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Licenser från tredje part

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Säkerhet

Användarförsiktighetsåtgärder
• Placera den skrivbordsstående bildläsaren på en stadig, jämn arbetsyta som kan stödja 57,6 kg och lämna tillräckligt med 

utrymme på alla sidor omkring bildläsaren.

• När du ska flytta den skrivbordsstående bildläsaren rekommenderas att två personer lyfter bildläsaren och använder säker 
lyftteknik.

• Installera inte bildläsaren på en plats som är utsatt för damm, fuktighet eller ånga. Det kan orsaka elektrisk chock eller 
eldsvåda. Bildläsaren får endast användas inomhus på en torr plats.

• Se till att det elektriska strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att komma åt. 

• Se till att du fattar tag i kontakten, inte sladden, när du kopplar ur utrustningen ur ett elektriskt uttag.

• Se till att nätsladden är ordentligt insatt i vägguttaget.

• Nätsladden ska inte skadas, knytas, skäras eller modifieras; använd inte en nätsladd som är skadad.

• Bildläsaren kräver ett dedikerat och korrekt jordat strömuttag. Använd inte en förlängningsslang eller fördelardosa ihop med 
bildläsaren. 

• Lämna tillräckligt utrymme runt strömuttaget så att det enkelt kan kopplas ur i en akutsituation.

• Använd inte bildläsaren om den blir ovanligt varm, har en märklig lukt, avger rök eller gör konstiga ljud. Stoppa bildläsaren 
omedelbart och koppla ur nätsladden ur uttaget. Kontakta service.

• Bildläsaren ska inte tas isär, servas eller modifieras utom på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

• Flytta inte bildläsaren medan nätsladden och gränssnittskabeln är anslutna. Detta kan orsaka skada på sladden/kabeln. 
Avlägsna nätsladden från vägguttaget innan du flyttar bildläsaren.

• Följ Kodaks rekommenderade rengöringsanvisningar. Använd inte luft, vätska eller gas eller sprayrengöringsmedel. Dessa 
rengöringsmedel rubbar damm, smuts och skräp till andra platser inom bildläsaren, vilket kan göra att bildläsaren felfungerar.

• Säkerhetsdatablad för kemiska produkter är tillgängliga på Kodaks webbplats på: www.kodakalaris.com/go/msds. När du 
kommer åt säkerhetsdatabladen från webbplatsen kommer du att behöva tillhandahålla katalognumret eller nyckelordet för 
önskad förbrukningsartikel. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" nedan i denna bruksanvisning för katalognummer 
för tillbehör.

Användare och deras arbetsgivare ska använda sunt förnuft vid användning av vilken maskin som helst. Följande är exempel 
på sunt förnuft:

• Bär inte lössittande kläder, uppkavlade ärmar, etc.

• Bär inte lössittande smycken, armband, skrymmande ringar, långa halsband, etc.

• Håret ska hållas kort, använd hårnät vid behov, eller knyt upp långt hår.

• Avlägsna alla andra lösa föremål från området, som annars skulle kunna dras in i maskinen.

• Gör tillräckliga avbrott i arbetet för att vara mentalt alert.

• Använd endast rekommenderade rengöringstillbehör. 

• Använd inte tryckluft.

Handledare ska granska anställdas rutiner och göra efterlevnad av dessa försiktighetsåtgärder en del av jobbeskrivningen för 
användning av bildläsaren eller vilken mekanisk enhet som helst.

Varningsetiketter

FÖRSIKTIGT: Rörliga delar, undvik kontakt.

FÖRSIKTIGT: Het yta, undvik kontakt.



Miljöinformation
• Kodak i5000-bildläsarna är utformade för att efterleva globala miljökrav.

• Riktlinjer är tillgängliga för kassering av förbrukningsartiklar som byts ut under underhåll eller service; följ lokala bestämmelser 
eller kontakta Kodak lokalt för mer information.

• För återvinnings- eller återanvändningsinformation, kontakta din lokala myndighet; i USA går du till: 
www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.

• Produktförpackningen är återvinningsbar.

• Kodak i5000-bildläsaren är Energy Star-kompatibel och levereras från fabriken med förinställning på 15 minuter.

