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ADS-2100e
ADS-2600We

ROM Versiunea A

V  rug m s  citi i aceast  bro ur  înainte de a încerca s  folosi i aparatul sau înainte de a 
efectua orice opera ii de între inere. Nerespectarea acestor instruc iuni poate duce la cre terea 
riscului de producere a incendiilor, scurtcircuitelor, arsurilor sau asfixierilor. Compania Brother 
nu va fi r spunz toare pentru nicio daun  care poate rezulta în urma nerespect rii de c tre 
proprietarul produsului a instruc iunilor din acest ghid.

Modul de utilizare a ghidului:
1 Citi i în întregime ghidul înainte de a utiliza aparatul i p stra i-l pentru consultarea ulterioar .
2 Respecta i cu grij  instruc iunile prezentate în acest ghid i respecta i întotdeauna toate 

avertismentele i instruc iunile marcate pe produs.
3 Dac  ave i nel muriri privind modul de utilizare a aparatului dup  ce a i citit acest ghid, 

consulta i dealerul Brother local sau Centrul de asisten  clien i Brother.
4 Pentru a v  asigura c  a i în eles toate instruc iunile, studia i simbolurile i conven iile 

utilizate în documenta ia de mai jos.

Simbolurile i conven iile 
folosite în documenta ie
În aceast  documenta ie sunt folosite 
urm toarele simboluri i conven ii:

Respecta i toate instruc iunile i avertiz rile 
marcate pe acest aparat.

AVERTIZARE
AVERTIZARE indic  o situa ie poten ial 
periculoas  care, dac  nu este evitat , ar putea 
cauza moartea sau r niri grave.

ATEN IE
ATEN IE indic  o situa ie poten ial periculoas  
care, dac  nu este evitat , ar putea cauza r niri 
minore sau moderate.

IMPORTANT
IMPORTANT indic  o situa ie poten ial 
periculoas  care, dac  nu este evitat , ar putea 
cauza pagube materiale sau defectarea 
produsului.

NOT
NOT  v  informeaz  asupra m surilor care 
trebuie luate în anumite situa ii i v  ofer  
indica ii asupra modului în care aparatul 
func ioneaz  la selectarea altor op iuni.

Pictogramele de interdic ie indic  ac iuni 
care nu trebuie efectuate.

Aceast  pictogram  indic  faptul c  nu 
trebuie utilizate pulverizatoare inflamabile.
Aceast  pictogram  indic  faptul c  nu 
trebuie utiliza i solven i organici cum ar fi 
alcoolul sau alte lichide.
Pictogramele „Pericol de electrocutare” 
v  avertizeaz  asupra unui eventual 
pericol de producere a unor ocuri 
electrice (electrocutare).
Pictogramele „Pericol de incendiu” v  
avertizeaz  cu privire la posibilitatea 
producerii unui incendiu.

Caractere 
aldine

Caracterele aldine identific  
anumite butoane de pe panoul 
de control al aparatului sau de 
pe ecranul computerului.

Caractere 
cursive

Caracterele cursive eviden iaz  
un aspect important sau fac 
referire la un subiect înrudit.

(Numai pentru 
ADS-2600We)
Courier New

Textele scrise folosind 
caracterele Courier New 
identific  mesajele afi ate pe 
ecranul LCD al aparatului.

NOT
În figurile din acest ghid este prezentat 
modelul ADS-2100e.

Ghid de siguran a 
produsului ADS-2100e ADS-2600We

cv_ads2100e_cee_qsg_d00nm9001_0.book  Page 89  Wednesday, February 22, 2017  3:29 PM



90

Ghid de siguran a produsului

Notificare privind întocmirea i publicarea
Acest manual a fost întocmit i publicat pentru a oferi, la data public rii, cele mai noi informa ii 
referitoare la folosirea în siguran  a produsului. Informa iile din acest manual pot fi modificate.
Pentru a consulta cea mai recent  versiune a manualului, v  rug m s  ne vizita i la adresa 
support.brother.com 

Alege i o loca ie sigur  pentru aparat
A eza i aparatul pe o suprafa  plan , stabil , care nu este expus  la ocuri i vibra ii, de 
exemplu, pe un birou. A eza i aparatul lâng  o priz  de curent electric standard, cu 
împ mântare. Alege i un loc uscat, bine ventilat, în care temperatura este men inut  în intervalul 
5 – 35 °C. 

