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 2014 – 2016 bởi Image Access GmbH, Wuppertal, 
Germany. In tại Đức. Đã đăng ký bản quyền. 
Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới mọi hình thức hoặc phương tiện mà không có sự cho 
phép rõ ràng bằng văn bản của Image Access đều bị cấm. 

Scan2Net®, WideTEK® and Bookeye® là các nhãn hiệu đã đăng ký của của Image Access. Tất cả 
các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. 
 

Image Access bảo lưu quyền thay đổi các sản phẩm được mô tả, thông số kỹ thuật hoặc tài liệu 
bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 
Đối với phiên bản mới nhất, luôn luôn kiểm tra web site www.imageaccess.de or 

www.imageaccess.us  hoặc cổng dịch vụ khách hàng tại portal.imageaccess.de 

 

http://www.imageaccess.de/
http://www.imageaccess.us/
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 Giới thiệu  

 
Khách hàng thân mến, 

Chúng tôi chúc mừng bạn đã mua sản phẩm sáng tạo này từ Image Access. 

Chúng tôi tại Image Access tự hào về công việc chúng tôi làm; nó là kết quả của các tiêu 
chuẩn cực kỳ cao của chúng tôi về sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. 

Với WideTEK® 36 / WideTEK® 44 / WideTEK® 48, Image Access cung cấp các máy 
quét hiệu quả bao gồm nhiều ứng dụng do tính linh hoạt của nó. Giao diện người dùng 
dựa trên web tích hợp của nó làm cho tất cả các chức năng có sẵn trong các menu có 
cấu trúc. 

Hướng dẫn vận hành này được thiết kế để đưa bạn qua mọi tình huống sẽ phát sinh khi 
sử dụng máy quét. Máy quét WideTEK® 36 khác với WideTEK® 44 / WideTEK® 48 

trong các kích thước cơ học; các chức năng phần mềm tương tự cho cả hai máy quét. 

Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ hướng dẫn trước khi bắt đầu làm việc với máy quét. Bằng 
cách đó, bạn sẽ tránh được các lỗi hoạt động và bạn có thể kiểm soát tất cả các chức 
năng ngay từ đầu. 

 
 

Ngoài ra, hãy xem xét các điểm sau: 

 Thiệt hại cho đơn vị của bạn có thể đã xảy ra trong quá trình vận chuyển. Vui lòng 
kiểm tra thiệt hại ngay sau khi giao hàng. Thông báo cho nhà cung cấp của bạn 
nếu xảy ra thiệt hại. 

 Đọc và đảm bảo rằng bạn hiểu các lưu ý an toàn. Chúng được phát triển để bảo 
vệ và an toàn của bạn cũng như để bảo vệ đơn vị. 

 Bảo trì thường xuyên bảo tồn chất lượng cao và an toàn của máy quét trong toàn 
bộ thời gian sử dụng. 

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc hướng dẫn, xin vui lòng liên hệ với đại lý 
địa phương của bạn hoặc Image Access, Inc. trực tiếp Nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng 
giúp bạn. 

Đối với công việc hàng ngày của bạn với máy quét WideTEK® 36, với WideTEK® 44 hoặc với 
WideTEK® 48 chúng tôi chúc bạn thành công và hoàn toàn hài lòng. 

 
 
 
  Trân trọng 
 

Your Image Access Team 
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 Về nhãn hiệu này  

 
Hướng dẫn vận hành 

Hướng dẫn vận hành cung cấp tất cả thông tin về hoạt động bình thường và hoạt động 
của thiết bị. Nó được viết cho những người chỉ vận hành thiết bị và không thực hiện các 
quy trình thiết lập và điều chỉnh. Tất cả các yếu tố thiết bị và chức năng phần mềm được 
mô tả chi tiết, mặc dù một số trong số chúng có thể không bao giờ được sử dụng. Hướng 
dẫn này không bao gồm bất kỳ phần mềm ứng dụng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 
phần mềm ứng dụng phù hợp để tìm hiểu về phần mềm ứng dụng. 

 
 

Tất cả các hướng dẫn có sẵn cho thiết bị này có thể được tải xuống từ cổng dịch vụ 
khách hàng của chúng tôi tại http://portal.imageaccess.de.  Hãy chắc chắn luôn luôn kiểm 
tra các phiên bản mới nhất của hướng dẫn này 

 
Hướng dẫn này được chia thành các phần. 

Phần  A  chứa các lưu ý an toàn và các biện pháp phòng ngừa an toàn. Các biện 
pháp phòng ngừa an toàn này phải được tuân thủ cẩn thận để tránh gây 
thương tích cho người dùng khi làm việc với máy quét. 

 
 

Phần B mô tả phần cứng máy quét và các bước đầu tiên cần thực hiện sau khi 
thiết bị được giao. Nó cũng chứa một số thông tin bảo trì. 

 

 
Phần C mô tả hoạt động của màn hình cảm ứng và các chức năng của ứng dụng. 

 
 

Phần D  giới thiệu ngắn và thông tin cơ bản về giao diện người dùng ScanWizard 
Web. Tất cả các chi tiết về giao diện có thể được tìm thấy trong các văn 
bản " Help " tích hợp trong máy quét. 

 

 
Phần E thông báo về các mức thiết lập nói chung và mô tả cấp độ truy cập chi tiết User. 

 

Phần F mô tả quy trình kiểm tra và xử lý sự cố. 
 
 

Phần G chứa tất cả dữ liệu kỹ thuật của máy quét và các tuyên bố của nhà sản 
xuất liên quan đến an toàn và tương thích điện từ (EMC). 

http://portal.imageaccess.de/
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 Lịch sử phiên bản  
 
 

Phiên 
bản 

Xuất bản năm Nội dung / Thay đổi / Bổ sung 

 Tháng 9 năm 
2014 

Phiên bản sơ bộ 
Giới thiệu đầu tiên về máy quét WideTEK® 36 được thiết kế lại. 

Mới: Máy quét đi kèm với màn hình màu cảm ứng WVGA 7" và 

bàn phím nhỏ cho các chức năng chính. Một nguồn cung cấp 
năng lượng bên ngoài và một chủ sở hữu pad tích hợp là những 
chi tiết mới. 

 Tháng 10 năm 2014 Phiên bản sơ bộ 
 
Model WideTEK® 48 được thêm vào. 

A2 Tháng 12 năm 2014 Nội dung chương A.4 được làm lại. Cảnh báo về việc di chuyển 
các bộ phận truyền tải được thêm vào. 
Nội dung chương B.3 được làm lại. Mô tả các tính năng mới 

thêm, thứ tự các chương làm lại. 

A3 Tháng 2 năm 2015 Model WideTEK® 44 được thêm vào. 

Cập nhật dữ liệu kỹ thuật. 

A4 Tháng 6 năm 2015 Độ phân giải nội suy được thêm vào chương Thông số kỹ thuật 
máy quét. 

B Tháng 12 năm 2015 Các chương theo thứ tự mới. Mô tả giao diện màn hình cảm ứng 

ScanWizard được thêm vào. 
B2 Tháng 2 năm 2016 Cập nhật Bản quyền. Chương với các chương phụ bổ sung. 
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A.1 Thông báo chung 

Hướng dẫn này mô tả một máy quét được trang bị đầy đủ. Nếu máy quét của bạn không 
được trang bị tất cả các tính năng, có thể sai lệch. 

 
A.2 Lưu ý an toàn 

Đọc và đảm bảo rằng bạn hiểu các lưu ý an toàn. 

Đọc và đảm bảo rằng bạn hiểu các lưu ý an toàn.  

Thực hiện theo tất cả các lưu ý an toàn để tránh làm hỏng 
thiết bị 

A.2.1 Đánh dấu các lưu ý an toàn 
Tất cả các ghi chú an toàn được đánh dấu bằng một dấu hiệu 

cảnh báo hình tam giác màu vàng. Bên cạnh dấu hiệu cảnh 

báo, bạn sẽ tìm thấy một mô tả về sự nguy hiểm. 

 
 

 
 
A.3 Chứng nhận 

Cả hai máy quét đều đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn: 

Đã kiểm tra trước 06/2014: 

IEC 60950-1, International Safety Standard for Information Technology Equipment 

EN 60950-1, Safety for Information Technology Equipment (Tiêu chuẩn Châu Âu) 

UL 60950-1, Safety for Information Technology Equipment (Tiêu chuẩn Hoa Kỳ) 

CAN/CSA C22.2 No.60950-1, Safety for Information Technology Equipment 
(Tiêu chuẩn Canada) 

 
 

Đã kiểm tra sau 06/2014: 

IEC 62368-1, International Safety Standard for Information Technology Equipment 

EN 62368-1, Safety for Information Technology Equipment (Tiêu chuẩn châu âu) 

UL-and CAN/CSA tiêu chuẩn giống hệt như trước 06/2014. 

 

Lưu ý an toàn! 

Văn bản ví dụ. 

A Ghi chú an toàn 
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Để ngăn ngừa hỏa hoạn hoặc sốc nguy hiểm, không để thiết bị 
này dưới mưa hoặc bất kỳ loại độ ẩm nào. 

 

A.4 Biện pháp phòng ngừa an toàn 

Cảnh báo: Vui lòng đọc các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi bạn vận hành máy 
quét. Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra với bạn hoặc người khác nếu  
bạn không biết cách sử dụng nó an toàn. 

 
 
 
 
 
 
 

Thực hiện theo tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn để tránh thương tích cá nhân hoặc 
hư hỏng cho thiết bị. 

1. Đặt máy quét trong phòng sạch sẽ, thông thoáng. Không vận hành máy quét ở khu 
vực thông gió kém. 

2. Các khe hở trong vỏ máy quét để cho lưu thông không khí. Không che hoặc chặn các 
lỗ này. 

3. Không đặt máy quét gần nguồn phát nhiệt hoặc lạnh như máy sưởi không gian hoặc 
máy điều hòa không khí. 

4. Không đặt máy quét gần bất kỳ thiết bị hoặc hộp tủ điện nào phát ra điện áp cao. 

5. Luôn đặt máy quét trên bề mặt ổn định. 

6. Không đặt các vật chứa chất lỏng lên máy quét. Nếu chất lỏng tràn vào máy quét nó 
có thể gây ra thiệt hại. Nếu điều này xảy ra, tắt máy quét và rút nguồn điện bên ngoài. 
Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Image Access. 

7. Không đặt bất kỳ vật nào vào bất kỳ khe hở nào của máy quét trừ khi được Hướng 
dẫn cụ thể làm như vậy bởi Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Image Access. 

8. Không tháo rời máy quét. Nếu có nhu cầu tháo rời máy quét, vui lòng liên hệ với bộ 
phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Image Access. 

9. Không sử dụng máy quét nếu nó đã bị hỏng vật lý. Nếu điều này xảy ra, tắt máy quét 
và rút nguồn điện bên ngoài. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật mage Access. 

10. Máy quét chỉ nên được sử dụng với nguồn điện (adapter) bên ngoài được cung 
cấp cùng với máy quét. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nguồn điện, vui lòng liên hệ 
với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Image Access. 

11. Trước khi vệ sinh, máy quét tắt nguồn và rút nguồn điện bên ngoài. 

12. Khi làm sạch, chỉ sử dụng chất tẩy rửa được Image Access chấp thuận. Không 
sử dụng bất kỳ loại dung dịch, chất mài mòn hoặc axit nào như acetone, benzen, dầu 
hỏa, rượu mạnh, amoniac hoặc axit nitric. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa có chứa 
các hóa chất này. 

13. Sử dụng vải khô không có xơ hoặc ẩm để làm sạch máy quét. 

14. Không phun bất kỳ chất lỏng trực tiếp lên máy quét. Xịt dung dịch tẩy rửa trực 
tiếp lên miếng vải làm sạch và sử dụng miếng vải để lau máy quét. 

 
 

 
 

Nguy hiểm của bộ phận chuyển khi mở bộ phận trên của máy quét. 

Thiết bị này không phù hợp để sử dụng ở những nơi trẻ em có khả 
năng có mặt. 
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B.1 Nội dung khi giao hàng  

Máy quét được giao trong một hộp vận chuyển bằng gỗ. Ví dụ, hộp vận chuyển của 
WideTEK® 36 được hiển thị ở đây. 

 
 
 

 
Picture 1: Hộp vận chuyển WideTEK® 36  

Hộp vận chuyển cũng chứa chân giá đỡ máy tháo rời trong một hộp các tông riêng biệt, 
giỏ bắt giấy và ống các tông với các phụ kiện.. 

B Phần cứng 
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1: Scanner 

Picture 2: Mở hộp vận chuyển 

2: Hộp các tông có chân đế (tùy chọn) 

3: Giỏ bắt giấy 

4: Ống các tông (2x) với các phụ kiện. 

 Một lá bảo vệ bao gồm giỏ giấy bắt. Nhấc giỏ giấy ra khỏi hộp vận chuyển và tháo giấy 
bảo vệ. 

Picture 3: Máy quét với phụ kiện và chân đế 
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Một nhãn trên mỗi ống liệt kê nội dung. 

Ống 1 chứa: 

- Bộ Adapter cung cấp điện với cáp điện. 

- Bàn đạp chân (tuỳ chọn) 

- Recovery key có hướng dẫn (túi nhựa) 

Ống 2 chứa: 

- White Reference Target (Tấm test cân bằng trắng) 

- Patch cable 

- Stitching Target WT36C-Z-02-A 

- 2x Paper guides 

Hướng dẫn và một thư mục với các mục tiêu tham chiếu CSTT-2 nằm trên đầu máy quét. 
 

B.1.1 Giữ Hộp vận chuyển để sử dụng sau  
Tất cả các yếu tố được sử dụng với hộp vận chuyển có thể dễ dàng được cất trữ. 

Khung gỗ có thể được gấp lại. Các miếng xốp có thể được đặt giữa tấm đế và tấm bìa. 

Khung gỗ có thể được đặt trên đỉnh của tấm bìa. 
 

Picture 4: Các yếu tố hộp vận chuyển đã sẵn sàng để lưu trữ 
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B.2 Tổng quan về thiết bị 

B.2.1 Yếu tố mặt trước 
 

Picture 5: Mặt phía trước WideTEK 48  

Hình 5 cho thấy các thành phần chính của máy quét WideTEK®: 

1: Đơn vị trên. Bộ phận trên chứa máy ảnh và vận chuyển giấy. 

2: Màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng hiển thị tất cả các menu để thiết lập và điều khiển 
máy quét. 

3: Bàn phím để điều khiển các chức năng cơ bản của máy quét. 

4: Nút nguồn "Power“. 

5: Các nút điều khiển cho các chức năng chính. 

6: Thiết bị kết nối USB. Cho phép người dùng kết nối thiết bị lưu trữ USB đủ điều 
kiện với máy quét. 

7: Đèn báo truy cập cổng USB. 



/ / 

Page 
22 

Manual 

 

 

 

B.2.2 Kết nối phía sau 

 Các đầu nối được đặt ở bên trái và bên phải của  mặt sau máy quét. 
 
 
 
 

1. Đầu nối cáp mạng 

2. USB connector 

3. Đầu nối nguồn 

4. HDMI (video) connector 
 
 
 

 
Picture 6: Kết nối, bên trái WideTEK 36  

 
 
 
 

 
1. Kết nối bàn đạp chân 

2. Đầu nối Recovery key  
 
 
 
 
 

Picture 7: Kết nối, bên phải 
 

B.2.3 Công tắc nguồn chính 

Công tắc nguồn chính được đặt ở phía bên phải của máy quét (nhìn từ chế độ xem của 
người vận hành, tức là từ phía trước máy quét). 

 
 

 
Picture 8: Công tắc nguồn chính 
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Đảm bảo ổ cắm điện ở trong tình trạng hoàn hảo và nó được nối 
đất đúng cách. 

 
Đảm bảo rằng ổ cắm điện được trang bị cầu chì có công suất phù 
hợp. 

 
Các ổ cắm điện phải ở gần thiết bị này và phải dễ dàng truy cập. 

