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Important: Nu conectaţi cablul USB până când nu aţi instalat softul. Finalizaţi paşii de instalare în
ordinea descrisă în acest Ghid Rapid de Instalare.

Scanerul DocuMate 520
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Despachetarea şi Deblocarea
1 Scoateţi cu grijă ambalajul de de desupra şi de sub scaner.

2 Culisaţi butonul de blocare pe poziţia deblocat.
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Montarea Scanerului
1 Ataşaţi Ghidajul Hârtiei prin inserarea soclurilor de pe el

(A) în agăţătorile (B) de pe scaner
şi culisând Ghidajul în jos până intră în lăcaşul sau.
Înclichetaţi agăţătorile de prindere (C)
în lăcaşul lor.
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2 Insertaţi Extensia Ghidajului Hârtiei în

Ghidajul Hârtiei şi înclichetaţi agăţătorile de prindere în
lăcaşul lor.

3 Introduceţi Opritorul Hârtiei în spatele scanerului şi

lăsaţil să alunece în jos până când agătătorile intră
în locul lor.
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Instalarea Softului
1 Introduceţi CD-ul în calculator. Dacă CD-ul nu porneşte automat,

faceţi dublu clic pe icoana My Computer de pe ecranul
Windows, apoi faceţi dublu clic pe icoana CD.
Important: Dacă aveţi deja cupla cablul USB, deconectaţi-l
înainte de a instala softul.
2 În meniul de instalare, faceţi clic Install Products.

3 Faceţi clic pe ScanSoft PaperPort şi Scanner Driver şi pe

orice alt obiect de instalat apoi faceţi clic pe Install Now.
4 În fereastra XEROX Product Registration, introduceţi informaţiile

cerute şi apoi faceţi clic Register.

5 Când a cerut să se conecteze scanetul, STOP. Nu faceţi clic pe

Finish încă. Executaţi următoarele secţiuni pentru a porni
scanerul şi conectaţi mai întâi cablul USB.

Pornirea Scanerului
1 Cuplaţi cablul ataşat de ADF în portul ADF.

2 Cuplaţi sursa de alimentare în portul de alimentare

al scanerului.
3 Cuplaţi cablul de alimentare în sursa de

alimentare şi apoi într-o priză electrică.
4 Aprindeţi întrerupătorul de reţea aflat pe o

laterală a scanerului.
Numărul de serie al scanerului este aplasat
aici.
Lumina de stare se aprinde,
indicând că scanerul este alimentat cu energie electrică.
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Conectaþi Cablul USB
5 Cuplaţi cablul USB în portul USB

al scanerului.
Cuplaţi celălalt capăt al cablului USB într-un
port USB al calculatorului, tastaturii sau întrun hub USB.
Calculatorul încarcă softul scanerului.
Note: Dacă folosiţi Windows XP şi aveţi cablul USB cuplat într-un port USB 1.1t,
un balon cu informaţii de deschide explicându-vă “A HI-SPEED USB device is plugged into a
non-HI-SPEED USB hub” (“Un dispozitiv USB de mare viteză este conectat într-un hub mai
lent”). Cuplaţi cablul USB într-un port USB 2.0 (dacă este disponibil) sau ignoraţi mesajul.

6 Acum faceţi clic pe Finish în fereastra Connect Scanner.
7 Când instalarea s-a terminat, reporniţi calculatorul.

Scanarea
1 Deschideţi capacul documentelor şi puneţi un obiect pe

geamul scanerului, cu faţa în jos.
2 Aliniaţi obiectul cu săgeata de pe chenarul de

raportare.
3 Inchideţi capacul şi apăsaţi butonul Scan aflat pe

faţa scanerului.
Scanerul începe operaţia de scanare.
Când scanarea s-a terminat, imaginea apare
în softul de destinaţie.
Consultaţi Ghidul de Instalare pentru utilizarea Alimentatorului Autimat de Documente,
configurarea butoanelor scanerului şi scanarea din softul PaperPort.
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