AVERTIZARE

 
NU expune i aparatul la ac iunea direct  a razelor solare, la c ldur  excesiv , la fl c ri 
deschise, la gaze corozive, la umezeal  sau praf. NU a eza i aparatul pe o mochet  
sau pe un covor, deoarece astfel va fi expus la praf. În caz contrar, poate ap rea riscul 
de producere a unui incendiu sau de electrocutare. De asemenea, aparatul poate fi 
avariat i/sau poate deveni inoperabil.

 
NU a eza i aparatul în apropierea radiatoarelor, a sistemelor de înc lzire, a aparatelor 
de aer condi ionat, a apei, a substan elor chimice sau a dispozitivelor care con in 
magne i sau genereaz  câmpuri magnetice. Nerespectarea acestor indica ii poate 
crea pericol de scurtcircuitare sau incendiu în cazul intr rii în contact a apei cu 
aparatul (inclusiv condensul creat de echipamentele de înc lzire, climatizare i/sau 
ventila ie, care ar putea fi suficient pentru a produce un scurtcircuit sau incendiu).

 
NU a eza i aparatul în apropierea substan elor chimice sau în spa ii în care pot ap rea 
scurgeri de substan e chimice. În particular, solven ii organici sau lichidele pot 
produce topirea sau dizolvarea carcasei i/sau a cablurilor, ap rând riscul de 
producere a unor incendii sau ocuri electrice (electrocutare). De asemenea, acestea 
pot cauza defectarea sau decolorarea aparatului.
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Fantele i orificiile de pe carcas  i cele din spate sau de pe fundul aparatului sunt 
utilizate la ventilare. Pentru a evita blocarea sau acoperirea acestor orificii, aparatul 
trebuie amplasat acolo unde nu va atinge niciun perete sau alt dispozitiv. Blocarea 
ventila iei aparatului poate genera risc de supraînc lzire i/sau incendiu.
IMPORTANT
• A eza i întotdeauna aparatul pe o suprafa  tare, niciodat  pe un pat, pe o canapea, 

pe un covor sau pe o suprafa  asem n toare moale.
• NU a eza i aparatul într-un sistem „încastrat”.

ATEN IE
Asigura i-v  c  nicio parte a aparatului nu dep e te marginea biroului sau a stativului pe 
care se afl . În special, nu l sa i deschis  tava de ie ire atunci când aparatul este a ezat pe 
marginea unei mesei, a unui stand etc. Asigura i-v  c  aparatul este a ezat pe o suprafa  
plan , orizontal  i stabil , f r  vibra ii. Nerespectarea acestor precau ii poate face aparatul 
s  cad , r nindu-v  i provocând deterior ri grave la nivelul aparatului.

NU a eza i aparatul pe o platform , pe un suport, pe o mas  dac  acestea sunt instabile sau 
înclinate, sau pe orice suprafa  înclinat /oblic . Aparatul poate c dea, putând s  v  
r neasc , iar acesta poate fi grav avariat.

IMPORTANT
• NU a eza i obiecte pe aparat.
• NU a eza i aparatul în apropierea unor surse care produc interferen e, precum 

difuzoarele sau unit ile de baz  ale unor telefoane f r  fir, altele decât cele produse de 
Brother. În caz contrar, acestea pot interfera cu func ionarea componentelor electronice 
ale aparatului.

cv_ads2100e_cee_qsg_d00nm9001_0.book  Page 91  Wednesday, February 22, 2017  3:29 PM



92

Ghid de siguran a produsului

M suri generale de siguran

AVERTIZARE
La ambalarea aparatului au fost folosite pungi din plastic. Pentru a evita pericolul de 
sufocare, nu l sa i aceste pungi de plastic la îndemâna copiilor. Pungile din plastic nu 
sunt juc rii.

 
Nu introduce i niciodat  obiecte în fantele din carcasa aparatului, deoarece acestea 
pot atinge puncte periculoase de tensiune sau pot scurtcircuita piese, având ca 
rezultat riscul de incendiu sau electrocutare. Dac  în interiorul aparatului p trund 
obiecte metalice, ap  sau alte lichide, deconecta i imediat aparatul de la priza 
electric . Contacta i dealerul Brother sau Centrul de asisten  clien i Brother.