 
Kiểm tra cáp nguồn và đảm bảo rằng nó không bị hư hại. 

Chỉ sử dụng cáp nguồn được cung cấp với máy quét. 

 
 
Tắt thiết bị trước khi cắm hoặc rút cáp. 

 

B.3 Kết nối với nguồn điện 

 Trước khi kết nối máy quét với ổ cắm điện, hãy kiểm tra các mục sau đây: 
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B.4 Bật nguồn máy quét 
Công tắc nguồn chính được đặt ở phía bên phải của máy quét (xem Hình 8). 

Sau khi kết nối máy quét với nguồn điện bên ngoài (adapter), hãy chuyển công tắc nguồn 
chính sang vị trí I. Khi công tắc nguồn chính ở vị trí I, nút „Power sẽ được chiếu sáng và 
máy quét ở chế độ chờ. 

 

B.4.1 Khởi động máy quét từ chế độ chờ Standby 

Nhấn nút " Power " được chiếu sáng màu đỏ để khởi động 

máy quét. Nút chiếu sáng chuyển sang màu xanh. 

Máy quét bắt đầu với các thói quen tự kiểm tra và xác minh tất cả các thành phần hệ 
thống. Thông báo trạng thái sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng và (nếu được kết 
nối) trên màn hình ngoài. 

Khi kết thúc trình tự khởi động, màn hình cảm ứng sẽ hiển thị màn hình bắt đầu. 
 

B.4.2 Chuyển máy quét sang chế độ chờ Standby 
Note: Luôn tắt máy quét bằng nút " Power" ở bên phải của bảng điều 

khiển phía trước! 

Công tắc nguồn chính chỉ nên được sử dụng khi máy quét ở chế độ 
chờ và trước khi máy quét bị ngắt khỏi nguồn điện bên ngoài. 

Để tắt máy quét, nhấn và giữ nút "Nguồn" trong ít nhất ba giây. Trong khi nhấn nút, âm 
thanh " click" có thể nghe được.. 

Nội dung của màn hình cảm ứng và màn hình ngoài thay đổi và hiển thị thông báo hệ 
thống. 

Cuối cùng, màn hình cảm ứng và màn hình ngoài tắt và nút "Power" sẽ được chiếu sáng lại 
màu đỏ. 
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B.5 Vị trí thiết bị 
Note: Picture 9 hiển thị bản phác thảo về một mẫu máy quét WideTEK®  trước đó, 

nhưng khoảng cách xung quanh máy quét là hợp lệ cho tất cả các mẫu máy 
quét đó. 

Xin cho phép 

 Tối thiểu 150 mm (6 inches) từ bất kỳ bức tường bên. 

 Khoảng cách tối thiểu là 300 mm (20 inch) từ một bức tường phía sau, 

 Khoảng cách tối thiểu 1 mét (3 feet) từ bất kỳ cửa hoặc lối vào nào. Sử 
dụng hình minh hoạ dưới đây như một hướng dẫn. 

 

Picture 9: Khoảng cách tối thiểu đến máy quét 

Không vận hành máy quét ở khu vực có lưu thông không khí kém và / hoặc không thông 
gió. 

Nên đặt máy quét trên chân đế có sẵn dưới dạng tùy chọn. Chân đế cho vị trí thuận tiện 
nhất khi sử dụng máy quét. 

Ngoài ra, máy quét có thể được đặt trên một bàn phẳng và rắn. Khả năng chịu tải của 
bàn phải phù hợp với trọng lượng thiết bị. 

Chọn một địa điểm tuân thủ các giới hạn về nhiệt độ và độ ẩm. Tham khảo thông số kỹ 
thuật, chương G.4. 

Note: Trước khi sử dụng máy quét trong môi trường mới, hãy để ít nhất một giờ để 
thích ứng với nhiệt độ. 

"Thích ứng nhiệt độ" có nghĩa là: 
Một sự thay đổi nhanh chóng từ điều kiện môi trường lạnh sang ấm có thể tích tụ 
hơi nước bên trong vỏ máy. Điều này sẽ dẫn đến hình ảnh được quét không 
thuận lợi và có thể gây thiệt hại vĩnh viễn cho thiết bị. 
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B.6 Bảo trì 
Quan trọng: Đảm bảo rằng không có chất lỏng sẽ xâm nhập vào vỏ thiết bị. 

 

B.6.1 Màn hình cảm ứng 

Trước khi vệ sinh màn hình cảm ứng, tắt máy quét và đặt công tắc nguồn chính sang vị trí 
0. 

Màn hình cảm ứng có thể được làm sạch bằng vải sợi nhỏ. 
 

B.6.2 Bề mặt 
Sử dụng một miếng vải mềm, ẩm để làm sạch vỏ của máy quét. Đề nghị là một miếng vải 
sợi nhỏ. 

 

B.6.3 Tấm kính 
Quan trọng: Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa có dung môi để làm sạch tấm kính! 

Các tấm thủy tinh, được tìm thấy ở phía dưới cùng của phần trên của máy quét có một lớp 
phủ bề mặt đặc biệt. 

Nên vệ sinh tấm kính luôn bằng vải sợi nhỏ. 

Làm ẩm vải vi sợi một chút trước khi làm sạch. 

Làm sạch tấm kính với áp suất tối thiểu. Không chà tấm kính vào các vị trí cách ly. 

Sau khi lau khô tấm kính bằng vải mềm. 

 
B.7 Sửa chữa 

Note: Không có bất kỳ bộ phận hoặc thành phần nào của máy quét mà người dùng có 
thể sửa chữa. 

Tất cả các công việc sửa chữa và dịch vụ chỉ nên được thực hiện bởi một kỹ thuật viên được đào 
tạo. 
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Máy quét WideTEK® có thể được điều khiển theo hai cách. 

 Thông qua màn hình cảm ứng tích hợp và các ứng dụng của nó. 

Các chức năng của các ứng dụng có sẵn từ màn hình cảm ứng được mô tả bắt đầu 
với chương C.3. Thông qua một trình duyệt tiêu chuẩn và giao diện người dùng Web 
ScanWizard tích hợp. Giới thiệu ngắn về các chức năng của giao diện người dùng 
ScanWizard tích hợp bắt đầu trong chương D. 

Please note: Tất cả các ảnh chụp màn hình trong phần mô tả các giao diện được lấy từ 
một thiết bị được trang bị đầy đủ với tất cả các tùy chọn và chức năng 
được kích hoạt. Tùy thuộc vào chế độ đã chọn, các menu hiển thị trên 
màn hình có thể khác nhau. 

THÔNG BÁO CHUNG 

Hướng dẫn này mô tả các chức năng của máy quét WideTEK® được trang bị đầy đủ. 
Nếu thiết bị của bạn không được trang bị tất cả các tính năng, có thể sai lệch.

C Hoạt động trên màn hình cảm ứng 
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C.1 Chọn màn hình ứng dụng 

Khi máy quét WideTEK® khởi động từ chế độ chờ và kết thúc quy trình khởi động, màn 
hình cảm ứng sẽ hiển thị màn hình Select Application 

Picture 10: Chọn màn hình ứng dụng sau khi khởi động 

 
 Chạm vào một trong các nút này sẽ kích hoạt ứng dụng 
Scan2Net® kiosk. 

 Chế độ Easy khác với chế độ Expert bởi số lượng tham số khả 
dụng giảm. 
Mô tả giao diện người dùng Scan2Net® mô tả  chế độ Expert 
với tất cả các thông số. Xem chương C.3 và các chương. 

 

 Chạm vào nút này sẽ chuyển sang một ứng dụng lập trình người 
dùng. Theo mặc định của nhà máy, ứng dụng EasyScan được tích 
hợp. 

 Để rời khỏi ứng dụng, chạm vào một phần free trong dòng tiêu 
đề của ứng dụng. Xác nhận yêu cầu bằng cách chạm vào nút 
STOP. 

 
Chạm vào nút này sẽ chuyển sang màn hình bắt đầu của ứng 
dụng ScanWizard tích hợp. 
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C.1.1 Tài liệu cài đặt vận chuyển 

 
Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên trái để mở cài đặt vận chuyển tài 
liệu. 

 
 

Một cửa sổ bổ sung được đặt trước màn hình ứng dụng được chọn sẽ mở 

ra. Nó chứa các thanh trượt để thiết lập 

 
 

 Độ trễ nạp giấy, 
 
 

       Chồng chéo 
 
 

Chiều dài giấy 
 
 
 

Picture 11: Cài đặt vận chuyển tài liệu, phần 1 
 

C.1.1.1 Độ trễ nạp giấy (Paper Feed Delay)  

Paper Feed Delay Xác định độ trễ giữa việc chèn tài liệu vào đường vận chuyển và 
bắt đầu vận chuyển. 

 
 

C.1.1.2 Chồng chéo (Overlap) 

Overlap Xác định kích thước của vùng chồng lấp khi quét ở chế độ quét Liên tục 

Đơn vị đo lường: 1/1000 inch = 1 mil 
 
 

C.1.1.3 Chiều dài giấy (Paper length)  

Paper length Xác định độ dài giấy tối đa khi quét trong 
Chế độ quét liên tục 

Đơn vị đo lường: 1/1000 inch = 1 mil 
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Phần thứ hai chứa các nút chọn để thiết lập 
 
 
 

Transport Speed (Tốc độ vận chuyển) 
 
 

Scan mode 

Document Output 

 
 
 

Picture 12: Document Transport Settings, part 2 
 
 

C.1.1.4 Scan Mode (Chế độ Quét) 
Direct: 
(Default) 

Cung cấp tài liệu trong máy quét cho đến khi máy ảnh nhận ra cạnh 
tài liệu; sau đó tài liệu trở về vị trí bắt đầu. 

Always Ready  Việc vận chuyển tài liệu bắt đầu trực tiếp sau khi ứng dụng gửi lệnh 
stat. Chế độ này được khuyến nghị cho các tài liệu có cạnh tài liệu 
không đều. 

Quick: Vận chuyển tài liệu vào máy quét cho đến khi cảm biến ảnh trong 
đường vận chuyển phát hiện cạnh giấy. 

Continuous 

(Full automatic 

mode) 

Trình tự quét bắt đầu trực tiếp khi ứng dụng gửi lệnh start. 

Quá trình quét dừng tự động khi đạt đến độ dài được xác định bằng thanh 
trượt Paper length (Độ dài giấy) (xem Hình 11). 

Sau đó, tài liệu được vận chuyển theo hướng ngược lại với chiều dài 
được xác định bằng thanh trượt chồng chéo Overlap. 

Vị trí này xác định phần đầu của phần tiếp theo của tài liệu. 

Trình tự quét tiếp theo bắt đầu lại khi lệnh start được gửi. 

Điều này sẽ được lặp lại cho đến khi các cảm biến máy quét nhận ra 
kết thúc tài liệu. 
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Mô tả về Chế độ quét, tiếp tục 

Continuous 

(Chế độ nửa 

tự động) 

Trình tự quét bắt đầu trực tiếp khi ứng dụng gửi lệnh start. 

Quá trình quét tự động dừng khi độ dài được xác định bằng thanh trượt 
Paper length (Độ dài giấy) (xem Hình 11) đạt được hoặc khi lệnh ngắt 
được gửi.  

Nhấn nút Scan của bàn phím máy quét để làm gián đoạn chuỗi quét. 

Khi trình tự quét bị gián đoạn, vị trí Tài liệu có thể được sửa đổi. 

Nút Start di chuyển tài liệu về phía trước theo hướng quét.           

Nút Send di chuyển tài liệu ngược lại hướng quét. 

Nút Scan bắt đầu lại chuỗi quét cho phần tài liệu tiếp theo. 

Trình tự quét dừng tự động khi các cảm biến máy quét nhận ra kết thúc 
tài liệu. 

 
 

C.1.1.5 Đầu ra tài liệu 

Eject: Vận chuyển tài liệu ra khỏi máy quét sau khi kết thúc chuỗi quét. 

Rewind: Trả tài liệu về phía trước sau khi quét. 

Hold: Giữ tài liệu sau khi kết thúc chuỗi quét ở phía đầu ra của đường vận 
chuyển. 

 

C.1.1.6 Transport Speed - Tốc độ chuyển 

Normal Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào độ phân giải đã chọn. Hợp lệ là: Độ 
phân giải càng cao, tốc độ truyền tải càng chậm. 

Slow Giảm tốc độ vận chuyển xuống một nửa tốc độ bình thường. Chế độ 
này được khuyến nghị cho các tài liệu tinh vi hoặc cổ. 
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C.2 Ứng dụng ScanWizard  

ScanWizard là giao diện người dùng trực quan cho máy quét Scan2Net® của bạn, cho 
phép người dùng điều khiển máy quét và tất cả các tham số quét bằng các menu có cấu 
trúc rõ ràng. 

Picture 13: màn hình chính của ứng dụng ScanWizard  

1: Phần xem trước. Hình ảnh được quét được hiển thị ở đây dưới dạng xem trước. Các 
nút bên cạnh cửa sổ xem trước có chức năng sau: 

            Xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ. 

             Xóa hình ảnh đã chọn. Chỉ hoạt động trong chế độ Job Mode. 

 Đánh dấu nơi trong danh sách một hình ảnh nên 
được chèn. Chỉ hoạt động trong chế độ Job Mode. 

 Di chuyển lên trên thông qua danh sách 
các hình ảnh. Chỉ hoạt động trong  chế độ 
Job Mode. 

 Di chuyển xuống dưới thông qua danh sách 
các hình ảnh. Chỉ hoạt động trong  chế độ 
Job Mode. 

           Hiển thị hình ảnh ở kích thước 100%. 

 Phù hợp với kích thước hình ảnh với kích thước màn hình. Thay 
thế với biểu tượng hiển thị ở trên. Có sẵn, nếu hình ảnh được 
hiển thị 100% 

 
Đánh dấu một hình ảnh.. 
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2: Thanh nút menu. Được sử dụng để chọn tham số quét và để đặt chi tiết các tham 
số. 

3: Button Function 

           Trả máy quét về tham số cài đặt mặc định             

          Kích hoạt chế độ công việc. 

Chạm vào biểu tượng này để kết thúc chế độ công việc 
và trở về chế độ đơn. Chỉ hoạt động trong chế độ Job 
Mode. 

 Chạm vào biểu tượng này để chuyển tài liệu về phía trước 
thông qua đường dẫn tài liệu. 

 
 Chạm vào biểu tượng này để chuyển tài liệu ngược qua 
đường dẫn tài liệu. 

              Bắt đầu trình tự quét. 

 Biểu tượng này được hiển thị nếu một hình ảnh đã được 
đánh dấu trong danh sách để quét lại. Chỉ hoạt động trong 
chế độ Job Mode. 

4: Dòng trạng thái. Hiển thị một số thông tin của máy quét. 

 
Chạm vào biểu tượng Scan2Net để quay lại màn hình Select Application. 
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C.2.1 Size - Kích thước 

 Chọn ở đây các tham số xác định kích thước hình ảnh kết quả và kích hoạt các tính năng 
đặc biệt. 

 

 
C.2.1.1 Format 

Picture 14: Menu với thông số Kích thước 

 

 

Picture 15: Chọn chế độ tài liệu 
 
 

Format 

Auto 

Function 

Toàn bộ khu vực quét sẽ được quét. 

Hình ảnh thu được sẽ được giảm xuống kích thước tài liệu. Nếu tài 
liệu không được căn chỉnh chính xác theo chiều ngang, hình ảnh 
thu được sẽ có lề đen nhỏ nhất có thể. 
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Format Function 

Crop and Deskew Toàn bộ khu vực quét sẽ được quét. 

Hình ảnh thu được cho thấy tài liệu được căn chỉnh và cắt theo 
kích thước thật của nó. 

Maximum Landscape: Quét vùng quét tối đa theo hướng ngang. 

Portrait: Quét vùng quét tối đa theo hướng dọc. 