Batteriinformation 

Denna produkt innehåller ett batteri som inte kan servas av användaren. Detta batteri kan endast avlägsnas eller 
bytas ut av en behörig servicetekniker. 

Europeiska Unionen
Denna symbol indikerar att när den sista användaren önskar att kassera denna produkt, måste den skickas till rätt 
institution för återanvändning och återvinning. Kontakta din lokala Kodak-representant eller se 
www.kodakalaris.com/go/recycle för ytterligare information om insamlings- och återanvändningsprogram som är 
tillgängliga för denna produkt.

Se www.kodakalaris.com/go/REACH för information om ämnen som ingår på kandidatlistan enligt Artikel 59(1) 
i Bestämmelse (EC) Nr. 1907/2006 (REACH).

Ljudnivå
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Bestämmelse om maskinväseninformation – 3, GSGV
Ljudnivån där opreatören befinner sig är <70 dB(A).]

EMC-deklaration - för Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V-bildläsare
USA: Utrustningen har testats och överensstämmer med begränsningarna för digitala enheter av Klass B enligt Del 15 av 
FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge tillräckligt skydd mot skadlig interferens vid användning i bostadsmiljö. 
Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används 
i enlighet med bruksanvisningen kan det leda till skadlig interferens med radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att 
interferens inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens med radio- eller tvmottagning, 
vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera interferensen 
genom en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta antennen.

• Öka separationen mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än vad mottagaren är ansluten till.

• Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för ytterligare förslag.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva 
användarens behörighet att använda utrustningen. Där skyddad gränssnittskablar har tillhandahållits tillsammans med produkten 
eller specificerade ytterligare komponenter eller tillbehör som definieras på annan plats för användning med installationen av 
produkten, måste de användas för att säkerställa efterlevnad av FCC-regeln.

Korea: Då denna utrustning har erhållit EMC-registrering för hushållsbruk, kan den användas i ett område, inklusive 
bostadsområden.

Japan: Detta är en Klass B-produkt baserat på standarden för Voluntary Control Council för interferens orsakad av IT-utrustning 
(VCCI). Om den används nära en radio- eller tv-mottagare i en bostadsmiljö, kan den orsaka radiointerferens. Utrustningen ska 
installeras och användas i enlighet med bruksanvisningen.



EMC-deklaration - för Kodak i5800/i5850-bildläsare
USA: Utrustningen har testats och överensstämmer med begränsningarna för digitala enheter av Klass A enligt Del 15 av 
FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge tillräckligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används 
i en kommersiell miljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och om den inte installeras 
och används i enlighet med bruksanvisningen kan det leda till skadlig interferens med radiokommunikation. Användning av 
utrustningen i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig interferens, i vilket fall användaren kommer att behöva 
korrigera interferensen på egen bekostnad.

Europeiska Unionen: VARNING: Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiointerferens i vilket 
fall användaren kan behöva vidta korrigerande åtgärder.

Japan: Detta är en Klass A-produkt baserat på standarden för Voluntary Control Council för interferens orsakad av IT-utrustning 
(VCCI). Om den används i bostadsmiljö kan radiointerferens uppstå. När sådana problem inträffar kan användaren behöva 
vidta korrigerande åtgärder.

Taiwan: VARNING: Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiointerferens i vilket fall 
användaren kan behöva vidta korrigerande åtgärder.

Folkrepubliken Kina: VARNING: Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiointerferens i vilket 
fall användaren kan behöva vidta korrigerande åtgärder.

Korea: Observera att denna utrustning har erhållit EMC-registrering för kommersiellt bruk. I händelse av att den har sålts eller 
köpts av misstag, vänligen byt ut den mot utrustning som är certifierad för bruk i hemmet.

声明，该产 

此为A级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要

用户对其干扰采取切实可行的措施 
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Kodak bildläsare i i5000-serien inkluderar följande modeller:

Kodak i5200 bildläsare — skrivbordsstående 
duplexfärgbildläsare som läser in upp till 140 sidor 
per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, 
liggande orientering) A4-dokument med Kodak 
Perfect Page-teknik.