   
NU folosi i substan e inflamabile, niciun tip de pulverizatoare sau solven i 
organici/lichide care con in alcool sau amoniac pentru a cur a interiorul sau 
exteriorul aparatului. Exist  pericolul producerii unui oc electric sau a unui incendiu.

 
NU dezasambla i i nu modifica i aparatul, în caz contrar poate ap rea riscul de 
incendiu sau electrocutare. Dac  aparatul necesit  repara ii, contacta i un dealer 
Brother sau Centrul de asisten  clien i Brother.

NU atinge i aparatul în timpul unei furtuni cu desc rc ri electrice. Poate exista un risc 
redus de electrocutare din cauza desc rc rilor electrice dac  aparatul este utilizat în 
timpul unei furtuni.

NU folosi i aparatul în apropierea unor lichide, spre exemplu, lâng  o cad  de baie, un 
lavoar, o chiuvet  de buc t rie sau o ma in  de sp lat, într-un subsol umed sau în 
apropierea unei piscine.
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ATEN IE
NU încerca i s  lua i paginile decât dup  ce scanarea s-a terminat i dup  ce foile au fost 
scoase din aparat. În caz contrar v  pute i r ni prin prinderea degetelor între role.

Unele zone ale aparatului pot provoca r nirea în cazul în care capacele (marcate în figuri cu 
gri) sunt închise cu putere. Fi i atent( ) atunci când introduce i mâna în zonele prezentate în 
figuri.
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Ave i grij  atunci când atinge i padul de separare i zona din jurul acestuia în aparat. În caz 
contrar, v  pute i r ni i pute i avaria grav aparatul.

NU transporta i aparatul inând de capacul superior. În caz contrar, aparatul v  poate sc pa 
din mâini. Transporta i aparatul numai a ezând mâinile sub acesta pentru a-l cuprinde.

Aten ie atunci când utiliza i aparatul pentru a preveni p trunderea îmbr c mintei (în special 
mâneci, cravate etc.), a p rului sau a accesoriilor în aparat; în acest caz v  pute i r ni. 
În cazul în care un obiect a c zut în aparat, deconecta i imediat aparatul de la sursa de 
curent electric.

IMPORTANT
(Numai pentru ADS-2600We)
NU atinge i ecranul tactil imediat dup  conectarea cablului de alimentare sau imediat dup  
pornirea aparatului. În caz contrar, se poate produce o eroare.
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Conectarea în siguran  a aparatului

AVERTIZARE

În interiorul aparatului se g sesc electrozi de înalt  tensiune. Înainte de a deschide 
aparatul pentru a umbla în interior (pentru a efectua opera iile obi nuite de între inere, 
de exemplu pentru cur are), asigura i-v  c  a i scos cablul de alimentare din priza de 
curent, precum i toate cablurile Ethernet (numai pentru ADS-2600We) de la aparat. 

NU manipula i techerul cu mâinile ude. În caz contrar, v  pute i electrocuta.

NU îl conecta i la o surs  de alimentare c.c. sau la un invertor. În caz contrar, v  pute i 
electrocuta. Dac  nu ti i ce tip ce surs  de curent ave i, contacta i un electrician 
calificat.

 
NU folosi i aparatul în cazul în care cablul de alimentare este uzat sau deteriorat; în 
caz contrar, v  pute i electrocuta sau se poate produce un incendiu.

 
NU trage i de cablul de alimentare prinzând partea din mijloc a acestuia. NU amplasa i 
niciun obiect pe cablul de alimentare. NU a eza i aparatul în spa ii în care cablul de 
alimentare se afl  într-o zon  circulat . Acest lucru poate provoca electrocutarea sau 
incendiul.

 
Brother recomand  cu insisten  s  NU utiliza i niciun tip de cablu prelungitor. 
Nerespectarea acestor m suri de siguran  poate provoca un incendiu, 
electrocutarea sau deteriorarea aparatului.
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Între inerea aparatului
NU încerca i s  repara i aparatul singur. Deschiderea sau scoaterea capacelor v  poate expune 
la tensiuni periculoase i la alte riscuri i v  poate anula garan ia. Contacta i dealerul Brother 
sau Centrul de asisten  clien i Brother.