Hình ảnh thu được sẽ không bị giảm kích thước. Hình ảnh có thể 
chứa các vùng viền đen, nếu tài liệu nhỏ hơn vùng quét tối đa. 

International 
Paper 

Khi chọn International Pape(Giấy quốc tế) cửa sổ sẽ được mở 
rộng và hiển thị các kích thước và bộ chọn tài liệu ISO (= DIN) có 
sẵn cho hướng Landscape và Portrait. 

Nó hiển thị kích thước tài liệu DIN (= ISO) có sẵn cũng như chiều 
rộng 25 inch và 36 inch theo kích thước vùng quét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tất cả các định dạng được đặt đối xứng ở giữa ngang của đầu vào 
tài liệu. 

US Paper Khi chọn US Paper, cửa sổ sẽ được mở rộng và hiển thị các kích 
thước và bộ chọn tài liệu ANSI có sẵn cho hướng Landscape và 
Portrait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tất cả các định dạng được đặt đối xứng ở giữa ngang của đầu vào 
tài liệu. 
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C.2.1.2 Mirror - Gương 

Picture 16: Bộ chọn gương 

Chạm vào một nút để chọn trục gương. 

Sử dụng cài đặt này có thể hữu ích nếu quét trong suốt từ phía sau. 
 
 

C.2.1.3 Splitting Image 

Picture 17: Chia tách tham số hình ảnh 

Chức năng Splitting Image chia đôi hình ảnh được quét đối xứng thành hai phần. 

Left Phần bên trái của hình ảnh phân chia sẽ được hiển thị. 

Right Phần bên phải của hình ảnh phân chia sẽ được hiển thị. 

Auto Cả hai phần của hình ảnh phân tách sẽ được hiển thị liên tiếp dưới dạng 
hình ảnh riêng biệt. 

Off Tắt chức năng chia tách. 
 
 

C.2.1.4 Start Splitting 

Picture 18: Xác định trang bắt đầu chức năng chia tách 

Xác định trang bắt đầu nếu Splitting Image được đặt thành Auto. 

Left Đặt phần bên trái của hình ảnh được chia làm trang bắt đầu. 

Right Đặt phần bên phải của hình ảnh được chia làm trang bắt đầu. 
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C.2.2 Quality - Chất lượng 

 Chọn ở đây các tham số màu, đặt độ phân giải và đặt chế độ quét. 

Picture 19: Menu với thông số chất lượng 

C.2.2.1 Color Mode - Chế độ màu 

Picture 20: Chế độ màu có sẵn 

Chạm vào nút của chế độ màu mong muốn. 

Tùy thuộc vào chế độ màu đã chọn, các mục menu khác sẽ hoạt động. 

Ví dụ  Binary và Enhanced Halftone kích hoạt nút Invert. 



/ / 

Page 
38 

Manual 

 

 

 

C.2.2.2 Color Space 

Picture 21: Color Space 

Có sẵn là ba không gian màu được xác định trước, có thể được sử dụng trong 

khi quét. Chạm vào nút để chọn không gian màu. 

Native Không gian màu được xác định bởi phần cứng (camera CCD) của máy quét. 

AdobeRGB Đây là một không gian màu RGB, được xác định bởi Adobe Systems. Nó 
chứa một nửa số màu được xác định cho không gian màu Lab. 

sRGB Không gian màu RGB (sRGB) tiêu chuẩn là không gian màu với lượng 
màu giảm. 

 

C.2.2.3 ICC Profiles 

Picture 22: Kích hoạt nhúng hồ sơ ICC 

Chạm vào On để kích hoạt cấu hình ICC cho màn hình ngoài.. 
 
 

C.2.2.4 Invert 

Picture 23: Invert function 

Cài đặt này chỉ khả dụng với các chế độ màu Binary (nhị phân) và Enhanced Halftone (nâng 
nửa tông). 
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C.2.2.5 DPI 

Picture 24: Độ phân giải có sẵn với máy quét 

Nội dung của danh sách có thể thay đổi, tùy thuộc vào tính năng phần cứng của máy quét. 
 
 

C.2.2.6 Scan Mode - Chế độ quét 

Picture 25: Chế độ quét của máy quét 

Fast Quét với tốc độ bình thường. Tốc độ quét phụ thuộc vào độ phân giải 
quét được chọn. Điều đó có nghĩa là, độ phân giải càng cao, tốc độ 
quét càng thấp. 

High Quality Giảm tốc độ quét xuống một nửa nhưng cải thiện chất lượng quét. 
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C.2.2.7 Illumination - Chiếu sáng 

Illumination cho phép chọn từ bốn cài đặt chiếu sáng khác nhau cho chuỗi quét. 

Picture 26: chế độ Illumination  

Default: Quét với cài đặt chiếu sáng mặc định. Cài đặt này được khuyến nghị cho các 
tài liệu phẳng không có cấu trúc bề mặt. 

Top: Hình ảnh thu được cho thấy đối tượng được chiếu sáng từ phía trên cùng. 

Bottom: Hình ảnh thu được cho thấy đối tượng được chiếu sáng từ phía dưới. 

3D Light:  Hình ảnh thu được cho thấy bề mặt của đối tượng được quét với hiệu ứng 3D. 
Điều này cải thiện kết quả trong khi quét các đối tượng có bề mặt giống như 
phù điêu. Ví dụ: tiền xu hoặc đồ vật có in dấu. 

 

C.2.2.8 Stitching 

Stitching cho phép chọn một trong hai phương pháp khâu. 

Picture 27: Phương pháp khâu có sẵn 

Cài đặt mặc định là Adaptive 2D. 

None: Chọn cài đặt này khi quét tài liệu đơn giản với cánh vận chuyển giấy 
được chèn. 

Adaptive 2D Cài đặt mặc định. 
Chọn cài đặt này khi quét tài liệu có bề mặt có cấu trúc không đồng đều, 
ví dụ: nhiều giấy tờ gấp. Dữ liệu hình ảnh sẽ được hợp nhất một cách 
linh hoạt. Thời gian cho đến khi hình ảnh được hiển thị sẽ tăng lên một 
chút. 
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C.2.3 Enhancement - Tăng cường 

 Đặt ở đây các giá trị để nâng cao hình ảnh. 

Picture 28: Thanh trượt cho các tham số Nâng cao 

C.2.3.1 Brightness 

Mục Brightness thanh trượt xác định độ sáng kết quả trong hình ảnh. Giá trị độ sáng 
thấp hơn dẫn đến hình ảnh tối hơn, giá trị cao hơn dẫn đến hình ảnh sáng hơn. 

Các giá trị gần 0% hoặc 100% có thể dẫn đến các tạo phẩm không 

mong muốn.           

Chạm vào thanh trượt và di chuyển nó đến vị trí mong muốn để đặt   

giá trị.        

Nếu không, chạm vào các nút + (cộng) hoặc - (trừ) để sửa đổi giá trị. 

C.2.3.2 Contrast 

Thanh trươt Contrast xác định độ tương phản trong ảnh. Giá trị tương phản thấp hơn 
dẫn đến hình ảnh "mịn hơn"; giá trị cao hơn hiển thị nhiều chi tiết hơn và hình ảnh trở 
nên "sắc nét" hơn. 

Các giá trị gần 0% hoặc 100% có thể dẫn đến các tạo phẩm không 

mong muốn.  

Chạm vào thanh trượt và di chuyển nó đến vị trí mong muốn để đặt 

giá trị. 

Nếu không, chạm vào các nút + (cộng) hoặc - (trừ) để sửa đổi giá trị. 

 
C.2.3.3 Image Sharpness - Độ sắc nét của hình ảnh 

Thanh trượt Image Sharpness gọi một thuật toán làm sắc nét tự động tiên tiến giúp làm sắc 
nét hình ảnh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào khác. 

Giá trị "zero" vô hiệu hóa chức năng. Giá trị rất cao có thể tạo ra các tạo tác tùy thuộc vào 
loại tài liệu. Chạm vào thanh trượt và di chuyển nó đến vị trí mong muốn để đặt giá trị. 
Nếu không, chạm vào các nút + (cộng) hoặc - (trừ) để sửa đổi giá trị. 
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C.2.3.4 Exposure - Phơi bày 

Picture 29: Chế độ Exposures  

Fixed tắt chức năng. 

Nếu Auto được chọn, các thanh trượt của tham số Nâng cao (Hình 28) sẽ thay đổi. 

Picture 30: Thanh trượt ngưỡng Black / White  

Các thanh trượt Brightness và Contrast không được hiển thị. 

Thay vào đó hai thanh trượt Black Threshold  và  White Threshold được hiển thị. 
Black Threshold: Đặt ngưỡng cho màu đen. Tất cả các giá trị pixel được tìm thấy trong 

hình ảnh bên dưới giá trị đã chọn được đặt thành màu đen đặc. 

White Threshold:  Đặt ngưỡng cho màu trắng. Đặt ngưỡng cho màu đen. Tất cả các 
giá trị pixel được tìm thấy trong hình ảnh bên dưới giá trị đã chọn 
được đặt thành màu đen đặc Tất cả các giá trị pixel được tìm thấy 
trong hình ảnh phía trên giá trị được chọn được đặt thành màu 
trắng. 
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C.2.3.5 Threshold - Ngưỡng 

Picture 31: Bộ chọn ngưỡng 

Nếu chế độ màu được đặt thành halftone nhị phân hoặc tăng cường, Threshhold có thể lựa 
chọn. 

Dynamic Nếu ngưỡng được đặt thành Dynamic (Động), kết quả sẽ tốt hơn đối với 
các tài liệu có độ tương phản thấp. 

Fixed Nếu được đặt thành Fixed (Đã sửa), chức năng sẽ bị tắt. 
 
 

C.2.3.6 Despeckle - Tuyệt vọng 

Picture 32: Despeckle selector 

Nếu chế độ màu được đặt thành halftone nhị phân hoặc tăng cường, Despeckle có thể được 
chọn. 

Khi quét ở dạng nhị phân hoặc tăng cường, các đốm (các chấm nhỏ thực sự là các pixel 
phụ hiển thị cho máy quét) có thể xuất hiện trên ảnh. Các đốm có thể được gây ra bởi bụi, 
vết trầy xước hoặc không hoàn hảo trong bản in của tài liệu nguồn. 

Chọn Despeckle sẽ loại bỏ những điểm không hoàn hảo này khỏi hình ảnh được quét. 

4x4 Positive Kích hoạt chức năng. 

Off Vô hiệu hóa chức năng.
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C.2.4 Transport - Vận chuyển 

 Các cài đặt khả dụng ở đây tương tự như được mô tả trong chương C.1.1 đến C.1.1.6. 

Picture 33: Thông số vận chuyển 

C.2.4.1 Paper Feed Delay 

Paper Feed Delay (Độ trễ nạp giấy) Xác định độ trễ giữa việc chèn tài liệu vào đường 
vận chuyển và bắt đầu vận chuyển. 

 
C.2.4.2 Scan Mode 

Direct: 
(Default) 

Cung cấp tài liệu trong máy quét cho đến khi máy ảnh nhận ra cạnh 
tài liệu; sau đó tài liệu trở về vị trí bắt đầu. 

Always Ready  Việc vận chuyển tài liệu bắt đầu trực tiếp sau khi ứng dụng gửi lệnh 
stat. Chế độ này được khuyến nghị cho các tài liệu có cạnh tài liệu 
không đều. 

Quick: Vận chuyển tài liệu vào máy quét cho đến khi cảm biến ảnh trong 
đường vận chuyển phát hiện cạnh giấy. 

Continuous 

(Full automatic 

mode) 

Trình tự quét bắt đầu trực tiếp khi ứng dụng gửi lệnh start. 

Quá trình quét dừng tự động khi đạt đến độ dài được xác định bằng thanh 
trượt Paper length (Độ dài giấy) (xem Hình 11)  

Sau đó, tài liệu được vận chuyển theo hướng ngược lại với chiều dài 
được xác định bằng thanh trượt Overlap. 

Vị trí này xác định phần đầu của phần tiếp theo của tài liệu.. 

Trình tự quét tiếp theo bắt đầu lại khi lệnh start được gửi. 

Điều này sẽ được lặp lại cho đến khi các cảm biến máy quét nhận ra 
kết thúc tài liệu. 
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C.2.4.3 Transport Speed - Tốc độ vận chuyển 

Normal Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào độ phân giải đã chọn. Hợp lệ là: Độ 
phân giải càng cao, tốc độ truyền tải càng chậm. 

Slow Giảm tốc độ vận chuyển xuống một nửa tốc độ bình thường. Chế độ 
này được khuyến nghị cho các tài liệu tinh vi hoặc tài liệu cổ. 

 

C.2.4.4 Document Output - Đầu ra tài liệu 

Eject: Vận chuyển tài liệu ra khỏi máy quét sau khi kết thúc chuỗi quét. 

Rewind: Trả tài liệu về phía trước sau khi quét. 

Hold: Giữ tài liệu sau khi kết thúc chuỗi quét ở phía đầu ra của đường vận 
chuyển. 
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C.2.5 Transfer - Chuyển 

Chọn ở đây trong hai hàng trên các mục tiêu, theo đó hình ảnh sẽ được chuyển. 

 Trong hai hàng thấp hơn, chọn các tham số của định dạng tệp, tất cả các tham số được 
liên kết với định dạng tệp và cài đặt cho các chức năng tùy chọn. 

Picture 34: Chuyển mục tiêu và tham số tệp cụ thể 

Nếu các nút có biểu tượng mũi tên màu xanh ở góc dưới bên trái, chạm vào biểu tượng 
này để mở màn hình cảm ứng với các cài đặt của mục tiêu chuyển đã chọn. 

Nội dung phụ thuộc vào mục tiêu chuyển được chọn. 

Chương C.2.5.1 mô tả cách thay đổi mục nhập. 
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C.2.5.1 Sửa đổi mục tiêu chuyển nhượng  

Để thay đổi tên tệp, để chọn thư mục con hoặc sửa đổi các mục nhập khác cho mục tiêu 
chuyển, hãy nhấp vào biểu tượng màu xanh. Màn hình cảm ứng hiển thị các cài đặt hiện 
tại. 

Để thay đổi một mục, ví dụ, nhấp vào dòng tương ứng “File name”. 

 Màn hình cảm ứng thay đổi và hiển thị một bàn phím. Con trỏ được định vị phía sau 
mục cần thay đổi. 

Picture 35: Bàn phím, hiển thị trên màn hình cảm ứng 

Key Function 

Xóa ký tự. 
 
 

 Xác nhận thay đổi và trở về màn hình cũ. 
 

 
 Hủy thay đổi và trở về màn hình cũ. 

 

 
 Nút Shift để viết chữ hoa / thường. 

 
 

 Chuyển bàn phím và hiển thị tất cả các biến có thể được sử dụng 
trong tên. 

 
 

Sử dụng bàn phím để sửa đổi mục. 

Để xác nhận thay đổi, chạm vào nút OK. 

Quay trở lại màn hình cũ mà không thay đổi, chạm vào nút Cancel. 
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C.2.5.2 USB 

Chuyển hình ảnh được quét sang thiết bị lưu trữ USB được kết nối với máy quét. 

 Nếu không có thiết bị lưu trữ USB được kết nối, bạn sẽ thấy thông báo lỗi nếu không tên 
tệp và thư mục sẽ được hiển thị. 

Picture 36: Thông báo lỗi nếu thiếu thiết bị USB 

Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, chạm vào dòng với mục nhập tên tệp. 

Sửa đổi mục nhập như được mô tả trong chương C.2.5.1 

 Nếu bạn muốn lưu hình ảnh của mình vào thư mục con trên thiết bị lưu trữ USB, hãy nhấp 
vào biểu tượng bên cạnh Directory (Thư mục). Các thư mục sẽ được liệt kê. 

Chọn thư mục. Chạm vào OK để xác nhận hoặc chạm vào Cancel để quay lại mà không thay đổi  

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 
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C.2.5.3 SMB 

Chạm vào nút này để tải trực tiếp hình ảnh được quét lên ổ đĩa mạng và thư mục hoặc 
thư mục con được xác định trước đó hoặc vào ổ đĩa và thư mục máy trạm. 

