Trust Imagery 9600 Easy Connect
Gebruikershandleiding

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding
te reproduceren of over te dragen, in welke vorm of op welke
manier dan ook, elektronisch of mechanisch, als fotokopie of
opname, in informatie-opslag- en zoeksystemen, anders dan
voor persoonlijk gebruik van de koper.

Niet-aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
alle expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet
beperkt tot garanties voor de verkoopbaarheid en geschiktheid
voor een bepaald doel, met betrekking tot de software, de
bijgesloten produkthandleiding(en) en geschreven materiaal,
en alle andere bijgesloten hardware. De fabrikant behoudt zich
het recht voor om zijn produkt te allen tijde te herzien of
verbeteren zonder enige vorm van kennisgeving aan derden
van deze herzieningen of verbeteringen.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enige voortvloeiende of toevallige schade, inclusief welk
zakelijke verlies of welke commerciële schade dan ook die het
gevolg zijn van het gebruik van zijn produkt.
* Alle bedrijfs- of produktnamen zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.
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Belangrijke Informatie
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en
kan deze ook uitstralen; als het niet wordt geïnstalleerd en
gebruikt volgens de instructies in de handleiding, kan het de
radiocommunicatie ernstig storen. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat deze storing niet plaatsvindt in een
speciale installatie. Als het apparaat de radio- of
televisieontvangst ernstig stoort, hetgeen kan worden
vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, kan de
gebruiker proberen de storing te verhelpen door een van de
volgende maatregelen toe te passen:
•

Richt de ontvangstantenne opnieuw.

•

Zet het apparaat en de ontvanger verder uit elkaar.

•

Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander
stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

•

Neem contact op met de dealer of met een ervaren
radio/tv-technicus.

Opmerkingen
1. Wijzigingen of veranderingen waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd
door de verantwoordelijke instantie voor goedkeuring, kunnen het
gebruikersrecht voor de bediening van het apparaat ongeldig maken.
2. Het gebruik van afgeschermde interface-kabels en netsnoeren, indien
aanwezig, is verplicht om aan de uitzendingslimieten te kunnen
voldoen.
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Hoofdstuk 1:
Installatie
1.1 Inhoud van de doos
•

Beeldscanner

•

Gebruikershandleiding

•

Diskettes met stuurprogramma’s voor de scanner

•

Interface-kabel

Let op
Als u niet alle hierboven genoemde onderdelen in de doos aantreft, of de
inhoud van de doos is duidelijk beschadigd, stel dan het transportbedrijf
daarvan op de hoogte of neem direct contact op met uw dealer.

1.2 Systeemvereisten
•

MS Windows 3.1 of hoger

•

2 MB RAM (8 MB wordt aanbevolen)

•

Vaste schijf met ten minste 20 MB vrije ruimte wordt
aanbevolen

•

Grafisch systeem dat ten minste 256 kleuren kan
weergeven

•

Met Microsoft Windows compatibele muis voor pc’s

1.3 De scanner installeren
1.3.1 De scanner ontgrendelen
Om het beweegbare hoofdelement in de scanner te
beschermen tegen beschadiging tijdens vervoer is de scanner
vergrendeld met behulp van een mechanisme dat bovenop de
scanner zit. Ontgrendel de scanner door de beschermkap voor
het papier te openen en de schakelaar van “Lock” op “Unlock”
te zetten (zie figuur 1).
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Figuur 1 De scanner ontgrendelen
A

Unlock (Ontgrendel)

B

Lock (Vergrendel)

Opmerking
Als u nalaat het beweegbare onderdeel te ontgrendelen, kan de scanner
beschadigd raken en vervalt de garantie.
Let op
1. Vervoer de scanner niet zonder de schakelaar op “Lock” te zetten.
2. Vervoer de scanner in de originele verpakking.

1.3.2 De scanner aansluiten
De scanner aansluiten op de pc
Sluit het ene uiteinde van de interface-kabel aan op de
printerpoort van uw pc en het andere uiteinde op de connector
met de indicatie “Host” aan de achterzijde van de scanner (zie
figuur 2).
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Figuur 2 De scanner aansluiten op de pc (printerpoort)
A

Printerpoort

B

Van de computer

De scanner aansluiten op de pc en de printer
Nadat u de scanner op uw pc hebt aangesloten, kunt u de
printer op de scanner aansluiten (zie figuur 3).

Figuur 3 De scanner aansluiten op de pc en de printer
A

Printerpoort

B

Van de computer

C

Van de printer
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1.3.3 Het stuurprogramma voor de scanner installeren
Om het stuurprogramma voor de scanner te installeren, hoeft
u, nadat u in Windows Programmabeheer en vervolgens
Bestand hebt gekozen, alleen maar "a:\winsetup" te typen (als
de juiste diskette met het stuurprogramma in station A zit).
Voor meer informatie over het stuurprogramma kunt in het
menu Preferences (Voorkeurinstellingen) de optie Help
kiezen.
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Hoofdstuk 2:
Voorzorgsmaatregelen
Lees de volgende aanwijzingen goed door:
1. Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u dit apparaat
schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Neem het apparaat af met een
vochtige doek.
2. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water, dus niet
in de buurt van bijvoorbeeld een badkuip, een wastafel, een
gootsteen of een wasbak, in een natte kelder, bij een
zwembad, enz.
3. Zet dit apparaat niet op een wankele kar, stelling of tafel.
Het apparaat kan dan vallen en een kind of volwassene
ernstig verwonden; bovendien zal het apparaat zelf dan
zwaar beschadigd zijn. Gebruik alleen karretjes of
stellingen die door de fabrikant worden aanbevolen of die
samen met het apparaat worden verkocht.
4. Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op de soort
voedingsbron die op het label op de behuizing wordt
aangegeven. Als u niet zeker weet welke soort voeding op
een bepaalde gebruiksplek wordt geleverd, raadpleeg dan
uw dealer of het lokale energiebedrijf.
5. Dit apparaat is uitgerust met een driedraads aardesteker
met een derde (aarde)pin. Deze steker past alleen in een
geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als u
de steker niet in het stopcontact kunt steken, neem dan
contact op met een electricien om het stopcontact te laten
vervangen door een geaard stopcontact. Het is zeer
gevaarlijk om met een niet-geaard stopcontact te werken.
6. Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet dit
apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan
worden beschadigd doordat mensen erover lopen.
7. Steek nooit welk object dan ook in een van de sleuven in
de behuizing van dit apparaat, omdat dit object dan
gevaarlijke spanningspunten of -onderdelen kan raken, wat
brand of een elektrische schok tot gevolg zou kunnen
hebben.

5

8. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Wanneer u de
behuizing opent of verwijdert, kunt u in contact komen met
onderdelen waar veel spanning op staat of loopt u andere
risico’s. Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door
daartoe gekwalificeerd personeel.
9. In de volgende omstandigheden haalt u de steker uit het
stopcontact en laat u het apparaat repareren door
gekwalificeerd personeel:
a) het snoer of de steker is beschadigd of versleten,
b) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen,
c) het apparaat is in contact geweest met regen of water,
d) het apparaat werkt niet normaal,
e) het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd,
f) het apparaat levert duidelijk slechtere prestaties.
Opmerking
Zet aansluitbare apparaten in de nabijheid van het stopcontact en zorg
ervoor dat u ongehinderd toegang tot het stopcontact hebt.
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