AVERTIZARE

 
Dac  aparatul a fost sc pat sau carcasa a fost deteriorat , exist  posibilitatea unei 
electrocut ri sau a unui incendiu. Scoate i aparatul din priza de curent electric i 
contacta i dealerul Brother sau Centrul de asisten  clien i Brother.

ATEN IE
Dac  aparatul se înfierbânt  în mod neobi nuit, degaj  fum, produce un miros puternic sau 
dac  v rsa i accidental lichid pe acesta, scoate i imediat aparatul din priza electric . 
Contacta i dealerul Brother sau Centrul de asisten  clien i Brother.

IMPORTANT
Dac  respecta i instruc iunile de utilizare, iar aparatul nu func ioneaz  normal, regla i doar 
comenzile descrise în instruc iunile de utilizare. Reglarea incorect  a altor comenzi poate 
avea ca rezultat deteriorarea aparatului, iar repunerea aparatului în func iune va necesita 
adeseori un efort sporit din partea unui tehnician calificat.
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Garan ia produsului i responsabilitatea
Niciuna dintre informa iile incluse în acest ghid nu va afecta garan ia existent  a produsului i 
nu va fi considerat  drept garan ie suplimentar  pentru produs. Nerespectarea instruc iunilor de 
siguran  din acest ghid poate anula garan ia produsului.

AVERTIZARE
Folosi i doar cablul de alimentare livrat împreun  cu aparatul.

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice u or accesibile. În 
situa ii de urgen , trebuie s  deconecta i cablul de alimentare de la priza electric  
pentru a opri complet alimentarea.

Declara ie de conformitate (numai pentru Europa)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declar m c  acest produs este în conformitate cu cerin ele esen iale ale tuturor directivelor i 
reglement rilor relevante, aplicate în cadrul Comunit ii Europene.

Declara ia de conformitate (DoC) poate fi desc rcat  de pe Brother Solutions Center. Vizita i 
support.brother.com i:

-> selecta i „Europe”.

-> selecta i ara dvs.

-> selecta i modelul dvs.

-> selecta i „Manuale”.

Declara ia dumneavoastr  va fi desc rcat  ca fi ier PDF.
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Declara ia de conformitate pentru R&TTE (Radio i 
telecomunica ii) Directiva 1999/5/CE (numai pentru 
Europa only) (numai pentru ADS-2600We)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declar m c  acest produs este în conformitate cu dispozi iile Directivei R&TTE 1999/5/CE. 
O copie a declara iei de conformitate poate fi desc rcat  urmând instruc iunile din sec iunea 
Declara ie de conformitate (numai pentru Europa).

[Dup  data de 13 iunie 2017]
Declara ie de conformitate pentru Directiva 
RE 2014/53/UE (numai pentru ADS-2600We)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declar m c  acest produs este în conformitate cu dispozi iile Directivei RE 2014/53/UE. O copie 
a declara iei de conformitate poate fi desc rcat  urmând instruc iunile din sec iunea Declara ie 
de conformitate.

LAN wireless (numai pentru ADS-2600We)

Acest scaner are o interfa  wireless.

Band  (benzi) de frecven : 2400 – 2483,5 MHz

Putere de radiofrecven  maxim  transmis  în banda (benzile) de frecven : mai mic  de 
20 dBm (e.i.r.p)

Conexiune LAN (numai pentru ADS-2600We)

Interferen e radio

Acest produs respect  cerin ele EN55022 (CISPR Publica ia 22)/Clasa B. La conectarea 
aparatului la un calculator, asigura i-v  c  folosi i un cablu USB cu o lungime care nu 
dep e te 2 m.

IMPORTANT
NU conecta i acest aparat într-o re ea local  LAN care prezint  riscul de supratensiune.

cv_ads2100e_cee_qsg_d00nm9001_0.book  Page 98  Wednesday, February 22, 2017  3:29 PM



99

Ghid de siguran a produsului

Informa ii pentru conformitatea cu Regulamentul 
Comisiei 801/2013

* Cu toate porturile de re ea activate i conectate

Activare/dezactivare WLAN (numai pentru 
ADS-2600We)

1 Ap sa i .

2 Ap sa i Re ea.
3 Ap sa i WLAN.
4 Ap sa i a sau b pentru a afi a WLAN Activ.
5 Ap sa i WLAN Activ.
6 Ap sa i Pornit (sau Oprit).

