată a textului II), 
Error Diffusion (Difuziune eroare), 256-level Gray (Nivel de 
tonuri de gri: 256), 24-bit Color (Culori pe 24 de biţi), Smoothing 
Color (Uniformizare culoare)

Rezoluţie scanare 
(Linii principale de scanare x linii secundare d

100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dp
240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dp

Viteză de scanare (A4, 200 dpi, Simplex)
Alimentator

Black and White (Alb-negru): 20 ppm
Gray (Tonuri de gri): 20 ppm
Color (Color): 20 ppm

Interfaţă
Hi-Speed USB 2.0

Dimensiuni
17,3" (L) × 15,8" (A, excluzând cablul ADF)
(440 mm × 400 mm × 180 mm)

Greutate
Aproximativ 17,2 lb (7,8 kg)

Consum de putere
Scanare: Maxim 33,0 W
În modul repaus: Maxim 3,7 W
Cu întrerupătorul OPRIT: Maxim 0,5 W

Zgomot
64 dB sau mai puţin

Mediu de operare
Temperatură: 50 °F - 90,5 °F (10 °C - 32,5
Umiditate: 20% - 80% RH

Adaptor de curent alternativ
Număr model

MG1-4314
Alimentare

100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,2 A (100 V) 
Ieşire

24 V CD, 2,2 A
Greutate

Aproximativ 0,88 lb (0,4 kg)

Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare.
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ese de schimb

dru
od produs: 4048B001
ort de separare
od produs: 4048B002

ntru detalii suplimentare despre înlocuirea cilindrului şi suportului 
 separare, consultaţi „Curăţarea cilindrilor şi a suportului de 
arare” la pagina 62.

ntru detalii suplimentare despre înlocuirea acestora, contactaţi 
rezentantul dumneavoastră local autorizat Canon.
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Alte metode .......................................................................... 40
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