Kodak i5600 bildläsare — skrivbordsstående 
duplexfärgbildläsare som läser in upp till 170 sidor 
per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, 

liggande orientering) A4-dokument med Kodak Perfect Page-teknik.

Kodak i5200V bildläsare — skrivbordsstående duplexfärgbildläsare som 
läser in upp till 140 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, liggande 

orientering) A4-dokument med Kofax VRS® Professional med inbyggd CGA-
maskinvara.

Kodak i5600V bildläsare — skrivbordsstående duplexfärgbildläsare som 
läser in upp till 170 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, liggande 

orientering) A4-dokument med Kofax VRS® Professional med inbyggd CGA-
maskinvara.

Kodak i5800/i5850 bildläsare — golvstående 
duplexfärgbildläsare som läser in upp till 210 sidor 
per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, 
liggande orientering) A4-dokument med Kodak 
Perfect Page-teknik.

Kodak i5850 bildläsare inkluderar dokumentskydd, 
utskrift på baksidan samt indexering.

VRS är ett registrerat varumärke som tillhör Kofax.
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Denna bruksanvisning innehåller information och rutiner för användning och 
underhåll av bildläsare i Kodak i5000-serien. Informationen i denna 
bruksanvisning är avsedd för användning med alla modeller såvida inget annat 
har noterats.

ANMÄRKNINGAR:

• De flest bilderna i den här bruksanvisningen visar Kodak i5200/i5600-
bildläsaren. 

• Kodak i5200V/i5600V-bildläsarna är avsedda att fungera tillsammans med 
Kofax VRS-aktiverade program. Kodak Perfect Page-tekniken är inte 
kompatibel med dessa modeller.

Ytterligare 
dokumentation

Förutom den här bruksanvisningen, finns även följande dokumentation 
tillgänglig:

• Installationsguide — innehåller stegvisa anvisningar för installation av 
bildläsaren.

• Bildläsarguider — TWAIN Datasource och ISIS drivrutinen medföljer 
bildläsarna i Kodak i5000-serien. VRS medföljer enbart Kodak i5200V/
i5600V-bildläsare. Varje bildläsarguide beskriver hur man använder de 
grundläggande bildbearbetningsfunktionerna. Varje bildläsningsguide finns 
tillgänglig på installations-cd:n/dvd:n i PDF-format och finns även att ladda 
ner på webbplatsen: www.kodakalaris.com/go/scanners.

• Referensguide — innehåller enkla visuella steg för rengöring av din bildläsare. 
Den här guiden ska förvaras nära bildläsaren så den kan användas som 
enkel vägledning.

Tillbehör Kodak Enhanced Printer Accessory (fram och bak) — ger ett effektivt sätt 
att tillämpa information på det avlästa dokumentet. Det fungerar vid full 
bildläsningshastighet. Skrivaren kan lägga till datum, sekventiell räknare för 
dokument och anpassade meddelanden. Se Kapitel 4, Utskrift av dokument för 
mer information. Kat. nr. 121 3743

OBSERVERA: Utskrift på baksidan är endast tillgängligt på bildläsaren Kodak 
i5850.

Kodak hylla för manuell matning — när du behöver mata in dokument 
manuellt, tillhandahåller hyllan för manuell matning en platt arbetsyta som 
underlättar inmatning av enskilda ark. Hyllan för manuell matning kan enkelt 
installeras och avlägsnas. Med Kodak hyllan för manuell matning ingår hyllan 
och två sidoguider som kan justeras till önskad plats för bildläsning. 

• För bildläsare i5200/i5600/i5200V/i5600V: Kat. nr. 167 3953

• För bildläsare i5800/i5850: Kat. nr. 169 4256

Dokumentförlängare — dokumentförlängare finns tillgängliga för avläsning 
av dokument som är längre än 43,2 cm. Förlängarna finns i längder om 
66,04 cm, 76,2 cm och 86,36 cm (26-, 30- och 34-tum). Se “Tillbehör och 
förbrukningsartiklar” i kapitel 7 för katalognummer. 