ADS-2100e ADS-2600We
Consum de energie*
(în mod În a teptare în re ea) 1,5 W 5,0 W
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Informa ii privind reciclarea conform prevederilor 
WEEE i directivei pentru baterii

Acest produs/aceast  baterie este marcat  cu unul din simboluri de reciclare de mai sus. 
Aceasta înseamn  c  la sfâr itul duratei de via  a produsului/bateriei, trebuie s  o depozita i la 
un punct de colectare separat  a de eurilor i nu trebuie s  fie aruncat  la un loc cu resturile 
menajere.

Declara ia interna ional  de calificare 
ENERGY STAR®

Scopul programului interna ional ENERGY STAR® este de a promova dezvoltarea i 
popularizarea echipamentelor de birou eficiente din punct de vedere energetic.

Ca partener ENERGY STAR® Partner, Brother Industries, Ltd. a stabilit faptul c  acest produs 
îndepline te specifica iile ENERGY STAR® pentru eficien a energetic .

  

Marcarea produsului Marcarea bateriei

Numai Uniunea European
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M rci comerciale
BROTHER este fie o marc  comercial , fie o marc  comercial  înregistrat  a Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook i Internet Explorer sunt m rci 
comerciale înregistrate sau m rci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite i/sau 
în alte ri.

Apple, Macintosh, Mac OS i Safari sunt m rci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele 
Unite i în alte ri.

Nuance, sigla Nuance, PaperPort i ScanSoft sunt m rci comerciale înregistrate sau m rci 
comerciale ale Nuance Communications, Inc. sau ale companiilor afiliate în Statele Unite i/sau 
în alte ri.

AOSS este o marc  comercial  a Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup sunt m rci ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance sunt m rci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

AMD este o marc  comercial  a Advanced Micro Devices, Inc.

Linux este o marc  comercial  înregistrat  a lui Linus Torvalds în S.U.A. i în alte ri.

Android este o marc  comercial  a Google Inc.

ISIS, Captiva i QuickScan sunt m rci înregistrate sau m rci comerciale ale EMC Corporation 
în Statele Unite i/sau în alte ri.

Intel este o marc  comercial  a Intel Corporation în SUA i/sau în alte ri.

Adobe, Reader i Photoshop sunt m rci înregistrate sau m rci comerciale ale Adobe Systems 
Incorporated în Statele Unite i/sau în alte ri.

Fiecare companie al c rei program software este men ionat în acest manual de ine un contract 
de licen  software specific programelor sale brevetate.

Orice denumire comercial  sau denumire a produsului companiei care apare pe 
produsele Brother, documentele asociate i orice alte materiale reprezint  o marc  
comercial  sau o marc  comercial  înregistrat  a respectivei companii.
Întocmirea i publicarea
Acest manual, care acoper  cele mai recente descrieri i specifica ii ale produselor, a fost 
întocmit i publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Con inutul acestui manual precum i specifica iile produselor pot fi modificate f r  aviz prealabil.

Compania Brother î i rezerv  dreptul de a efectua modific ri ale specifica iilor i materialelor 
incluse în acest document f r  vreun aviz prealabil i nu poate fi tras  la r spundere pentru 
niciun fel pentru pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, 
inclusiv, f r  a se limita la, erorile tipografice i alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturile de licen  i de autor
© 2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de urm torii furnizori:

© 1983 – 1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.
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Observa ii referitoare la licen ele pentru surse deschise
Acest produs include programe software cu surs  deschis . 
V  rug m s  vizita i Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta 
men iunile referitoare la licen a cu surs  deschis .

Centrul de asisten  clien i Brother

Centrul de asisten  clien i

Vizita i www.brother.eu pentru a afla informa iile de contact ale biroului local Brother.

Amplasarea centrelor de service

Pentru centrele de service din Europa, contacta i biroul local Brother. Informa iile de contact, 
adres  i telefon, ale birourilor din Europa se g sesc la adresa www.brother.com; selecta i ara 
dumneavoastr .

