κανάριςμα ςτα Φωτοτυπικά
ςε Εξωτερική Μνήμη (USB Stick)
άρωςη ανά ςελίδα ςε ζνα αρχείο PDF – ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

1. φνδεςη με τον λογαριαςμό ςασ.
Πλθςιάςτε τθν κάρτα ςτον Αναγνώςτθ (δίπλα ςτθν οκόνθ).

Εναλλακτικά ςυμπλθρώςτε το *User name] και *Password] του Ιδρυματικοφ Λογαριαςμοφ ςασ.
Αφοφ ςυνδεκείτε, πάνω αριςτερά βλζπετε το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ ςασ και το κόςτοσ κάκε
ςκαρίςματοσ. Κάκε φορά που ςαρώνεται μια ςελίδα, αφαιρείται και το αντίςτοιχο ποςό από το
λογαριαςμό ςασ.

2. Ειςάγουμε το USB Stick ςτο Φωτοτυπικό

Τοποκετοφμε τθν εξωτερικι μνιμθ (USB Stick) ςτθν κατάλλθλθ θφρα USB που υπάρχει
δεξιά από τθν οκόνθ του φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ (κόκκινο χρώμα ςτθν φωτογραφία)

3. Αναγνώριςη του USB Stick
Αφοφ ςυνδεκεί το USB Stick, κα εμφανίςει τθν ερώτθςθ για αποκικευςθ ςε αυτό «Save a
document to External Memory». Το επιλζγουμε πατώντασ πάνω ςτο μενοφ τησ οθόνησ
του φωτοτυπικοφ.

4. κανάριςμα ςτο USB Stick
Είμαςτε ζτοιμοι να ςκανάρουμε ςτθν εξωτερικι μνιμθ (USB Stick). Πατάμε το κουμπί
«Εκκίνηςη» ςτο φωτοτυπικό μηχάνημα ή Start πάνω ςτην οθόνη. Είναι προεπιλεγμζνο
να κάνει μια ςελίδα ςάρωςθ Α4 ζγχρωμθ, ανάλυςθσ 200dpi, κείμενου και φωτογραφίασ
ςε ζνα αρχείο PDF (οι προεπιλογζσ αυτζσ μποροφν να αλλαχτοφν εάν κζλουμε κάποια
άλλθ ρφκμιςθ από το Scan Settings και το Original Settings)

5. Αποθήκευςη ςτο USB Stick
Βγάηοντασ το παρακάτω μινυμα κάνει αποκικευςθ ςτθν εξωτερικι μνιμθ.
ΠΡΟΟΧΗ να μην αφαιρζςετε την εξωτερικήσ ςασ μνήμησ κατά την αποθήκευςη!!!

6. Νζο ςκαριςμα ή αποςφνδεςη.
Εάν ζχουμε τελειώςει και κζλουμε να κάνουμε αποςφνδεςη πθγαίνουμε ςτο βήμα 7.
Εάν κζλουμε να ςυνεχίςουμε ςε επόμενη ςάρωςη τότε επιλζγουμε πατώντασ πάνω ςτθ
οκόνθ του φωτοτυπικοφ «External Memory» και μετά το κουμπί «Save Document».
Οδθγοφμαςτε ςτο βιμα 4 και μποροφμε να ςαρώςουμε τθν επόμενθ ςελίδα.
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7. Αποςφνδεςη από τον λογαριαςμό ςασ
Πλθςιάςτε τθν κάρτα ςτον Αναγνώςτθ (δίπλα ςτθν οκόνθ) κάνει αυτόματα αποςφνδεςθ.

Εναλλακτικά πατιςτε το κουμπί πάνω δεξιά ςτθν οκόνθ (ΕΞΟΔΟ)
Η αποςφνδεςη του λογαριαςμοφ ςασ γίνεται αυτόματα μετά από αδράνεια 30
δευτερολζπτων…