Kodak matarsats för ultralätt papper — gör det möjligt att mata lättviktigt 

papper från en pappersvikt på 25 g/m2 till 80 g/m2. Kodak matarsats för 
ultralätt papper inkluderar en matningsmodul och separationsvals som är 
särskilt utformad för att mata lättviktigt papper genom bildläsartransporten. 
Kat. nr. 844 5280
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Kodak dubbelstyrt staplingstillbehör — gör det möjligt att stapla avlästa 
dokument fysiskt, baserat på storlek eller närvaro av en patchkod på ett 
dokument. Den väljer även staplingsplatsen för ett dokument som aktiveras av 
en multimatningshändelse. Kat. nr. 150 9546

Vad finns 
i förpackningen?

Öppna lådan och kontrollera innehållet innan du börjar: 

Kodak bildläsare i5200, i5600, i5200V eller i5600V

• Utmatningsfack

• Adapter för kort dokument

• USB-kabel

• Strömkabelpaket

• Utbytesringar och försepareringsdynor

• Välkomst-Folio, vilket inkluderar:

- Installations-cd/dvd
- Program-cd/-dvd 
- Tryckt bruksanvisning, engelska
- Tryckt referensguide (flerspråkig)
- Tryckt installationsguide
- Provrengöringssats
- Diverse reklamblad/säkerhetsblad

OBSERVERA: I köpet av Kodak i5800/i5850-bildläsare ingår uppackning och 
installation av en servicerepresentant. Bildläsaren Kodak 
i5800/i5850 får inte packas upp/installeras av kunden. För mer 
information beträffande installationen av bildläsaren i5800/
i5850, gå till: www.kodakalaris.com/go/dicontacts.
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Bildläsarens 
komponenter
Framsidan: alla modeller

1 Frigöringsspaken på bildläsarens lock (visas inte i denna bild) — sitter 
på vänster sida av bildläsaren; dra spaken framåt för att öpnna locket på 
bildläsaren.

2 Locket på bildläsaren — ger tillgång till de inre komponenterna.

3 Flik för justering av höjden på utmatningsfacket — dra ut den här 
fliken för att höja framsidan av utmatningsfacket vid bildläsning för bättre 
dokumentstapling. När utmatningsfacket har lyfts upp, frigörs fliken 
automatiskt så att den vilar på skrivarens lock.

4 Utmatningsfack — här samlas de avlästa dokumenten.

5 Dokumentstopp — underlättar dokumentstapling. Detta stopp kan skjutas 
in eller ut så att det passar storleken på dokumenten som avläses, 
eller så kan det vikas ihop på utmatningsfacket.

6 Sidguider på utmatningsfack — kan fällas in eller ut så att de passar 
storleken på dokumenten, eller så kan de vikas ihop på utmatningsfacket.

7 Främre lock på skrivaren — (sitter under utmatningsfacket) lyft på detta 
lock för att komma åt matningsmodulens frigöringsknapp och Enhanced 
Printer (tillbal) för att byta skrivarpositioner och utföra underhåll. 
Bildläsarens serienummer och K-nummer återfinns också i detta område. 

8 Pekskärm/operatörens kontrollpanel — en mängd olika funktioner kan 
utföras via pekskärmen. Se Kapitel 3 för anvisningar om hur du använder 
dessa funktioner.

9 Strömbrytare — tryck på knappen för att slå på bildläsaren, eller håll 
knappen intryckt för att försätta bildläsaren i energisparläget.

9

8

7

65

4

3

2

1
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10 Starta/återuppta-knapp — tryck på knappen för att starta eller återuppta 
bildläsningen.

11 Stopp/-pausknapp — tryck på knappen en gång för att tillfälligt avbryta 
bildläsningen (sedan kan Starta/Återuppta-knappen användas för att 
återuppta bildläsningen). Tryck på knappen två gånger för att stoppa 
bildläsningen. 

12 Sidguider för inmatningshiss — skjut guiderna inåt eller utåt så att de 
passar storleken på dokumenten du vill avläsa. Sidguiderna kan vänster-, 
center- och högerjusteras så att de passar dokument av olika bredder. 
Sidguiderna kan även låsas fast.

Vik ned sidguiderna för att stänga inmatningshissen medan bildläsaren 
inte används.