 Nhấp vào nút SMB để xem các cài đặt hiện tại. 

Picture 37: SMB pre-sets 

Số lượng cài đặt trước SMB khả dụng tùy thuộc vào cài đặt được xác định bởi quản trị 
viên trong menu cài đặt Poweruser. 

Nhấp vào biểu tượng mũi tên màu xanh để mở danh sách tham số của giá trị đặt 

trước tương ứng. Nếu cần, hãy thay đổi các mục nhập cho SMB Path và/ hoặc 

File Name. 

 Chương C.2.5.1 mô tả cách các mục có thể được sửa đổi. 

Picture 38: Mục nhập cho đường dẫn SMB và tên tệp 
 
 

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 
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C.2.5.4 FTP 

Quét trực tiếp vào máy chủ FTP. 

Nhấp vào nút FTP để xem các cài đặt hiện tại. 

Nếu cần, hãy thay đổi các mục nhập cho Upload Path và/hoặc File 

Name. Chương C.2.5.1 mô tả cách các mục có thể được sửa đổi. 

 

Picture 39: Mục nhập cho đường dẫn FTP và tên tệp 
 
 

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 



/ / 

Manual Page 51 

 

 

 

C.2.5.5 Default - Mặc định 

Quét trực tiếp vào một thư mục được xác định trong 

dịch vụ đám mây. Nhấp vào nút Default để xem các 

cài đặt hiện tại. 

Tất cả các thông số có thể được xác định từ màn hình cảm ứng. 

Nhấp vào mũi tên lựa chọn bên cạnh các mục của Web Service và Protocol để xem 
danh sách các cài đặt khả dụng. 

 Tất cả các mục khác có thể được thay đổi như được mô tả trong chương C.2.5.1. 

Picture 40: Danh sách các tham số đám mây 
 
 

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 
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C.2.5.6 Mail 

Gửi hình ảnh được quét qua email đến một người nhận 

email được xác định. Nhấp vào nút Mail để xem các cài đặt 

hiện tại. 

Thông tin máy chủ thư, tên người gửi, địa chỉ email và địa chỉ trả lời đều có thể được cấu 
hình bằng cách nhấp vào dòng tương ứng. 

 Chương C.2.5.1 mô tả cách các mục có thể được sửa đổi. 

Picture 41: Cài đặt chuyển thư 
 
 

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 
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C.2.5.7 Remote Printer 

In hình ảnh trên máy in mạng mà người dùng có quyền truy cập. 

Nhấn vào nút Remote Printer để xem các cài đặt máy in được xác định trước có sẵn. 

 Số lượng và tên của các máy in khả dụng tùy thuộc vào cài đặt của quản trị viên trong 
cài đặt Power User. 

Picture 42: Máy in có sẵn (ví dụ) 

Bấm vào nút để chọn máy in. 

Để liệt kê các cài đặt của máy in đã chọn, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc dưới 
bên trái của nút. Điều này sẽ mở danh sách tham số. 

 Các thông số có sẵn được sửa đổi tùy thuộc vào máy in. 

Picture 43: Danh sách các thông số máy in 

Nhấp vào mũi tên lựa chọn (nếu được hiển thị) bên cạnh các mục để xem danh sách 
các cài đặt có sẵn. 

 
 

Key Function 

 
Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 
(Picture 13). 

 
 

 Chạm vào đây để gửi tệp đến mục tiêu chuyển đã chọn. 
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C.2.5.8 File Format - Định dạng File 

 Cho phép người dùng chọn định dạng tệp trong đó hình ảnh được quét được lưu. 

Picture 44: Chọn định dạng tệp 

Chạm vào nút có định dạng tệp mong muốn. 

Định dạng tệp hiện tại được hiển thị ở dòng dưới cùng của nút. 

C.2.5.9 Compression - Nén 

Cho phép người dùng chọn hệ số nén được sử dụng khi lưu tệp theo định dạng đã chỉ 
định. Hệ số nén sẽ khác nhau, tùy thuộc vào định dạng tệp được chọn. 

 Nếu JPG được chọn làm định dạng tệp, một danh sách có giá trị được hiển thị. 

Picture 45: Nén JPEG 
 
 

 Nếu TIFF được chọn là định dạng tệp, có sẵn hai phương pháp nén. 

Picture 46: Nén TIFF 
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C.2.5.10 File Type 

Chỉ hoạt động nếu máy quét được vận hành trong chế độ Job Mode. 

Loại tệp có thể thay đổi, tùy thuộc vào định dạng tệp được chọn. 

File Format File Types 

JPEG 

 

TIFF 
 
 

 
PNM 

 
 

PDF 
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C.2.5.11 PDF Document 

 Xác định định dạng PDF sẽ được sử dụng khi lưu hình ảnh được quét dưới dạng tệp PDF. 

Picture 47: Cài đặt PDF được xác định trước 

Chạm vào nút với cài đặt mong muốn. Một danh sách với các định dạng PDF có sẵn sẽ 
được hiển thị. 

Chọn giữa định dạng PDF và PDF/A. 

Key Function 

     Chạm vào đây để đóng cửa sổ và quay lại màn hình chính 

(Picture 13). 

Để liệt kê các cài đặt, chạm vào biểu tượng mũi tên ở góc dưới bên trái của nút. 

Có sẵn là PDF và PDF/A. 

 
Picture 48: Danh sách các định dạng PDF có sẵn 
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C.2.5.12 Embedded Metadata - Siêu dữ liệu nhúng 

 Kích hoạt việc nhúng siêu dữ liệu vào hình ảnh được quét. 

Chạm vào nút và chọn On embedding metadata. 

Chọn Off  để tắt chức năng. 

 
C.2.5.13 OCR 

 Chọn cài đặt OCR tại đây. 

Số lượng cài đặt trước OCR khả dụng tùy thuộc vào cài đặt được xác định bởi quản trị 
viên trong menu cài đặt Poweruser. 

Hiện có sẵn là cài đặt Default. 
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C.2.6 Chế độ công việc (Job Mode) trong ứng dụng ScanWirard  
 Chế độ quét mặc định là Single. 

 
TChạm vào biểu tượng này để chuyển sang chế độ Job mode 

 
 Sau khi chọn Job mode màn hình TFT bên ngoài sẽ hiển thị Bảng thông tin của người 
dùng ở lề trái. 

 
 

 
 Bảng thông tin chứa: 

Scan counter: Số lượng hình ảnh kể từ khi bắt đầu Job mode. 

File size: Kích thước của tất cả các hình ảnh được quét kể từ 

khi bắt đầu Job mode.  

Free space: Bộ nhớ khả dụng theo phần trăm 

<Date Time>: Ngày giờ hiện tại 

Picture 49: TFT flat screen after selecting “Job mode”  
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Nếu chế độ Job Mode đang hoạt động, màn hình bắt đầu ScanWizard sẽ thay đổi một chi tiết. 

Picture 50: Startscreen Job Mode 

Sau khi chạm vào Scan Now màn hình hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt từ chối trách 
nhiệm với thông tin về bản quyền và tình hình pháp lý trong khi quét tài liệu. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này phải được chấp nhận. Chạm vào nút tương ứng bên dưới 
văn bản từ chối trách nhiệm. 

 

WT36_touchscreen-en_004.jpg 

S2N_6-xx_en_006.jpg 

Drehen.jpg 

 
 
 
 
 
 
 

 

Picture 51: Tuyên bố từ chối trách nhiệm với ghi chú bản quyền 

Trong khi quét ở chế độ công việc, một số biểu tượng ngay bên cạnh phần xem trước sẽ được 
kích hoạt. 

             Xóa hình ảnh đã chọn. 

             Đánh dấu nơi trong danh sách nên chèn hình ảnh. 

Di chuyển lên trên thông qua danh sách 
các hình ảnh. 

Di chuyển một hình ảnh được chọn lên trên 
trong danh sách. 

 Di chuyển xuống dưới thông qua danh sách 
các hình ảnh. 

Di chuyển hình ảnh được chọn xuống dưới 
trong danh sách. 

 Chọn một hình ảnh từ danh sách. Khung đánh dấu hình ảnh trong danh 
sách hình ảnh được hiển thị trên màn hình TFT. 
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Hình ảnh được quét cuối cùng được đánh dấu bằng biểu tượng "bút chì" trong danh sách 
trên màn hình ngoài. 

Thanh nút menu (Hình 13, mục 2) vẫn giữ nguyên. 

C.2.6.1 Chế độ công việc Job mode, di chuyển hình ảnh 

 Sử dụng các nút lên / xuống để di chuyển khung màu xanh lúc đầu sang 
hình ảnh mong muốn. 

 Sau đó chạm vào nút. Hình ảnh được đánh dấu bằng một khung màu đỏ; 
bản thân nút và các nút lên / xuống được đánh dấu bằng khung chấm đỏ. 

 Sử dụng các nút lên / xuống để di chuyển hình ảnh đã chọn sang vị trí 
mới. 

                     Nhấn nút này một lần nữa để khóa hình ảnh ở vị trí mới. 

C.2.6.2 Chế độ công việc Job Mode, quét lại một hình ảnh 

 Sử dụng các nút lên / xuống để di chuyển khung màu xanh sang 
hình ảnh cần được quét lại. 

 
Nút Scan Now  thay đổi để rescanimage.  

Chạm vào nút để bắt đầu trình tự quét. 
Hình ảnh sẽ được chèn vào vị trí đã đánh dấu. 

 
 

C.2.6.3 Chế độ Job Mode, thêm hình ảnh vào danh sách ở bất kỳ vị trí nào 

 Sử dụng các nút lên / xuống để di chuyển khung màu xanh sang 
hình ảnh cần thêm hình ảnh. 

                     Đánh dấu hình ảnh trước vị trí mà hình ảnh được chèn.     

Chạm vào nút này. Một khung trống sẽ được chèn trước hình ảnh 
được đánh dấu. 

 
 Chạm vào nút. Hình ảnh được quét sẽ được chèn vào vị trí mong 
muốn.. 
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C.2.6.4 Chế độ Job Mode, xoá một hình ảnh 

 Sử dụng các nút lên / xuống để di chuyển khung màu xanh sang 
hình ảnh cần xóa. 

 Chạm vào nút để chọn hình ảnh. Hình ảnh được đánh dấu bằng một 
khung màu đỏ; bản thân nút và các nút lên / xuống được đánh dấu bằng 
khung chấm đỏ. 

 Chạm vào nút. Hình ảnh sẽ bị xóa. Các hình ảnh, theo sau trong danh 
sách, sẽ được di chuyển lên trên. 

 

C.2.6.5 Thoát khỏi chế độ công việc 
 

 Chạm vào nút này để thoát khỏi Job Mode và để trở về chế độ quét 
đơn. 

 
 Trên màn hình cảm ứng, một cửa sổ mở ra. 

Picture 52: Thoát khỏi yêu cầu Chế độ công việc 

Chạm vào Yes để xác nhận kết thúc Job Mode. 

Nếu không, chạm No để tiếp tục quét trong chế độ công việc Job Mode. 
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C.2.7 Zonal OCR 

Máy quét cung cấp chức năng OCR theo vùng. 

Zonal OCR có nghĩa là, chỉ khu vực được đánh dấu sẽ được xử lý bởi chức năng OCR. 
Văn bản và nguồn cấp dữ liệu sẽ chỉ được tìm thấy. Một phân tích bố trí sẽ không được 
thực hiện. 

Trước khi sử dụng OCR khu vực, cần phải thiết lập các tham số quét như sau: 

File Format: PDF (xem chương C.2.5.8) 

Job Mode: Hoạt động (xem chương C.2.6) 

File Type: MultiPDF (được khuyến nghị) hoặc Tệp đơn (xem chương C.2.5.10 
 

                              Chạm vào nút để quét tài liệu 

 
Để xem bản xem trước của hình ảnh được quét, chạm vào một trong các nút Kích thước, 
Chất lượng, Nâng cao hoặc Chuyển để chuyển sang màn hình cảm ứng xem trước. 

  Chạm vào đây để xác định khu vực được kiểm tra bởi chức năngOCR. 

Biểu tượng được viền màu đỏ. 

Chạm vào hình ảnh xem trước và mở một khung xung quanh khu vực cần kiểm tra bằng 
chức năng OCR. 

 Bắt đầu kéo khung với góc trên bên trái và kéo khung sang góc dưới bên phải. 

Một cửa sổ nhỏ mở ra trong khu vực xem 

trước. Chọn OCR Text để bắt đầu quá 

trình OCR. 

Picture 53: Khu vực xác định cho OCR 
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 Khi quy trình OCR kết thúc, cửa sổ sẽ thay đổi và hiển thị kết quả của quy trình OCR. 

Picture 54: Văn bản kết quả của quá trình OCR 

Văn bản, kết quả từ quá trình OCR, có thể được chỉnh sửa. 

Chạm vào một vị trí tùy ý trong cửa sổ văn bản để bắt đầu 

chỉnh sửa. 

 

Picture 55: Bàn phím soạn thảo văn bản 
 

Xóa các ký tự bắt đầu từ vị trí con trỏ sang trái. 
 

 
 Hủy tất cả các thay đổi và đóng trình chỉnh sửa. 

 

 
 Đóng trình soạn thảo. Tất cả các thay đổi sẽ được lưu lại. 

 

 Chạm vào đây để chuyển các thành phần văn bản được phát hiện dưới 
dạng lớp thứ hai sang tệp PDF. Điều này cho phép tìm kiếm trong tệp 
PDF cho các từ được phát hiện sau. 

 
 Chạm vào đây trước khi bắt đầu lần quét tiếp theo
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C.2.8 Quay trở lại chọn màn hình ứng dụng 

       Chạm vào nút để rời khỏi ứng dụng ScanWizard. Thao tác này sẽ đưa màn 
hình cảm ứng trở về màn hình Select Application (Hình 10).  

 
 

Chương C.3 đến chương C.7 và các chương tương ứng mô tả các chức năng có sẵn của 
ứng dụng Scan2Net. 

 
 

Để rời khỏi ứng dụng, chạm vào một phần free trong dòng tiêu đề của ứng dụng. Xác nhận 
yêu cầu bằng cách chạm vào nút STOP. 
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C.3 Scan2Net® Start Screen 

Nói chung: Mô tả về ứng dụng Scan2Net đề cập đến phiên bản Scan2Net Expert. 

Phiên bản Scan2Net Easy có các tham số giảm. 

Note: Tất cả các ảnh chụp màn hình được chụp từ máy quét WideTEK® 36. Nội dung 
là - ngoại trừ tên máy quét - giống hệt nhau cho tất cả các máy quét. 

Sau khi chạm vào nút Scan2Net, màn hình Viewer&Job Control được hiển thị trên màn 
hình cảm ứng. 

 

 
Picture 56: Màn hình kiểm soát người xem và công việc 

Màn hình cảm ứng được cấu trúc trong bốn phần. 

Các phần này cho phép người vận hành kiểm soát và chọn các chức năng khác nhau 
của máy quét. 

1: Phần này hiển thị các điều khiển hoặc tham số chính tùy thuộc vào trường điều 
khiển được chọn trong phần 2. 

2: Điều khiển các trường để chọn màn hình menu trực tiếp. 

3:      Phần này hiển thị trạng thái của máy quét, ví dụ: “Ready to scan, cho phép bắt đầu 
chuỗi quét bằng cách chạm vào Scan Now, cho phép quay lại màn hình bắt đầu và 
hiển thị ngày giờ. 

4: Nội dung của phần này thay đổi tùy thuộc vào trường điều khiển được chọn trong 
phần 2. Thông tin cụ thể hơn có thể được tìm thấy trong các chương tương ứng. 
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C.3.1 Trường điểu khiển của màn hình cảm ứng 

 Bằng cách chạm vào các nút trong phần 2, mỗi màn hình menu có thể được tiếp cận trực tiếp. 

