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 موردی را که می خواهید اسکن کنید روی صفحه قرار دهید.

 قرار دهید. صفحه اسکنر. مورد را روی 1

 . جلد سند را باز کنید.1

 . مورد را طوری روی صفحه قرار دهید که طرف آن رو به پایین اسکن شود.2

 

 مهم

 هنگام قرار دادن نسخه اصلی روی صفحه، حتما موارد زیر را رعایت کنید.  •

 

 



موارد زیر ممکن است باعث اختالل در عملکرد اسکنر یا شکستن شیشه   عدم رعایت

 صفحه شود.

کیلوگرم( یا بیشتر روی شیشه صفحه  2.0پوند ) 4.4از قرار دادن اشیاء با وزن  •

 خودداری کنید.

کیلوگرم( یا بیشتر به شیشه صفحه، مانند فشار  2.0پوند ) 4.4از وارد کردن فشار  •

 به پایین خودداری کنید. مدرک دادن

 .. جلد سند را به آرامی ببندید2

 مهم

  برای صفحه، حتماً قبل از شروع به کار درپوش سند را پس از قرار دادن آیتم روی •

 .اسکن به درستی ببندید

 

 : مواردی که می توانید قرار دهید و نحوه قرار دادن اقالم

 انواع اقالم 

 سند، مجله یا روزنامه 

 و غیره( BD/DVD/CDعکس چاپ شده، کارت پستال، کارت ویزیت یا دیسک )

 سانتی متر(  x 29.7 21.6اینچ ) x 11.7 8.5ارتفاع( حداکثر.  xاندازه )عرض 

 

 

 



 
 

 قرار دادن مورد برای تراز با عالمت تراز 

، A4هنگام اسکن با تعیین اندازه استاندارد )وهنگام اسکن اسناد، مجالت یا روزنامه ها 

Letter  آن را با  قرار گیرد وو غیره(مورد را طوری قرار دهید تا اسکن رو به پایین

 عالمت تراز تراز کنید. 

 بخش هایی که روی ناحیه راه راه مورب قرار می گیرند قابل اسکن نیستند *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قرار دادن چندین آیتم 

 

 
 

 0.4اقالم را حداقل  هنگام اسکن چندین عکس چاپ شده، کارت پستال یا کارت ویزیت

سانتی متر( از لبه های صفحه دورتر قرار دهید، به طوری که طرف مورد نظر   1اینچ )

 باشد. پایین برای اسکن رو به

 سانتی متر( از یکدیگر نیز قرار دهید. 1اینچ ) 0.4آنها را حداقل 

کارت پستال  یا  2Lیا دو مورد در اندازه  Lیا   Eمی توانید حداکثر چهار مورد در اندازه 

 قرار دهید.

 بخش هایی که روی ناحیه راه راه مورب قرار می گیرند قابل اسکن نیستند 

 وجه داشته باشید *ت

اصالح می   Skewدرجه( به طور خودکار توسط  10موقعیت اقالم مایل )تا حدود •

 شود.

 بیشترسانتی متر( یا  18اینچ ) 7.1عکس های کج با لبه بلند تقریباً  :  عملکرد تصحیح

 . قابل اصالح نیست

عکس های غیر مستطیلی یا نامنظم )مانند عکس هایی که به اشکال مختلف بریده  •

 شده اند(ممکن است به درستی اسکن نشود.



 

 مهم

 را از رایانه جدا کنید. USBقبل از تمیز کردن دستگاه، کابل  •

با بافت خشن یا مواد مشابه برای تمیز کردن  ای از دستمال کاغذی، دستمال پارچه•

 سطح خراشده نشود.استفاده نکنید تا

هرگز از الکل، تینر، بنزن و غیره استفاده نکنید. قسمت بیرونی ممکن است تغییر   •

 شکل داده، تغییر رنگ داده یا حل شود.

 ( و B(، قسمت داخلی جلد سند )ورق سفید( )Aبا یک پارچه خشک نرم، صفحه )

 را تمیز کنید (Cرونی )بی

کنید، سپس  کردن تمیز اقدام به برای کثیفی های سرسخت، با یک پارچه مرطوب

 رطوبت را با یک خشک کننده نرم پاک کنید.

 .را کامال پاک کنید تا اثری باقی نماند ای سطح شیشه

 

 

 
 

 



 مهم

روکش یا صفحه سند را به شدت فشار ندهید. ممکن است شیشه بشکند و باعث  •

 آسیب شود.

رطوبت را کامالً پاک کنید. اسکن با رطوبت باقی مانده روی سطح شیشه و جلد  •

 سندممکن است بر روی تصویر تأثیر بگذارد.

آنها را کانکتورها یا قطعات فلزی سمت عقب دستگاه را خیس نکنید. اگر خیس شدند  •

 کامال با یک پارچه خشک کامال پاک کنید 

با دستمال مرطوبی که به خوبی آبگیری نشده است اقدام به پاک کردن نکنید و  •

 مستقیماً آب یا مواد شوینده را روی آن اسپری نکنید.

رطوبت ممکن است به داخل دستگاه نفوذ کند و به قسمت داخلی صفحه یا سنسور 

 صویرشود.باعث نقص ت و آسیب بزند

 

 

 
 

 