13 Inmatningshiss — håller fast upp till 750 dokument (80 g/m2). 
Inmatningshissen kan ställas in så att den kan ta emot staplar med 25, 
100, 250, 500 eller 750 dokument. Inmatningshissen kan vikas upp när 
den inte används.

14 Inmatningshiss förlängare — dra ut denna förlängare så att det får 
plats dokument som är längre än 35,6 cm.

15 Utskriftsindikatorer på framsidan — om du använder Enhanced 
Printer-tillbehöret, kan du använda hakarna på kanten av inmatningshissen 
som en visuell guide för att avgöra var utskriftspositionen på dokumentet 
kommer att bli.

16 Vippomkopplaren för avståndsfrigöring (bildläsarna i5200/i5600/
i5200V/i5600V) — tryck på "+"-knappen för att öka avståndet mellan 
matningsmodulen och separationsvalsen för dokument som kräver särskild 
hantering.

OBSERVERA: Vippomkopplaren för avståndsfrigöring sitter på en annan 
plats på i5800/i5850-bildläsarna. Se nästa avsnitt, 
“Framsidan: i5800/i5850 bildläsare” för mer information.

16

10

11121314
15
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Framsidan: i5800/i5850 
bildläsare

Utöver tidigare angivna komponenter, har Kodak i5800/i5850 bildläsare även 
en höjdjusteringsomkopplare som används för att höja och sänka arbetsytan 
på bildläsaren. Arbetsytan kan höjas eller sänkas ca 25 cm.

Bildläsarens undersida är försedd med fyra hjul och fyra nivåjusteringsfötter. 
Om du behöver flytta bildläsaren måste nivåjusteringsfötterna höjas. Kontakta 
servicerepresentanten innan du försöker flytta bildläsaren.

Höjdjustering-

     

Nivåjusteringsfötter

Vippomkopplaren 

   

Hjul

för avståndsfrigöring 

somkopplare
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Framsidan av skrivaren: 
alla modeller

Även om du inte har Kodak Enhanced Printer-tillbehöret, behöver du fortfarande 
komma åt denna del på bildläsaren. Matningsmodulens frigöringsknapp sitter 
på denna del. 

1 Matningsmodulens frigöringsknapp — vrid på knappen för att frigöra 
matningsmodulen så att den kan rengöras eller bytas ut. Vrid pilen åt 
höger för att frigöra matningsmodulen.

Följande komponenter är avsedda för utskrift på framsidan och är endast 
tillgängliga om Enhanced Printer-tillbehöret har installerats.

2 Enhanced Printer-patron — möjliggör utskrifter på dokument.

3 Skrivarkabel — den här kabeln ansluts direkt till skrivarpatronen, för att 
möjliggöra kommunikation med Enhanced Printer. 

4 Utskriftspositioner — bildläsarna i i5000-serien möjliggör utskrift på 
framsidan av dina dokument. Upp till 39 positioner är tillgängliga vid 
användning av den främre skrivaren. 

Baksidan av skrivaren: 
Endast i5850-bildläsaren

Följande komponenter är avsedda för utskrift på baksidan och är endast 
tillgängliga om Enhanced Printer-tillbehöret har installerats.

1 Skrivarkabel — den här kabeln ansluts direkt till skrivarpatronen, för att 
möjliggöra kommunikation med Enhanced Printer.

2 Enhanced Printer-patron — möjliggör utskrifter på dokument.

3 Utskriftspositioner (sitter på undersidan av skenan) — i5850-bildläsaren 
kan skriva ut på framsidan och baksidan. Upp till 24 utskriftspositioner är 
tillgängliga vid användning av den bakre skrivaren. Endast en skrivare 
(främre eller bakre) kan användas åt gången.

3

2

4

1

1

2

3
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Inuti: alla modeller När du drar frigöringsspaken på bildläsarens lock framåt för att öppna locket 
på bildläsaren, syns följande inre komponenter.

1 Separationsvals och dyna — ger jämn dokumentmatning och separering 
av olika diverse dokumentstorlek, -tjocklek och -textur.