Các chương từ C.4 đến C.7 mô tả chi tiết các chức năng của các menu. 

 

 Chạm vào nút này để bắt đầu trình tự quét. 

 

Chạm vào nút này để trở về màn hình bắt đầu từ mọi menu khác. 

  ……  

 Nếu có sẵn, hai nút mũi tên này chuyển sang màn hình menu tiếp theo hoặc sang màn hình 
menu trước. 

Chạm vào nút này để trở về menu chính. 

 

 Chạm vào nút này để đặt tất cả các tham số về giá trị mặc định. 

Chạm vào nút này sẽ mở ra một cửa sổ bổ sung. Cửa sổ bổ sung chứa thông tin ngắn về 
các chức năng có sẵn. 

 
 
C.3.2 Quay trở lại chọn màn hình ứng dụng 

 Chạm vào nút để rời khỏi ứng dụng Scan2Net. Thao tác này sẽ 
đưa màn hình cảm ứng trở về màn hình Select Application (Hình 
10)  
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C.4 Màn hình cảm ứng – Nguồn tài liệu 

Số lượng nút và bộ điều khiển trong mỗi màn hình có thể thay đổi tùy theo thiết lập được 
chọn. Quản trị viên có thể thay đổi thiết lập trong menu Poweruser. 

Màn hình Document Source cho phép chọn từ một loạt các tham số quét. 

Picture 57: Màn hình nguồn tài liệu, phần 1 

Nếu nội dung của màn hình quá lớn để hiển thị hoàn toàn trong màn hình cảm ứng, một 
thanh cuộn được hiển thị ở bên phải. Chạm vào thanh cuộn và di chuyển nó để xem tất 
cả các mục menu. 

 Nội dung của một số menu mở sau khi chạm có thể thay đổi. 

Picture 58: Màn hình nguồn tài liệu, phần 2 
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C.4.1 DPI 
Cài đặt Độ phân giải Resolution cho phép chọn độ phân giải từ danh sách các giá trị độ 
phân giải được máy quét hỗ trợ. 

Picture 59: Danh sách các Độ phân giải 

Danh sách có thể được mở bằng cách chạm vào biểu tượng mũi tên màu xanh bên cạnh 
giá trị hiện được chọn. 

Chọn độ phân giải mới bằng cách chạm vào giá trị ưa thích. 
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C.4.2 Splitting - Tách 
Nút Chia tách hình ảnh Splitting Image được sử dụng để chọn tách tài liệu được quét 
cho hình ảnh đầu ra. 

Picture 60: Splitting Image 

Left: Các định dạng được chọn sẽ được quét hoàn toàn. Chỉ nửa còn lại của định 
dạng được chọn sẽ được hiển thị. 

Right: Các định dạng được chọn sẽ được quét hoàn toàn. Chỉ một nửa bên phải của 
định dạng được chọn sẽ được hiển thị. 

 

 
Auto 

 

 

Picture 61: Chọn „Splitting Start Page“ 

 

 
Khu vực quét hoàn chỉnh sẽ được quét. 
Kích thước hình ảnh kết quả sẽ được 
phát hiện và nó sẽ được chia thành hai 
phần đối xứng. Cả hai phần sẽ được 
hiển thị liên tiếp dưới dạng hình ảnh 
riêng biệt. 

Nhấn Scan now để hiển thị phần thứ 
hai của tài liệu. 

Nếu chọn Auto, một bộ chọn bổ sung sẽ 
mở ra. Ở đây, trang sẽ được hiển thị 
đầu tiên có thể được chọn làm trang bắt 
đầu. 
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C.4.3 Chế độ quét - Scan Mode 
Công cụ Scan Mode - Chế độ quét cho phép người dùng chọn giữa hai cài đặt chất lượng quét. 

Picture 62: Bộ chọn chế độ quét 

Nói chung, độ phân giải quét luôn có tác động ở tốc độ quét.  

Độ phân giải càng cao, tốc độ quét càng thấp. 

Fast Quét với tốc độ quét bình thường, tùy thuộc vào độ phân giải đã chọn. 

High Quality Giảm tốc độ quét xuống một nửa. 
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C.4.4 Auto Density - Mật độ tự động 
Bộ điều khiển Auto Density được sử dụng để đặt độ nhạy của máy quét để phát hiện 
định dạng tự động. 

 Giá trị mặc định: 60 

Picture 63: Bộ điều khiển mật độ tự động 

Khi quét các tài liệu tối, nên giảm giá trị theo các bước nhỏ cho đến khi đạt được kết quả 
mong muốn. 

Nói chung:  Giá trị số càng cao, độ tương phản càng phải nằm giữa nền và tài liệu 
được quét. 

Giá trị mặc định được đánh dấu màu xanh lá cây bên dưới thang đo. 
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C.4.5 Exposure - Phơi sáng 
Màn hình phơi sáng - Exposure cho phép chọn các chức năng Black 

Cut và Auto. Fixed tắt chức năng. 

 

Picture 64: Chế độ phơi sáng 

Nếu Black Cut được chọn, một bàn phím số mở ra. 

Picture 65: Bàn phím số để đặt giá trị ngưỡng 

Black Threshold [%] 
0 (zero) to 100 

Đặt ngưỡng cho Đen. Tất cả các giá trị pixel được tìm thấy 
trong hình ảnh bên dưới giá trị được chọn sẽ được đặt thành 
màu đen đặc. 

Kết quả: Độ tương phản hình ảnh được cải thiện. 

Change value: Chạm vào dòng nơi giá trị được hiển thị 
Chạm vào nút DEL để xóa giá trị.. 
Sử dụng bàn phím số để nhập một giá trị mới. 

Chạm vào Áp dụng Apply để chuyển giá trị 
mới. 



/ / 

Manual Page 73 

 

 

 
 

Nếu Auto được chọn, hai thanh trượt được hiển thị. Với hai thanh trượt, các giá trị cho Black 
Cut và màu trắng sẽ được đặt.  

 
 

 

Black Threshold [%] 
0 (zero) to 100 

 
 

white 
0 (zero) to 40 

Picture 66: Thanh trượt để đặt giá trị 
Đặt ngưỡng cho Đen. Tất cả các giá trị pixel được tìm thấy trong 
hình ảnh bên dưới giá trị được chọn sẽ được đặt thành màu đen 
đặc. 

Kết quả: Độ tương phản hình ảnh được cải thiện. 

Kích hoạt điều khiển phơi sáng tự động. 

Chức năng này phân tích hình ảnh và phát hiện vùng sáng 
nhất và tối nhất. Phạm vi độ sáng được phát hiện được mở 
rộng đến phạm vi tối đa của máy quét. Mặt khác, tất cả các giá 
trị dưới ngưỡng được xác định là "đen". 
Kết quả: Điều khiển độ tương phản tự động và độ tương phản 
hình ảnh được cải thiện. 



/ / 

Page 
74 

Manual 

 

 

C.4.6 Format - Định dạng 
Nút Format cho phép chọn kích thước vùng quét.Tùy thuộc vào Chế độ tài liệu được chọn, các 
định dạng khả dụng sẽ khác nhau. Dòng dưới cùng của nút Format Định dạng hiển thị cài đặt 
định dạng hiện tại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picture 67: Công cụ chọn cho cài đặt Định dạng 

Các chương sau đây mô tả các kết hợp có sẵn của chế độ và định dạng tài liệu. 
 
 

C.4.6.1 Maximum 

Picture 68: Chế độ định dạng Tối đa 

Landscape: Quét vùng quét tối đa theo hướng ngang.           

Portrait: Quét vùng quét tối đa theo hướng dọc. 

Hình ảnh thu được sẽ không bị giảm kích thước. Hình ảnh có thể chứa các vùng viền đen, 
nếu tài liệu nhỏ hơn vùng quét tối đa. 



/ / 

Manual Page 75 

 

 

 

C.4.6.2 Auto - Tự động 

 Toàn bộ khu vực quét sẽ được quét. 

Picture 69: Chế độ định dạng tự động 

Hình ảnh thu được sẽ được giảm xuống kích thước tài liệu. Nếu tài liệu không được căn 
chỉnh chính xác theo chiều ngang, hình ảnh thu được sẽ có lề đen nhỏ nhất có thể. 

Lề đen phụ thuộc vào kích thước của hình chữ nhật bao gồm toàn bộ tài liệu. 
 
 

C.4.6.3 Crop and Deskew 

 Toàn bộ khu vực quét sẽ được quét. 

Picture 70: Chế độ định dạng Crop and Deskew 

Hình ảnh thu được cho thấy tài liệu được căn chỉnh và cắt theo kích thước thật của nó. 
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C.4.6.4 DIN 

Picture 71: Định dạng chế độ DIN 

Khi chọn DIN, một cửa sổ nhỏ bổ sung sẽ mở ra. 

Nó hiển thị kích thước tài liệu DIN (= ISO) có sẵn cũng như chiều rộng 25 inch và 36 inch 
theo kích thước vùng quét. 

Tất cả các định dạng được đặt đối xứng với giữa ngang của đầu vào tài liệu. 
 
 

C.4.6.5 ANSI 

Picture 72: Định dạng chế độ ANSI 

Khi chọn ANSI, một cửa sổ nhỏ bổ sung sẽ mở ra. 

Nó hiển thị kích thước tài liệu ANSI có sẵn dưới dạng kích thước vùng quét. 

Tất cả các định dạng được đặt đối xứng với giữa ngang của đầu vào tài liệu. 
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C.4.7 Transport Speed - Tốc độ vận chuyển 
Bộ chọn Transport Speed cho phép người dùng chọn từ hai cài đặt tốc độ. 

Picture 73: Tốc độ vận chuyển có sẵn 

Cài đặt này xác định tốc độ vận chuyển khi đưa tài liệu vào máy quét. 
 
 

Slow Vận chuyển tài liệu với tốc độ giảm; được đề xuất cho các tài liệu dễ vỡ, ví 
dụ: giấy cũ hoặc vật liệu rất tinh tế. 

Normal Vận chuyển tài liệu với tốc độ mặc định; đề nghị cho hầu hết các tài liệu. 

Chương E.2.1.4 mô tả cách đặt tham số cho Slow và Normal. 
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C.4.8 Color Space - Không gian màu 

 Có sẵn là ba không gian màu, có thể được sử dụng trong khi quét. 

Picture 74: Không gian màu có sẵn 

Chạm vào mũi tên lựa chọn và chọn không gian màu mong muốn từ danh sách. 

Native Không gian màu được xác định bởi phần cứng (camera CCD) của máy quét. 

AdobeRGB Đây là một không gian màu RGB, được xác định bởi Adobe Systems. Nó 
chứa một nửa số màu được xác định cho không gian màu Lab. 

sRGB Không gian màu RGB (sRGB) tiêu chuẩn là không gian màu với lượng 
màu giảm. 
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C.4.9 Additional Margin - bổ sung lề 
Chức năng Additional Margin cho phép thêm một lề vào hình ảnh hoặc để giảm lề xung 
quanh hình ảnh. 

 Sử dụng thanh trượt để xác định kích thước của lề. 

Picture 75: Thanh trượt Margin slider 

Giá trị dương thêm một lề cho hình ảnh.          

Giá trị âm làm giảm lề của hình ảnh. 

Giá trị mong muốn có thể được đặt bằng cách nhấp vào thanh trượt và di chuyển nó đến giá trị 
mong muốn. 
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C.4.10 Stitching 
Chức năng Stitching cho phép chọn một trong hai phương pháp stitching. 

Picture 76: Phương pháp stitching có sẵn  

Cài đặt mặc định là  Adaptive 2D. 

None: Chọn cài đặt này khi quét tài liệu đơn giản với cánh vận chuyển giấy 
được chèn. 

Adaptive 2D Cài đặt mặc định. 
Chọn cài đặt này khi quét tài liệu có bề mặt có cấu trúc không đồng đều, 
ví dụ: nhiều giấy tờ gấp. Dữ liệu hình ảnh sẽ được hợp nhất một cách 
linh hoạt. Thời gian cho đến khi hình ảnh được hiển thị sẽ tăng lên một 
chút. 
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C.5 Màn hình cảm ứng – Image Quality (Chất lượng hình ảnh) 

Màn hình Image Quality cho phép thiết lập một loạt các thông số chất lượng hình ảnh. 

Picture 77: Chất lượng hình ảnh, màn hình 1 

 Trong chế độ màu Nhị phân, các mục menu sẽ được mở rộng với Invert và Despeckle. 

Picture 78: Chất lượng hình ảnh 2 
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C.5.1 Chế độ màu - Color Mode 
 Bằng cách chạm vào mũi tên lựa chọn của phần Chế độ màu, danh sách các chế độ 
màu khả dụng sẽ mở ra. 

Picture 79: Danh sách các chế độ màu 

Chạm vào tiêu đề của chế độ màu mong muốn để chọn chế độ. Danh sách sẽ đóng lại 

sau đó. Hình 79 cho thấy các chế độ màu có sẵn. 

C.5.2 Định dạng File 
Nhấn nút File Format (Định dạng tệp) để chọn định dạng tệp cho hình ảnh. 

C.5.2.1 JPEG 

Picture 80: Định dạng tập tin con “jpeg” 

Tùy thuộc vào định dạng tệp được chọn, một số tham số bổ sung sẽ được hiển thị. Với 
định dạng tệp JPEG, có thể nhập giá trị cho chất lượng hình ảnh bằng bàn phím số. 

Giá trị này xác định sự thỏa hiệp giữa chất lượng và tốc độ nén. Một yếu tố chất lượng 
cao hơn tạo ra các tập tin lớn hơn. Cài đặt mặc định là 75 là một sự thỏa hiệp tốt cho hầu 
hết các tài liệu. 
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C.5.2.2 TIFF 

Picture 81: Submenu File Format TIFF 
 
Với định dạng tệp TIFF, phương pháp nén của tệp có thể được chọn bằng các nút TIFF 
Compression. 

CCITT G4 Đề xuất với chế độ màu “Binary”.     

JPEG Đề xuất cho tất cả các chế độ màu khác. 

None Vô hiệu hóa nén dữ liệu. 

 
C.5.2.3 PNM 

Với định dạng tệp PNM, không có tham số bổ sung nào khả dụng. 
 
 

C.5.2.4 PDF 
Với định dạng tệp PDF, các phương thức nén tương tự có sẵn như với định dạng TIFF (xem 
hình trên). 

 
 

       Nhấn nút này để trở về từ menu phụ sang menu chính. 



/ / 

Page 
84 

Manual 

 

 

 

C.5.3 Brightness - Độ sáng 

Picture 82: Thanh trượt Brightness 

Thanh trượt Brightness xác định độ sáng kết quả trong ảnh. Giá trị độ sáng thấp hơn dẫn 
đến hình ảnh tối hơn, giá trị cao hơn dẫn đến hình ảnh sáng hơn. 

Các giá trị gần 0% hoặc 100% có thể dẫn đến các tạo phẩm 

không mong muốn.                                                                    

Di chuyển chỉ báo trượt đến vị trí mong muốn để đặt giá trị. 

C.5.4 Contrast - Độ tương phản 

Picture 83: Thanh trượt tương phản 

Thanh trượt Contrast xác định độ tương phản trong hình ảnh. Giá trị tương phản thấp hơn 
dẫn đến hình ảnh "mịn hơn", giá trị cao hơn hiển thị nhiều chi tiết hơn và hình ảnh trở nên 
"sắc nét" hơn. 
Các giá trị gần 0% hoặc 100% có thể dẫn đến các tạo phẩm 

không mong muốn.                                                                 Di 

chuyển chỉ báo thanh trượt đến vị trí mong muốn để đặt giá trị. 

C.5.5 Image Sharpness - Độ sắc nét của hình ảnh 

Picture 84: Độ sắc nét của hình ảnh 

Thanh trượt Image Sharpness gọi một thuật toán làm sắc nét tự động tiên tiến giúp làm 
sắc nét hình ảnh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào khác. 