Utilizarea ilegal  a echipamentului de scanare
Reproducerea anumitor articole sau documente cu inten ia de a comite o fraud  constituie o 
înc lcare a legii. Mai jos v  prezent m o list  cu documente dup  care poate fi ilegal s  face i 
copii. Lista poate fi incomplet . V  suger m s  discuta i cu consilierul dumneavoastr  pe 
probleme juridice i/sau cu autorit ile respective dac  ave i nel muriri referitoare la un anumit 
articol sau document:

Valut

Titluri sau alte certificate de obliga iuni

Certificate de depozit

Documente de serviciu sau proiecte ale for elor armate

Pa apoarte

Timbre po tale (anulate sau nu)

Documente de imigrare

Documente de asisten  social

Cecuri sau poli e emise de agen iile guvernamentale

Semne sau insigne de identificare

Lucr rile protejate prin drepturi de autor nu pot fi copiate în mod legal, cu excep ia utiliz rii „în 
mod echitabil” în conformitate cu prevederile legale referitoare la utilizarea unor sec iuni dintr-o 
lucrare protejat  prin drepturi de autor. Mai multe exemplare ar putea indica o utilizare 
necorespunz toare. Operele de art  trebuie considerate ca fiind lucr ri protejate de legisla ia 
drepturilor de autor.
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Notificare privind reproducerea fidel  a documentelor 
scanate
Dup  scanarea unui document, verifica i dac  precizia i calitatea datelor corespunz toare de 
scanare respect  nevoile dvs. verificând dimensiunea datelor de scanare, cantitatea datelor de 
imagine capturate, fidelitatea imaginii, tonurile de culoare, etc.

Verifica i întotdeauna datele de scanare înainte de a distruge documentul original.

Este posibil ca o por iune din datele scanate s  fie pierdut  sau deteriorat , de aceea citi i cu 
aten ie toate instruc iunile i re ine i urm toarele:

În func ie de starea documentului, acesta se poate sub ia, deforma, murd ri sau se poate 
rupe în timpul scan rii. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare.

Verifica i ca documentul s  nu aib  cute, îndoituri sau orificii.

Dac  partea interioar  a aparatului este murdar , documentul se poate sub ia, deforma, 
murd ri sau rupe în timpul scan rii. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de 
scanare.

Cur a i cu grij  i cu regularitate zonele interioare ale aparatului.

În func ie de set rile de scanare cum ar fi dimensiunea documentului, rezolu ia de scanare, 
set rile legate de culoare, set rile de scanare fa -verso sau pentru o singur  fa , 
corectarea automat  a distorsiunilor geometrice, omiterea paginilor albe etc., pot ap rea 
urm toarele:

• Textul poate fi ilizibil sau neclar în cazul în care rezolu ia imaginii este prea mic .

• Datele scanate ale unui document color pot fi capturate alb-negru.

• Poate fi capturat  o singur  fa  a unui document fa -verso.

• O por iune a documentului poate fi omis  de la scanare, sau dimensiunea poate fi prea 
mic .

• Documentul poate fi scanat pân  la un anumit punct, dup  care datele de scanare ar 
putea fi pierdute.

• Paginile albe pot s  nu fie terse sau unele pagini pot fi terse f r  motiv.

• Pot fi ad ugate margini la muchiile datelor de scanare.

Consulta i Manualul de utilizare pentru informa ii despre modul de configurare a set rilor de 
scanare.

În func ie de starea documentului (dac  are cute, îndoituri sau orificii) i a consumabilelor, 
pot fi preluate simultan mai multe pagini ale unui document, cauzând pierderea anumitor 
pagini din datele de scanare.

Verifica i ca documentul s  nu aib  cute, îndoituri sau orificii.

Înlocui i periodic toate consumabilele.

La scanarea documentelor care nu se încadreaz  în indica iile recomandate, sau în func ie 
de starea documentului (dac  are cute, îndoituri sau orificii) i a consumabilelor sau a 
mecanismelor de alimentare a hârtiei din aparat, documentele ar putea fi blocate în interiorul 
aparatului în timpul scan rii. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare. 
(Documentele pot fi distruse ca urmare a bloc rii hârtiei.)
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Consulta i „Documente acceptabile” din Manualul de utilizare pentru informa ii despre 
documentele acceptabile.

La scanarea documentelor care au fost marcate cu marker fluorescent, zonele marcate ar 
putea s  nu se vad  corect în datele de scanare sau culoarea markerului ar putea fi 
reprodus  incorect, în func ie de culoarea i densitatea cernelii markerului.

A i putea ob ine rezultate mai bune m rind rezolu ia de scanare. Consulta i Manualul de 
utilizare pentru informa ii despre set rile rezolu iei.
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