2 Svartvit bakgrund — den här bakgrunden kan ändras till vit eller svart 
via bildläsningsprogrammet. Vid normala bildläsningsomständigheter 
använder du svart bakgrund. Om du avläser lättviktiga eller tunna papper 
med tryck på en sida, kan du använda den vita bakgrunden för att eliminera 
genomblödning på den slutliga bilden. Se bildläsningsguider för TWAIN 
och ISIS för mer information.

OBSERVERA: VRS är inte kompatibelt med avläsning med vit bakgrund.

3 Bildläsningsguider — håll bildläsningsguiderna rena för att erhålla 
optimal bildkvalitet.

4 Valsar — ger jämn transport av dokument genom bildläsaren.

5 Matningsmodul — ger jämn dokumentmatning och separering av olika 
diverse dokumentstorlek, -tjocklek och -textur.

6 Sensorer — dessa fem ultraljudssensorer täcker bredden på paprets 
bana, vilket underlättar detektering av multimatade dokument.

7 läskpapperskanaler och läskpapper (sitter under tömningsremsan) — 
läskpappren som placeras i dessa kanaler samlar in bläckrester från 
Enhanced Printer-tillbehöret (tillval).

8 Papperssensor — detekterar närvaron av dokument i inmatningshissen. 
Dokumenten måste täcka denna sensor för att bildläsaren ska börja 
avläsningen.

1

2

3
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Baksidan: bildläsare 
i5200/i5600/i5200V/i5600V

1 Säkerhetslås port — ansluter ett lås till bildläsaren. Du kan köpa ett 
standardsäkerhetslås på affär för kontorsmaterial. Se anvisningarna som 
tillhandahålls med säkerhetslåset för anvisningar om installation.

2 USB-port — ansluter bildläsaren till datorn.

3 Nätsladdsport — ansluter nätsladden till bildläsaren.

4 Huvudströmbrytare — denna strömbrytare måste vara På (I) för att slå 
på strömmen till bildläsaren.

41 2 3
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Baksidan: i5800/i5850 
bildläsare 

1 Förvaringsficka — tillhandahåller ett praktiskt och lättåtkomligt område 
för förvaring av förbrukningsartiklar och dokumentation.

2 USB-port — ansluter bildläsaren till datorn.

3 Huvudströmbrytare — denna strömbrytare måste vara På (I) för att slå 
på strömmen till bildläsaren.

4 Nätsladdsport — ansluter nätsladden till bildläsaren.

5 Lucka på baksidan av skrivaren — ger tillgång till den bakre skrivaren 
(endast i5850-bildläsare).

1

2

3

4
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2 Installation

Innehåll Installera bildläsaren ..................................................................................2-1

Installera Kodak drivrutinsprogramvaran...............................................2-1

Ansluta utmatningsfacket ......................................................................2-3

Ansluta nätsladden och USB-kabeln: 

i5200/i5600/i5200V/i5600V bildläsare ...................................................2-3

Ansluta nätsladden och USB-kabeln: i5800/i5850 bildläsare ................2-4

Slå på bildläsaren ......................................................................................2-5

Strömläge...................................................................................................2-7

Kodak Professional Services erbjuder professionell installation och 
användarutbildning. Kontaka din servicerepresentant för mer information på 
www.kodakalaris.com/go/disupport.

Följande installationsanvisningar gäller för Kodak bildläsare i5200/i5600/
i5200V/i5600V. Installation utförd av en servicerepresentant ingår i köpet av en 
Kodak i5800/i5850-bildläsare. 

Installera bildläsaren Detta avsnitt innehåller detaljerad information som stödjer installationsguiden 
som medföljer bildläsaren. Utför dessa steg i tur och ordning för att installera 
bildläsaren. 

ANMÄRKNINGAR:

• Innan du börjar ska du verifiera att värddatorn uppfyller systemkraven som 
anges i Bilaga A, Specifikationer.

• Om du redan har utfört alla stegen i installationsguiden, hoppa över det här 
avsnittet.

• Uppdaterade drivrutiner kan finnas tillgängliga på 
www.kodakalaris.com/go/scanners.