Giá trị "zero" vô hiệu hóa chức năng. Giá trị rất cao có thể tạo ra các tạo tác tùy thuộc vào 
loại tài liệu. 

Di chuyển chỉ báo trượt đến vị trí mong muốn để đặt giá trị. 
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C.5.6 Image Rotation - Xoay hình ảnh 

Picture 85: Xoay hình ảnh 

Giá trị được chọn từ danh sách xác định xoay của hình ảnh theo chiều kim đồng hồ. 
Hình ảnh sẽ được quay trực tiếp sau khi quét và trước khi hiển thị. 

 

C.5.7 Mirror - Gương 

Picture 86: Gương 

Điều khiển này phản chiếu hình ảnh dọc theo trục gương đã chọn. 

Sử dụng cài đặt này có thể hữu ích nếu quét trong suốt từ phía sau. 
 

C.5.8 Invert - Đảo ngược 

Picture 87: Đảo ngược 

Điều khiển này chỉ khả dụng với các chế độ màu Binary và Enhanced Halftone. 
 

C.5.9 Despeckle 

Picture 88: Despeckle 

(Chỉ có sẵn trong các chế độ màu Binary and Enhanced Halftone.) 

Các chế độ khả dụng là 4x4p và Off. 
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C.6 Touchscreen – Viewer&Job Control 

Màn hình Viewer Control cho phép người vận hành kiểm soát và sửa đổi hình ảnh trên 
màn hình phẳng ngoài màn hình LCD (tùy chọn). Sử dụng trình kết nối video (Hình 6, # 4) 
để kết nối màn hình ngoài với máy quét. 

 
 
 
 
 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 89: Viewer & Job Control screen 

Phần xem trước (1) đại diện cho màn hình phẳng TFT. 

 Hình ảnh được quét được hiển thị trên màn hình phẳng TFT và với chất lượng giảm trong 
phần xem trước ngay bên cạnh các thành phần của bộ điều khiển. 

Picture 90: Hình ảnh được quét trong khu vực xem trước 

Hộp kiểm ICC Profile cho phép kích hoạt cấu hình ICC cho màn 
hình ngoài. 

Trước đây, tệp ICC phải được tải lên máy quét. Tải lên được thực 
hiện trong giao diện Scan2Net, mức thiết lập Poweruser. 
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 Bộ điều khiển được cấu trúc theo ba yếu tố tròn (vòng tròn). 
 
 
 

Vòng tròn bên ngoài chứa các phím để di chuyển vùng thu 
phóng trên ảnh. 

 
 
 

Vòng tròn ở giữa chứa các phím để 

      zoom in 

      zoom out 

       xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ theo các 
bước 90 độ 

      chia tỷ lệ hình ảnh theo kích thước thật của tài 
liệu nguồn. Một hình ảnh cắt ở giữa được hiển 
thị trên màn hình phẳng TFT. 

 

Biểu tượng vòng tròn bên trong cho phép chọn giữa hai 
cài đặt. Nó hiển thị cài đặt có thể chọn, không phải cài 
đặt đã chọn. 

 Chạm vào biểu tượng này sẽ hiển thị hình ảnh với kích 
thước chính hãng (100%), tùy thuộc vào độ phân giải 
được chọn để quét. 

 
 
 

 
Chạm vào biểu tượng này sẽ hiển thị hình ảnh hoàn 
chỉnh trên màn hình phẳng TFT. Hình ảnh sẽ được thu 
nhỏ theo kích thước phù hợp với kích thước màn hình. 

 
 
 

Table 1: Vòng điều khiển và chức năng của chúng 
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C.6.1 Zonal OCR 

Máy quét cung cấp chức năng OCR khu vực. Chức năng này có thể được kích hoạt bằng 
nút định vị ngay bên dưới phần xem trước. 

Zonal OCR có nghĩa là, chỉ khu vực được đánh dấu sẽ được xử lý bởi chức năng OCR. 
Văn bản và nguồn cấp dữ liệu sẽ chỉ được tìm thấy. Một phân tích bố trí sẽ không được 
thực hiện. 

Trước khi sử dụng OCR khu vực, cần phải thiết lập các tham số quét như sau: 

Định dạng: Crop and deskew 

Độ phân giải: Giữa 300 dpi and 600 dpi. 

Note: Với độ phân giải cao hơn 600 dpi, nút OCR sẽ không được kích hoạt. 

File format: PDF 

Quét tài liệu. Phần xem trước của màn hình cảm ứng hiển thị hình ảnh với độ phân giải 
giảm. Sau khi quét, nút OCR bên dưới phần xem trước được kích hoạt. 

 
 
 
 
 

OCR button 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picture 91: Nút kích hoạt OCR 

 Nhấn nút OCR. Màn hình cảm ứng thay đổi và hiển thị hình ảnh và các nút điều khiển cho 
chức năng OCR. 

Picture 92: Màn hình cảm ứng OCR 
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 Chạm vào hình ảnh ở một vị trí tùy ý. Một hình chữ nhật sẽ được hiển thị. 

Picture 93: Hình chữ nhật xác định vùng cho hàm OCR 

Exit: Nhấn nút Exit trở lại màn hình cũ. 

CUT: Nhấn nút CUT. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị khu vực được xác 
định chi tiết hơn. 

CLR: Nhấn CLR để xóa vùng đã xác định. 

OCR: Nhấn OCR để bắt đầu quá trình OCR. 

OCR Language: Nhấn mũi tên Lên / Xuống để chọn ngôn ngữ được sử dụng cho quy 
trình OCR. 

Lúc đầu, chỉ có CUT là hoạt động. 

Chạm vào mũi tên ở các cạnh của hình chữ nhật để xác định kích thước và vị trí của khu 
vực cần thực hiện chức năng OCR. 

Đây là bước đầu tiên và có thể hiểu là "tiền". 

 Bất cứ khi nào kích thước của hình chữ nhật đã được sửa đổi, nó sẽ thay đổi màu sắc từ 
“Red” tới “Gray”. 

Picture 94: Khu vực lựa chọn trước được chọn 
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 Nhấn CUT để tách khu vực được xác định trước đó khỏi hình ảnh hoàn chỉnh và để hiển 
thị chi tiết. 

Picture 95: Khu vực được chọn phóng to 

Màn hình tiếp theo hiển thị vùng được chọn phóng to và cho phép xác định lại một khu vực 
cho quy trình OCR. 

Nhấn CLR để trở về màn hình cũ và lặp lại định nghĩa của khu vực OCR.              

Nhấn OCR để bắt đầu quá trình OCR. 

 
 Kết quả của quá trình OCR sẽ được hiển thị trong màn hình cảm ứng. 

Picture 96: Kết quả OCR 

Kết quả OCR chỉ hiển thị văn bản đơn giản với nguồn cấp dữ liệu, phân tích bố cục sẽ 
không được cung cấp. 

Người dùng có thể chỉnh sửa văn bản bằng bàn phím được hiển thị trên màn hình cảm ứng. 

Generate PDF: Tạo tệp PDF của văn bản, được phát hiện bởi phân tích OCR. 

Màn hình cảm ứng sẽ trở về Viewer&Job control screen (Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.). 

Nhấn nút Send to để lưu hình ảnh cùng với văn bản dưới dạng tệp PDF. 

Để biết thêm chi tiết, xem chương  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
và các chương của nó. 
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C.6.2 Job Mode 

 Dòng dưới cùng của màn hình Viewer & Job Control khác với dòng dưới cùng của các 
màn hình khác. 

 

 
Dòng dưới cùng cho 
thấy 

Picture 97: Dòng dưới cùng với trạng thái 

 trạng thái chế độ quét hiện tại, 

 nút để chuyển chế độ công việc giữa Single và Job mode, 

 một bộ đếm quét giữa biểu tượng dấu hỏi và biểu tượng mũi tên bên phải. 
 

Chế độ quét mặc định là Single. Nút hiển thị chế độ quét có thể chọn. 

 Sau khi chọn Job mode Màn hình phẳng ngoài màn hình LCD (được cài đặt tùy chọn) 
hiển thị Bảng thông tin của người dùng ở lề trái. 

 
 

 
 Bảng thông tin chứa: 

Scan counter: Số lượng hình ảnh kể từ khi bắt đầu Job mode. 

File size: Kích thước của tất cả các hình ảnh được quét kể từ 

khi bắt đầuJob mode.                                                                     

Free space: Bộ nhớ khả dụng theo phần trăm 

<Date Time>: Ngày giờ hiện tại 

Picture 98: Màn hình phẳng TFT sau khi chọn “Job 
mode” 
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Khi Job mode được chọn, nội dung của màn hình cảm ứng sẽ thay 

đổi. Lúc đầu, từ chối trách nhiệm mở ra, phải được chấp nhận. 

 

Picture 99: Khước từ khi bắt đầu chế độ Công việc 
 
 

Sau khi chấp nhận từ chối trách nhiệm,  Màn hình Viewer&Job Control mở ra. Nó chứa một số 
nút điều khiển bổ sung ở trên và bên dưới phần xem trước. 

 

Picture 100: Màn hình bắt đầu chế độ công việc 
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C.6.2.1 Điều hướng qua danh sách hình ảnh 

Các nút điều khiển cho phép điều hướng thông qua danh sách các hình ảnh được quét 
và xử lý hình ảnh trong khi làm việc trong Job mode. 

Hình ảnh được quét hiện tại luôn được hiển thị trong phần xem trước của màn hình cảm 
ứng và sẽ được thêm làm hình ảnh cuối cùng vào danh sách được hiển thị ở màn hình 
phẳng TFT. 

Các nút điều khiển cho phép 

 di chuyển lên trên và / hoặc đi xuống qua danh sách các hình 
ảnh để đánh dấu một hình ảnh hoặc 

di chuyển một hình ảnh được chọn lên trên và / hoặc xuống đến 
một vị trí khác, 

     chọn một hình ảnh từ danh sách, 

     thêm một hình ảnh ở vị trí đã chọn,          

    xóa một hình ảnh được chọn. 

Sau khi một hình ảnh đã được chọn từ danh sách, nó được đánh dấu trong danh sách với 
khung màu đỏ. 

Các nút điều khiển cho hành động khả dụng sẽ được kích hoạt, tức là chúng sẽ được 
hiển thị đủ màu. 

Hình ảnh được quét lần cuối được đánh dấu bằng biểu tượng "bút chì" trong danh sách. 
Biểu tượng này báo hiệu rằng hình ảnh có thể được sửa đổi với các chức năng trong 
phần Image Quality. 

 Các vòng tròn điều khiển sẽ bị xóa trắng nếu hình ảnh khác được quét lần cuối được 
chọn. 

Picture 101: Vòng điều khiển trắng xóa 
 

 Sau khi chọn một hình ảnh,                                 nút thay đổi thành 
. 
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C.6.2.2 Di chuyển hình ảnh sang vị trí khác 

Sử dụng các nút lên / xuống để đánh dấu hình ảnh sẽ được di chuyển. 

 

Nhấn nút này để chọn hình ảnh. Bây giờ hình ảnh có thể được di chuyển 

       bằng các nút lên / xuống đến vị trí mới. 

Nhấn nút này một lần nữa để đặt hình ảnh ở vị trí mới. 
 
 

C.6.2.3 Thêm một hình ảnh tại một vị trí bất kỳ vào danh sách 

Sử dụng các nút lên / xuống để đánh dấu hình ảnh sẽ được di chuyển. 

 Nút điều khiển này chèn một khung trống trong danh sách trước ảnh 
được chọn. 

Nhấn nút Rescan để bắt đầu trình tự quét và để thêm một hình ảnh 
mới vào danh sách ở vị trí đã chọn. 

 
 

C.6.2.4 Xóa một hình ảnh từ danh sách 

Sử dụng các nút lên / xuống để đánh dấu hình ảnh cần xóa. 
 
 

     Sử dụng nút này để chọn hình ảnh cần xóa. 

    Nhấn nút này để xóa hình ảnh đã chọn. 

C.6.2.5 Quét lại một hình ảnh 

Sử dụng các nút lên / xuống để đánh dấu hình ảnh được quét lại. 
 
 

                  Sử dụng nút này để chọn hình ảnh. 

 Nhấn nút này để quét lại hình ảnh. Hình ảnh sẽ được chèn vào vị trí 
đã chọn. 
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C.6.2.6 Hoàn thiện chế độ Công việc  

 Trước khi hoàn thành chế độ Công việc, hình ảnh được quét có thể được chuyển đến 
các đích khác nhau. 

Picture 102: Đích đến hoàn thiện chế độ Công việc 

Các điểm đến giống hệt với các điểm đến được mô tả trong chương Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. và các chương của nó. 

Trước khi Job mode được hoàn tất, một thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng. 

Xác nhận tin nhắn để hoàn thành Job mode hoặc chọn No để trở về menu. 

C.6.2.6.1 Hết giờ làm việc - Job mode time out 
Sau hai phút không hoạt động Job mode được hoàn thành tự động. 

Một hộp thông báo bật lên và âm thanh cảnh báo có thể nghe thấy. 

 

Picture 103: Thông tin khi hết thời gian 
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C.7 Touchscreen – Send To 

 Menu này cung cấp năm tùy chọn đầu ra để lưu trữ các hình ảnh được quét. 

Picture 104: Màn hình  "Send To" #1 

Do kích thước của màn hình cảm ứng, không phải tất cả các tùy chọn đầu ra có thể được 
hiển thị cùng một lúc. Bằng cách sử dụng thanh cuộn ở bên phải, nội dung của menu này 
có thể được di chuyển. 

 Di chuyển thanh cuộn xuống để hiển thị tùy chọn đầu ra thứ năm trên màn hình cảm ứng. 

Picture 105: Màn hình  "Send To" #2 

Khi nhấn vào liên kết bên dưới nút tương ứng, nội dung màn hình cảm ứng sẽ thay đổi và 
hiển thị màn hình tùy chọn. 

Các chương C.7.2 đến C.7.6 mô tả các tùy chọn có thể thay đổi hoặc đặt từ màn hình cảm 
ứng. 



/ / 

Manual Page 97 

 

 

 

C.7.1 Thay đổi tên tệp hoặc các mục khác 

Trong một số menu tùy chọn, tên tệp có thể được thay đổi. 

Để thay đổi tên tệp, chạm vào dòng tương ứng. 

 Màn hình thay đổi thành bàn phím chữ và số. 

Picture 106: Bàn phím chữ và số    

1: Sử dụng các phím mũi tên để định vị con trỏ trong 

dòng.                                                                                 

2: Sử dụng phím này để xóa ký tự. 

3: Sử dụng nút này để chuyển giữa các bố trí bàn phím. 

Ok: Chạm vào nút này để xác nhận các mục mới và quay lại màn hình cũ. 

Cancel: Chạm vào nút này để loại bỏ các mục mới và quay lại màn hình cũ. 

1 2 

3 
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C.7.2 USB Options 

Một đầu nối USB có sẵn ở phía trước máy quét để kết nối các nhà cung cấp dữ liệu USB 
phù hợp, ví dụ như các thanh USB. 

Chạm vào USB Options hiển thị thư mục của nhà cung cấp dữ liệu USB được kết nối. 

Picture 107: Thư mục của nhà cung cấp dữ liệu USB được kết nối 

Trong khi thư mục của nhà cung cấp dữ liệu USB được hiển thị, đèn chỉ báo LED của đầu 
nối được chiếu sáng liên tục. 

Chạm vào Ok hoặc Cancel để dừng hiển thị thư mục của thanh USB. 

Khi dữ liệu được truyền giữa bộ mang dữ liệu USB và máy quét, đèn LED sẽ nhấp nháy. 

Note:  Khi đèn LED chỉ báo màu xanh dừng nhấp nháy, quá trình truyền dữ liệu vẫn có 
thể được tiến hành. Trước khi rút phương tiện USB, hãy đợi vài giây để tránh 
mất dữ liệu. 

 

C.7.2.1 Danh sách phương tiện lưu trữ USB phù hợp 

Các tiêu chí trong danh sách sau đây đã được xác định là dòng hướng dẫn cho phương 
tiện lưu trữ có thể được kết nối với đầu nối USB. 

  USB memory sticks, 

  USB hard disks, 

 Đĩa cứng USB không có phân vùng có một hoặc nhiều phân vùng, 

được định dạng với các hệ thống tập tin UDF, FAT, FAT16, VFAT, FAT32, NTFS, 
EXT2, EXT3 hoặc ReiserFS 

 
 

Hệ thống tệp EXT4, BTRFS, UFS, ZFS hoặc exFAT hiện sẽ không được hỗ trợ. 
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C.7.3 Copy Options - Tùy chọn sao chép 
Chạm vào Copy Options để chuyển sang màn hình với các cấu hình tùy chọn sao chép đặt 
trước. Các cài đặt trước chứa tên của kiểu máy in, định dạng giấy nên được sử dụng và cài đặt 
cho hướng giấy. 

Picture 108: Thông số của tùy chọn sao chép 

Các thông số hiển thị trong hình trên chỉ có thể được thay đổi từ giao diện thiết lập 
Scan2Net®, cấp độ người dùng Poweruser. 

 Sau khi nhấn nút Copy image to remote printer một cửa sổ bổ sung mở ra. 

Picture 109: Chuyển đến máy in 

Một hình ảnh động cho thấy việc truyền dữ liệu đến máy in. 
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C.7.4 FTP Options 
Chạm vào FTP Options để chuyển sang màn hình với các cấu hình máy chủ FTP cài 

sẵn. Các cài đặt trước chứa địa chỉ IP và tên tệp. 

 

Picture 110: Thông số của tùy chọn FTP  

Từ màn hình cảm ứng, chỉ có mục nhập cho File Name có thể thay 

đổi. Để thay đổi mục nhập, chạm vào dòng tương ứng. 

 Để nhập tên tệp mới hoặc chỉnh sửa tên tệp, bàn phím sẽ xuất hiện trên màn hình cảm ứng. 

Chương C.7.1 mô tả cách thay đổi mục nhập.  

Chạm vào Apply chấp nhận những thay đổi. 

Tất cả các tham số khác phải được thay đổi từ giao diện thiết lập Scan2Net®, cấp độ người dùng 
Poweruser. 
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C.7.5 Network Options 
Chạm vào Network Options để chuyển sang màn hình hiển thị các cấu hình mạng đặt 
trước. 

 Các cài đặt trước chứa mục nhập cho đường dẫn SMB và tên tệp. 

Picture 111: Thông số của các tùy chọn mạng 

Từ màn hình cảm ứng, chỉ có mục nhập cho File Name có thể thay 

đổi. Để thay đổi mục nhập, chạm vào dòng tương ứng. 

Chương C.7.1 mô tả cách thay đổi mục nhập. 
 
 

Tất cả các tham số khác phải được thay đổi từ giao diện thiết lập Scan2Net®, cấp độ người 
dùng Poweruser. 
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C.7.6 Mail Options 
Chạm vào Mail Options để chuyển sang màn hình hiển thị các cấu hình email đặt 

trước. Các cài đặt trước chứa các mục nhập cho người nhận, cho chủ đề thư và tên 

tệp. 

 

Picture 112: Thông số của tùy chọn thư 

Để thay đổi một mục, chạm vào dòng tương ứng. Từ màn hình cảm ứng, các mục cho cả 
ba dòng có thể được thay đổi. 

Chương C.7.1 mô tả cách thay đổi mục nhập. 
 
 

Có thể thay đổi nhiều tham số hơn từ giao diện thiết lập Scan2Net®, cấp độ người dùng 
Poweruser. 
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C.7.6.1 Transaction modes 

Hai chế độ giao dịch có sẵn để chuyển thư. Các tham số cho các chế độ giao dịch có thể 
được đặt từ giao diện thiết lập Scan2Net®. 

Chế độ, được chọn trong giao diện thiết lập Scan2Net, ảnh hưởng đến quá trình khi hình 
ảnh được quét phải được gửi qua thư. 

Automatic  Khi nhấn nút                       Mail image via SMTP    tại màn hình cảm ứng, 
hình ảnh sẽ được gửi đến địa chỉ được xác định trong màn hình Mail 
Options (Picture 112). Vùng trạng thái của màn hình cảm ứng phía trên 
nút Scan Now hiển thị thông báo: Mail image via SMTP. 

Interactive Khi nhấn nút                       Mail image via SMTP  tại màn hình cảm ứng, 
một cửa sổ khác mở ra trong màn hình cảm ứng. Nó có tiêu đề Mail 
Options và cho phép nhập địa chỉ khác cho người nhận hơn địa chỉ quy 
định. Tất cả các cài đặt khác vẫn giữ nguyên. 

 Để nhập địa chỉ khác, nhấp vào dòng trên cùng. 

Picture 113: Chế độ tương tác, tùy chọn thư 

Tất cả các địa chỉ đã nhập sẽ được lưu trong một danh sách khi Save 
được chọn với hộp kiểm. Nhấn vào mũi tên lựa chọn để xem danh sách. 

Nên sử dụng Interactive được khuyến nghị khi chuyển hình ảnh sang 
địa chỉ thường xuyên thay đổi. 
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Về cơ bản, máy quét là một máy chủ web và đi kèm với giao diện người dùng dựa trên 
HTML của riêng nó, được đặt tên là ScanWizard. 

Yêu cầu cơ bản trước khi làm việc với giao diện người dùng ScanWizard tích hợp là định 
cấu hình trình duyệt như sau: 

 Buộc trình duyệt tải lại nội dung trang mỗi lần trực tiếp từ máy quét và không tải từ bộ 
nhớ cache. 

 Nhập địa chỉ IP máy quét quét trong danh sách ngoại lệ. 

ScanWizard là giao diện người dùng đơn giản và trực quan cho máy quét ® của bạn, có 
thể được truy cập bằng bất kỳ trình duyệt web tiêu chuẩn nào. ScanWizard là hệ điều 
hành độc lập và không yêu cầu cài đặt bất kỳ loại nào trên PC khách của người dùng. 

Khi quản trị viên mạng của bạn đã gán cho máy quét một địa chỉ IP và cài đặt nó vào 
mạng của bạn, bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập vào máy quét và vận hành nó 
bằng ScanWizard. 

 
 

Bắt đầu trình duyệt của bạn. 

Nhập địa chỉ IP đã được chỉ định cho máy quét.      

Địa chỉ IP mặc định của máy quét: 192.168.1.50 

Menu chính Scan2Net® sẽ được hiển thị trong trình duyệt. 

Picture 114: Menu chính của Scan2Net® 

Launch Scan Application chuyển sang giao diện ScanWizard. Thông tin về giao diện 
ScanWizard sẽ được tìm thấy bắt đầu từ chương D.1. 

Setup Device chuyển sang menu cài đặt. Nếu bạn có quyền truy cập vào các bộ phận 
quản trị của hệ thống Scan2Net®, nhấn nút này để thiết lập thiết bị và truy cập thông tin 
về máy quét. Thông tin về cấp độ thiết lập User có thể được tìm thấy trong chương E. 

 
Information   đưa ra một bản tóm tắt ngắn về các thông số thiết bị. Thông tin sẽ được 

tìm thấy trong chương D.2.. 

D Giao diện người dùng ScanWizard Web 

Touch here 
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D.1 Giao diện người dùng ScanWizard 
 

 Sau khi nhấn nút 
ScanWizard. 

trình duyệt sẽ hiển thị giao diện 

 

 

Picture 115: Giao diện ScanWizard 

Bạn có thể đánh dấu địa chỉ của giao diện ScanWizard trong trình duyệt của mình để dễ 
dàng truy cập sau. 

ScanWizard là một phần mềm giàu chức năng cho phép người dùng định cấu hình và 
vận hành máy quét dễ dàng mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. 

Ngay cả chức năng nâng cao như quản lý công việc và định hình màu cũng có sẵn trong 
ScanWizard. 

Picture 116: Bố cục giao diện ScanWizard 

Sử dụng bốn thanh công cụ được hiển thị trong Hình 116, người dùng 

 chọn các tham số quét và quét, 

 thao tác với hình ảnh mà không phải quét lại, 

 xử lý các công việc khối lượng lớn hoặc lưu các hình ảnh riêng lẻ đến đích mà họ 
chọn. 

Launch Scan Application 
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 Các thanh công cụ này được mô tả chi tiết trong chức năng trợ giúp trực tuyến có trong 
giao diện ScanWizard, trong phần “Administration” menu, item “Online Help”. 

Picture 117: Online Help 

 Để thoát giao diện ScanWizard, nhấp vào mục menu chính “Administration” và sau đó 
bấm vào “Exit”. 

Picture 118: “Exit” trở về menu chính Scan2Net® 

Trình duyệt sẽ trở về menu chính Scan2Net® (Picture 114). 
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D.2 Information - Thông tin 
 

 Nhấn nút                   Information trong menu chính Scan2Net® (Hình 114) để có bản 

tóm tắt ngắn về các thông số thiết bị. 

Picture 119: Tóm tắt thông số thiết bị 

Màn hình rất hữu ích nếu cần hỗ trợ kỹ thuật. Nó cho thấy ví dụ loại thiết bị chính xác, 
phiên bản firmware đã cài đặt cũng như các tùy chọn hiện được cài đặt. 

Click vào nút 

Click vào nút 
(Picture 114). 

trở về màn hình bắt đầu. 

 để chuyển sang menu chính Scan2Net® 

Back 

Launch Scan Application 
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Setup Device 

Poweruser Admin 

 
 

 
 

Mức thiết lập được chia thành ba cấp độ truy cập. Các cấp truy cập Poweruser và 
Admin được bảo vệ bằng mật khẩu. 

Mức truy cập của User cho phép hiển thị một số thông tin nhất định về hệ thống như thời 
gian bật nguồn, thời gian sử dụng đèn còn lại hoặc phiên bản chương trình cơ sở. 

Hơn nữa mức độ truy cập User cho phép thiết lập một số thông số cơ bản. 

Khởi động trình duyệt của bạn và nhập địa chỉ IP của máy quét để có quyền truy cập vào 
máy quét. Menu chính Scan2Net® sẽ mở (xem Hình 114). 

Màn hình đăng nhập 

Trên menu chính bấm vào nút . 

Màn hình hiển thị các cấp đăng nhập     User , 

 
 

và . 

 

 

Picture 120: Login screen 

Please note: Các cấp đăng nhập Poweruser và Admin được bảo vệ bằng mật 
khẩu. 

Chỉ những kỹ thuật viên được đào tạo mới nên sử dụng những cấp độ này. 

E Cấp độ cài đặt 
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User 

System Shutdown 

 

E.1 Cấp độ truy cập User 
 

Click the button . Điều này sẽ mở màn hình hiển thị dưới đây. 
 

 

Picture 121: Màn hình người dùng 
 
 

Màn hình người dùng được chia thành hai phần. 

Phần Device Information hiển thị một số chi tiết của máy quét và cung cấp thông tin 
hoạt động chung. 

Phần User Settings cho phép người dùng xác định một số thông số cơ bản của máy 
quét. 

Nút                                   tắt máy quét. 
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E.1.1 Device Info - Thông tin thiết bị 
Trong phần Device Information, click vào nút  
(Picture 122) sẽ được hiển thị. 

 
 

và danh sách sau đây 

 Nhấp vào nút bên dưới tiêu đề  Device Info để có được thông tin máy quét cụ thể. 

Picture 122: Màn hình thông tin thiết bị 

 Các bảng theo từ khóa hiển thị trạng thái hiện tại của  máy quét WideTEK®     

Thông tin quan trọng nhất đối với người dùng là phiên bản firmware trong bảng hai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 123: Thông tin Firmware  

Thông tin khác có thể được quan tâm nếu một kỹ thuật viên dịch vụ tại chỗ hoặc nếu 
đường dây nóng dịch vụ được gọi. 

 
 

 Để trở về màn hình  USER  (Picture  121)  cuộn xuống hoàn toàn và nhấp vào nút                                              
 Back to Main Menu. 

 

 Để trở về màn hình Login (Picture 120) click vào nút 

Click vào nút         Launch Scan Application  để chuyển trực tiếp sang màn hình chính của 

giao diện người dùng ScanWizard tích hợp. 

Device Info 

Setup Menu 
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E.1.2 Operation Info - Thông tin hoạt động 

 Trong phần Device Information click vào nút     
hiển thị các bộ quét khác nhau & thời gian trôi qua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 124: Operation Info screen 

Bảng dưới đây mô tả ngắn gọn. 

 
 

và danh sách sau đây 

 
 

Field Description 

Scan Count Tổng số lần quét được thực hiện kể từ khi máy quét rời 
khỏi nhà máy. Mỗi chu kỳ quét CCD được tính, bất kể đó là 
quét trước hay quét toàn bộ. 

Power Up Cycles Tổng số chu kỳ bật tắt được thực hiện kể từ khi máy quét 
rời khỏi nhà máy. Chỉ các chu kỳ bật nguồn được tính, 
được gọi bằng nút bật / tắt. 

Job count Tổng số kích hoạt chế độ công việc để quét. 

Operating Time Tổng thời gian hoạt động kể từ khi máy quét rời khỏi nhà 
máy. Đây chỉ là thời gian đúng giờ, thời gian chờ không 
được tính. 

Lamp Operating Time Tổng thời gian vận hành đèn kể từ khi máy quét rời khỏi 
nhà máy. 

Remaining Lamp Operating 
Time 

Tuổi thọ điển hình còn lại của đèn. Với điều kiện làm việc 
bình thường, tuổi thọ của đèn đủ cho tuổi thọ của thiết bị. 

 

  Để trở về màn hình  USER  (Picture  121)  cuộn xuống hoàn toàn và nhấp vào nút                                                                                                          
 Back to Main Menu. 

 

  Để trở về màn hình Login (Picture 120) click vào nút 

  Click vào nút       Launch Scan Application  để chuyển trực tiếp sang màn hình chính của                     

giao diện người dùng ScanWizard tích hợp. 

. 

Operation Info 

Setup Menu 
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E.2 User Settings - Thiết lập người dùng 
 

Trong phần  User Settings click vào nút 

 được hiển thị. 

và màn hình sau đây sẽ 

 

 

Picture 125: Màn hình bắt đầu Cài đặt người dùng 

Màn hình Power Saving sẽ được hiển thị dưới dạng màn hình bắt đầu của phần User 

Settings. Nhấp vào các liên kết bên dưới tiêu đề để đặt các tham số tương ứng. 

 
  Để trở về màn hình  USER  (Picture  121)  cuộn xuống hoàn toàn và nhấp vào nút                                                                                                          
 Back to Main Menu. 

 

  Để trở về màn hình Login (Picture 120) click vào nút 

  Click vào nút       Launch Scan Application  để chuyển trực tiếp sang màn hình chính của                     

giao diện người dùng ScanWizard tích hợp. 

. 

User Settings 

Setup Menu 
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E.2.1.1 Language Selector - Bộ chọn ngôn ngữ 

 Sử dụng chức năng Language Selector để đặt ngôn ngữ cho giao diện người dùng và 
ngôn ngữ OCR của máy quét. 

Picture 126: Bộ chọn ngôn ngữ của menu cài đặt 
Nhấp vào mũi tên lựa chọn bên cạnh Language và một danh sách các ngôn ngữ có sẵn sẽ mở 
ra. Chọn ngôn ngữ mong muốn cho giao diện người dùng bằng một cú click chuột. 
Cài đặt thay đổi ngay sau khi chọn. 

 
 

Nhấn vào nút Back to Main Menu để trở về màn hình USER (Ảnh 121) tương 
ứng nút có tiêu đề trong ngôn ngữ đã chọn. 
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E.2.1.2 File Name - Đặt tên cho tệp 

Sử dụng chức năng File Name để xác định một tên mặc định. 

Picture 127: File name 

 Khi xác định tên mặc định, các biến có thể được sử dụng. Để có được danh sách các 
biến, nhấp vào liên kết  Wildcard characters. 