Installera Kodak-
drivrutinsprogramvaran

USB-kabeln ska inte anslutas förrän Kodak-drivrutinsprogramvaran har 
installerats.

OBSERVERA: Om du håller på att installera en Kodak i5200/i5600-bildläsare, 
kommer TWAIN Datasource, ISIS-drivrutinen och 
bildläsningsvalideringsverktyget att installeras.

Om du håller på att installera en Kodak i5200V/ i5600V-bildläsare, 
kommer VRS, TWAIN Datasource och bildläsningsverktyget att 
installeras.

1. Sätt i installations-cd:n/dvd:n för Kodak i5000 eller i5000V-bildläsaren 
i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startas automatiskt.
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2. Välj Installera bildläsarprogramvaran. 

ANMÄRKNINGAR:

• Om cd:n/dvd:n inte startas automatiskt, öppna Min dator-ikonen på ditt 
skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för din cd-rom-enhet och dubbelklicka 
på setup.exe.

• Om meddelandet, Delar av detta program har redan installerats 
visas, klicka på Ja för att fortsätta installationen. Eventuell tidigare 
installerad Kodak-bildläsarprogramvara som delas med denna bildläsare 
kommer att uppdateras.

3. Klicka på Nästa när välkomstskärmen visas och följ anvisningarna på 
skärmen.

OBSERVERA: Om du installerar VRS, kommer du att ombes läsa och 
godkänna licensavtalet för VRS-programvaran första 
gången VRS-programvaran körs.

4. Klicka på Avsluta när installationen är klar.

5. Ta bort installations-cd:n/dvd:n ur CD-ROM-enheten.
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Ansluta utmatningsfacket När du packar upp Kodak i5000-bildläsaren, är utmatningsfacket förpackat i en 
separat låda.

• Lokalisera uttagen för utmatningsfacket på bildläsaren. Vinkla utmatningsfacket 
och rikta in det på uttagen, snäpp fast det och sänk ner det.

OBSERVERA: Lyft upp utmatningsfacket till bildläsarpositionen innan du 
matar in dokument. Se avsnittet, "Justera utmatningsfacket" 
i kapitel 3.

Ansluta nätsladden och 
USB-kabeln: bildläsare 
i5200/i5600/i5200V/i5600V

När drivrutinerna har installerats, anslut nätsladden och USB-kabeln till bildläsaren. 
Se bilden nedan för anvisningar om hur du gör rätt anslutningar. Se till att 
strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att 
komma åt.

1. Välj rätt nätsladd för din region bland nätsladdarna som medföljer din 
bildläsare.

2. Anslut nätsladden i nätsladdsporten på bildläsaren. Se till att den är ordentligt 
ansluten.

3. Anslut nätsladdens andra ände i vägguttaget.

4. Ansluta USB-kabeln till USB-porten på bildläsaren.

5. Anslut USB-kabelns andra ände i rätt USB-port på datorn.
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Ansluta nätsladden och 
USB-kabeln: i5800/i5850 
bildläsare

När drivrutinerna har installerats, anslut nätsladden och USB-kabeln till bildläsaren. 
Se bilden nedan för anvisningar om hur du gör rätt anslutningar. Se till att 
strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att 
komma åt.

1. Välj rätt nätsladd för din region bland nätsladdarna som medföljer din 
bildläsare.

2. Anslut nätsladden i nätsladdsporten på bildläsaren. Se till att den är 
ordentligt ansluten. 

3. Anslut nätsladdens andra ände i vägguttaget.

4. Ansluta USB-kabeln till USB-porten på bildläsaren.

5. Anslut USB-kabelns andra ände i rätt USB-port på datorn.
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Slå på bildläsaren 1. Tryck på huvudströmbrytaren på bildläsarens baksida till På (I)-positionen. 
LED-lampan på framsidan av bildläsaren lyser stadigt gul och ingenting 
visas på operatörens kontrollpanel (det är energisparläget).

OBSERVERA: Om det finns papper i inmatningshissen kommer bildläsaren 
automatiskt att ställas i Redo-läget.