Picture 128: List of wildcard characters 

Bên dưới trường " File name ", tên tệp đã xác định được hiển thị. Để hiển thị tên tệp với các 
biến được xác định, tải lại trang. 

Cuối cùng nhấp chuột bên ngoài trường nhập hoặc nhấn nút "Enter" của bàn phím PC. 
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Back to Main Menu 

 

E.2.1.3 Power Saving - Tiết kiệm năng lượng 

Sử dụng chức năng Power Saving để đặt bộ hẹn giờ cho chế độ chờ và phương thức 
chờ. Các cài đặt khả dụng được hiển thị trên màn hình. 

 Nhấp vào đường dẫn Power Saving. 

Picture 129: Power Saving 

Nhấp vào mũi tên lựa chọn để mở danh sách các giá trị khả dụng cho chế độ chờ tương 
ứng. Danh sách các giá trị khả dụng thay đổi theo chế độ chờ được chọn. 

 

Standby mode Available values 

 
 
Device standby after 

Display standby after 

Screen Saver after 

 

 

 
Standby Method 

 

 

 

 Không bao giờ tắt chức năng tiết kiệm năng lượng của mục menu 

tương ứng. Để trở về màn hình trước, nhấp vào nút.
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E.2.1.4 Transport Speed - Tốc độ vận chuyển 

Hai tốc độ vận chuyển có sẵn. Chúng có thể được chọn trong màn hình cảm ứng cũng như 
trong giao diện ScanWizard. 

Sử dụng chức năng Transport Speed để đặt các giá trị. 

Picture 130: Transport speeds 

Nhấp vào mũi tên lựa chọn để hiển thị tốc độ có sẵn cho cài đặt Slow và 
Normal. 
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Setup Menu 

Back to Main Menu 

 

E.2.1.5 Volume - Âm lượng 

 Nhấp vào liên kết Volume để đặt âm lượng loa của máy quét. 

Picture 131: Mức âm lượng 

Một màn hình mở ra và hiển thị một đồ họa để tượng trưng cho âm lượng. 

Nhấp vào tỷ lệ để đặt mức âm lượng hoặc nhấp chuột phải bằng mũi tên và di chuyển 
đến giá trị mong muốn. 

 
 

Để trở về màn hình  Login  (Picture 120) nhấp vào nút . 

Để trở về màn hình USER (Picture 121) nhấp vào nút . 
 

Nhấp vào nút        Launch Scan Application   để chuyển trực tiếp sang màn hình chính 
của giao diện người dùng S2N tích hợp. 
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E.2.1.6 Guide Plate Middle 

 Nhấp vào liên kế Guide Plate Middle để xác định loại tấm dẫn hướng được cài đặt trong 
máy quét. 

Picture 132: Guide Plate Middle 

Máy quét có thể được trang bị các loại tấm hướng dẫn có màu khác nhau. 

Chọn từ danh sách cài đặt phù hợp với màu của bảng hướng dẫn đã cài đặt. 

Black / White: Các tấm hướng dẫn tiêu chuẩn có màu đen. 

Other: Đối với các tài liệu minh bạch, một tấm 
hướng dẫn màu trắng có sẵn như là một 
tùy chọn. 

Khi thay thế tấm dẫn hướng bằng một 
tấm dẫn hướng có màu khác với đen 
hoặc trắng, hãy chọn cài đặt này. 

Khi thay đổi tấm dẫn hướng từ đen sang trắng hoặc sang bất kỳ màu nào khác hoặc đảo 
ngược, máy quét phải được khởi động lại để phát hiện sự thay đổi và để cấu hình lại các 
tham số của nó. 
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E.2.1.7 OCR 

Nếu một công cụ OCR được cài đặt, các tham số có thể được xác 

định ở đây. Nếu không có công cụ OCR, màn hình sẽ hiển thị 

thông tin ngắn. 

 

Picture 133: Màn hình trạng thái OCR 
 
 

E.2.1.8 Auto border - Tự động đường viền 

Máy quét có thể được trang bị trống áp suất màu trắng hoặc đen. 

Để tối ưu hóa việc phát hiện các định dạng tài liệu trong khi sử dụng chức năng Crop and 
Deskew đối với mỗi màu trống áp suất, độ chọn lọc có thể được đặt. 

Picture 134: Cài đặt viền tự động 

Nhấp vào mũi tên lựa chọn và đặt cài đặt mong muốn cho … 

Black Roll - Cuộn đen 

 
 
 

White Roll - Cuộn trắng 

 

Remove Black Border - Xoá viền đen 
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F.1 Ma trận khắc phục sự cố  

Các trường có nền màu xanh nhạt cần mức độ truy cập power user. Tất cả các lĩnh vực 
khác có sẵn cho tất cả người dùng. 

 
 

Vấn đề     Nguyên nhân có thể   Hành động 
 
 
 
Hình ảnh tối hơn mong đợi 

 
Mục tiêu được sử dụng cho cân 
bằng trắng sáng hơn nhiều so với 
mục tiêu quét. 

 
Chuyển đến chức năng 
Adjustments và sửa đổi cài đặt 
Brightness Correction. 

 
 
Hình ảnh sáng hơn mong đợi 

 
Tài liệu này sáng hơn nhiều so 
với mục tiêu được sử dụng cho 
cân bằng trắng 

 
Chuyển đến chức năng 
Adjustments và sửa đổi cài đặt 
Brightness Correction 

 
Hình ảnh có sọc dọc hoặc vệt 

 
Cân bằng trắng không đúng 
cách. 
 

 
Thực hiện quy trình Cân bằng 
trắng White Balance 

 
Hình ảnh cho thấy một sự thay 
đổi màu sắc về phía màu đỏ 
(màu) 
 

 
Mục tiêu được sử dụng cho cân 
bằng trắng có nhiều màu xanh 
hơn mục tiêu quét 

 
Chuyển đến điều chỉnh RGB và 
giảm mức tăng trên màu đỏ 

 
Hình ảnh cho thấy một sự thay 
đổi màu sắc về phía màu xanh 
(màu) 
 

 
Mục tiêu được sử dụng cho cân 
bằng trắng có nhiều màu đỏ hơn 
mục tiêu quét 

 
Chuyển đến điều chỉnh RGB và 
giảm mức tăng trên màu xanh. 

 
Hình ảnh cho thấy một sự thay 
đổi màu sắc về phía màu đỏ 
(màu) 
 

Máy quét nhận được lượng ánh 
sáng hồng ngoại đáng kể (ánh 

sáng mặt trời hoặc ánh sáng 
điểm) không thể nhìn thấy bằng 
mắt người. 

 

 
Thay đổi vị trí, đóng rèm, làm mờ 
hoặc tắt bất kỳ đèn chiếu sáng 
nào. 

F Kiểm tra và khắc phục sự cố 
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G.1 Thông số kỹ thuật máy quét 

WideTEK® 36 Optical System 
 

Chiều rộng tài liệu tối đa 37.4 inch / 950 mm 

Độ rộng quét Max. 36 inch / 915 mm 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

(tuỳ chọn 9600 x 9600 dpi nội suy)1 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

Độ phân giải quang học 1200 x 600 dpi 

Kích thước pixel 9.3 x 9.3 µm 

Loại cảm biến 3x Tri-Color CCD, đóng gói và chống bụi 
 12 bit grayscale (internal resolution) 

 36 bit color (internal resolution) 

Độ phân giải cảm biến 67,500 pixels (3 x 22,500) 

Chế độ quét 24 bit Color, 8 bit indexed color 

 8 bit grayscale 
 1 bit Black/White, enhanced halftone 

 
WideTEK® 36 Illumination 

 

 
Nguồn sáng 

Hai đèn tuyến tính với 154 đèn LED trắng 

mỗi cái, tích hợp bộ khuếch tán quang chất 

lượng cao. 

Thời gian khởi động None. 
Tối đa độ sáng ngay sau khi bật. 

Phụ thuộc nhiệt độ None 

Phát xạ UV / IR None 

Tuổi thọ đèn 50,000 giờ (typ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

G Thông số kỹ thuật 
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WideTEK® 44 Optical System 
 

Chiều rộng tài liệu tối đa 50 inch / 1270 mm 

Chiều rộng quét: Max. 44 inch / 1118 mm 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

(tùy chọn 9600 x 9600 dpi nội suy)2 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

Độ phân giải quang học 1200 x 600 dpi 

Loại cảm biến: 4x Tri-Color CCDs, đóng gói và chống bụi 

 12 bit grayscale (internal resolution) 
 36 bit color (internal resolution) 

Độ phân giải cảm biến: 90.000 pixels (4x 22.500) 

Chế độ quét: 24 bit color, 8 bit indexed color 
 8 bit grayscale 
 1 bit Black/White, enhanced halftone 

 
WideTEK® 44 Illumination 

 

Nguồn sáng: Hai đèn với 204 đèn LED trắng mỗi cái 

Thời gian khởi động: None. 
Tối đa độ sáng ngay sau khi bật. 

Phụ thuộc nhiệt độ: None 

Phát xạ UV / IR None 

Tuổi thọ đèn 50.000 giờ (typ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Có sẵn từ quý 3 năm 2015 
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WideTEK® 48 Optical System 
 

Chiều rộng tài liệu tối đa 50 inch / 1270 mm 

Chiều rộng quét: Max. 48 inch / 1220 mm (WideTEK 48) 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

(tuỳ chọn 9600 x 9600 dpi nội suy)3 

Độ phân giải máy quét 1200 x 1200 dpi 

Độ phân giải quang học 1200 x 600 dpi 

Loại cảm biến: 4x Tri-Color CCDs, đóng gói và chống bụi 

 12 bit grayscale (internal resolution) 
 36 bit color (internal resolution) 

Độ phân giải cảm biến: 90.000 pixels (4x 22.500) 

Chế độ quét: 24 bit color, 8 bit indexed color 
 8 bit grayscale 
 1 bit Black/White, enhanced halftone 

 
WideTEK® 48 Illumination 

 

Nguồn sáng: Hai đèn với 204 đèn LED trắng mỗi cái 

Thời gian khởi động: None. 
Tối đa độ sáng ngay sau khi bật. 

Phụ thuộc nhiệt độ: None 

Phát xạ UV / IR None 

Tuổi thọ đèn 50.000 giờ (typ.) 
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G.2 Electrical Specifications 

External Power Supply 
 

Vôn 100 – 240 V AC 

Tần số 47 – 63 Hz 

Inrush current 120 A max / 264 V AC 

Hiệu quả 85 % 

Nhiệt độ hoạt động 5 to 40 °C / 40 to 105 °F 

Độ ẩm hoạt động 20 … 80 % RH, không ngưng tụ 

Tiêu chuẩn ECO CEC level V 

 
Scanner 

 

Voltage 24 V DC 

Current Max. 5 A 

 

WideTEK® 36 Power Consumption 
 

Sleep ≤ 0.5 W 

Standby 4.8 W 

Ready to scan 35 W 

Scanning 55 W 

 
 

WideTEK® 44/ WideTEK® 48 Power Consumption 
 

Sleep ≤ 0.5 W 

Standby 4.8 W 

Ready to scan 46 W 

Scanning 86 W 
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G.3 Đặc tả tài liệu 

WideTEK® 36 
 

Kích thước tài liệu 915 mm / 36 inch rộng, 
lên đến 500 m / 20,000 inch dài. 
Độ dài tài liệu tối đa phụ thuộc vào độ phân 
giải quét và chế độ quét. 

WideTEK® 44 / WideTEK® 48 
 

Kích thước tài liệu 50 inches / 1270 mm rộng, 
lên đến 500 m / 20,000 inch dài. 
Độ dài tài liệu tối đa phụ thuộc vào độ phân 
giải quét và chế độ quét. 

 
 

Trọng lượng tài liệu Bất kì. 

Đường dẫn giấy thẳng có thể xử lý các tài liệu 
cứng nhất. 

Độ dày tài liệu 2.5 mm / 0.1 inch maximum. 

 

 

G.4 Điều kiện môi trường xung quanh 
 

Nhiệt độ hoạt động 5 to 40 °C / 40 to 105 °F 

Nhiệt độ bảo quản 0 to 60 °C / 32 to 140 °F 

Độ ẩm tương đối 20 to 80% (không ngưng tụ) 

Mức độ ồn  

WideTEK® 36 ≤ 35 dB(A) (Operating) 
≤ 25 dB(A) (Stand-by) 

WideTEK® 44 / WideTEK® 48 ≤ 35 dB(A) (Operating) 
≤ 25 dB(A) (Stand-by) 
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G.5 Kích thước và trọng lượng 

G.5.1 WideTEK® 36 
 

Máy quét kích thước bên ngoài 228 x 1095 x 507 mm (H x W x D) 
9 x 43.1 x 20 inch 

Kích thước bên ngoài 
máy quét (bao gồm đứng 
sàn) 

1070 x 1095 x 507 mm (H x W x D) 
42.1 x 43.1 x 20 inch 

Trọng lượng của máy quét 41 kg (90.4 lbs.) 

Trọng lượng của sàn đứng / bao gồm. 
khay giấy ra 

18.5 kg (40.8 lbs.) / 20.7 kg (45.7 lbs.) 

Hộp vận chuyển bằng gỗ: 
 

Kích thước của hộp vận chuyển 470 x 1200 x 810 mm (H x W x D) 
18.5 x 47.3 x 31.9 inch 

Tổng trọng lượng vận chuyển 95 kg (209.5 lbs.) 

 
 

G.5.2 WideTEK® 44 / WideTEK® 48 
 

Máy quét kích thước bên ngoài 228 x 1425 x 507 mm (H x W x D) 
9 x 56.1 x 20 inch 

Kích thước bên ngoài 
máy quét (bao gồm đứng 
sàn) 

1070 x 1425 x 507 mm (H x W x D) 
42.1 x 56.1 x 20 inch 

Trọng lượng của máy quét 53 kg (117 lbs.) 

Trọng lượng của sàn đứng / bao gồm. 
khay giấy ra 

19 kg (42 lbs.) / 21 kg (46.5 lbs.) 

Hộp vận chuyển bằng gỗ: 
 

Kích thước của hộp vận chuyển 470 x 1600 x 800 mm (H x W x D) 
18.5 x 63 x 31.5 inch 

Tổng trọng lượng vận chuyển Approx. 117.5 kg / 258.5 lbs. 
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G.6 CE Declaration of Conformity 

The undersigned, representing the manufacturer: 

Image Access GmbH 

Hatzfelder Strasse 161 – 163 

42281 Wuppertal, Germany 
 
 

herewith declares that the 

Products: WideTEK 36 / WideTEK 44 / WideTEK 48 Scanner 

Model Designation: WT36 –XXX / WT44-XXX / WT48-XXX 
(XXX represents the device version number and configuration details) 

Serial number: All 

 
are in conformity with the following European standards and IEC directives: 

Low Voltage Directive (Safety) 2006/95/EEC as per 

IEC 62368-1 ed.2 

EN 62368-1 ed.2 

UL 60950-1:2007 ed.2 

CSA C22.2 No 60950-1-07, 1st Ed., Rev:2011 
 

EMC Directive 2004/108/EEC as per: 

EN 55022:2006 Class B 

EN 61000-3-2:2006 

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 

FCC 47 CFR Ch.1 Part 15 2007-09-20 

 
Wuppertal, 10.11.2014 

Thomas Ingendoh , President and CEO 
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G.7 FCC Declaration of Conformity 

Responsible party: 

Image Access GmbH 

Hatzfelder Strasse 161 – 163 

42281 Wuppertal, Germany 
 
 

Products: WideTEK 36 / WideTEK 44 / WideTEK 48 Scanner 

Model Designation: WT36 –XXX / WT44-XXX / WT48-XXX 
(XXX represents the device version number and configuration details) 

Serial number: All 
 
 

These devices comply with FCC, Part 15, and ICES-003. 
 
 

Wuppertal, 10.11.2014 

Thomas Ingendoh, President and CEO 
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Ghi chú của bạn 