ANMÄRKNINGAR:

• Du behöver inte stänga av huvudströmbrytaren såvida du inte ska 
upphöra att använda bildläsaren en längre tid, ska utföra underhåll, 
tänker flytta bildläsaren eller teknisk support ber dig stänga av den.

• Endast Kodak i5800/i5850 bildläsare: Bildläsarens undersida är 
försedd med fyra fötter. Om du behöver flytta bildläsaren måste dessa 
nivåjusteringsfötter höjas. Kontakta teknisk support innan du försöker 
flytta bildläsaren.

• Skador som uppstår när du flyttar en bildläsare täcks inte av serviceavtalet 
för utrustningen. Kodak Professional Services tillhandahåller tjänster för 
flyttning av utrustningen. Gå till www.kodakalaris.com/go/dicontacts för 
mer information.

i5200/i5600 

i5800/i5850 

i5200V/i5600V 
bildläsare

bildläsare
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2. Tryck på strömbrytaren på framsidan av bildläsaren. LED-lampan på 
strömbrytaren släcks tillfälligt och opreatörskontrollpanelen förblir blank.

Efter några sekunder kommer startskärmen att visas och lampan på 
strömbrytaren lyser stadigt gult.

Under startprocessen kommer inmatningshissen på bildläsaren att öppnas 
automatiskt om den är stängd. När bildläsaren försätts i Redo-läget kommer 
lampan på strömbrytaren att lysa stadigt grön, bildläsaren ljuder en signal 
och Inaktiv-skärmen visas. 
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Strömlägen Följande tabell innehåller information om bildläsarens strömlägen, LED-status 
samt de manuella eller automatiska åtgärder som försätter bildläsaren i ett 
visst strömläge.

Läge LED Strömför-
brukning

Manuell åtgärd Automatisk åtgärd

Bildläsaren 
avstängd

Av 0 Watt Ställ huvudströmbrytaren på 
bildläsarens baksida i Av (O)-
positionen.

Inget

Standby Stadigt gul < 1 Watt Detta är det läge bildläsaren 
står i när strömmen slås på 
(strömbrytaren på baksidan av 
bildläsaren står i På-positionen 
[I]).

Bildläsaren övergår från 
energisparläge till Standby-
läge genom att man trycker in 
strömbrytaren i minst 
2 sekunder.

Energispar Blinkar gul < 4 Watt Bildläsaren övergår från Redo-
läget till Energisparläget 
genom att man trycker in 
strömbrytaren i minst 
2 sekunder.

Redo Stadigt grön < 115 Watt 
avläsning 

fungerar inte 
(samtliga 
modeller)

< 215 Watt
bildläsning 

(i5200/i5600)

< 250 Watt
bildläsning

(i5800/i5850)

< 350 Watt
bildläsning och 

lyftåtgärd (i5800/
i5850)

Bildläsaren övergår från 
Standby-läge till Redo-läge 
genom att:
• Trycka på strömbrytaren 

eller 

• lägga papper 
i inmatningshissen.

Bildläsaren övergår från 
Energisparläge till Redo-läge 
genom att:

• Trycka på strömbrytaren 
eller

• lägga papper 
i inmatningshissen, eller

• trycka på knappen Starta/
Återuppta, eller

• när ett värdkommando tas 
emot.

Inget
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3 Bildläsning

Innehåll Göra iordning bildläsaren för bildläsning....................................................3-1

Justera inmatningshissen.......................................................................3-2

Installera dokumentförlängaren (tillval) .................................................3-4

Justera utmatningsfacket .......................................................................3-4

Installera adaptern för kort dokument.....................................................3-6

Justera höjden på bildläsaren (endast bildläsare i5800/i5850) ..............3-6

Göra iordning dina dokument för avläsning ...............................................3-7

Avläsa dokument........................................................................................3-8

Avbryta och återuppta bildläsning ..........................................................3-9

Åsidosättning av bildläsningsuppgifter .................................................3-10

Använda pekskärmen på operatörkontrollpanelen...................................3-14

Inaktiv-skärmen....................................................................................3-14

Sänka hissen....................................................................................3-15

Visa operatörsloggen........................................................................3-16

Visa bildläsarinformation ..................................................................3-16

Rensa papprets bana .......................................................................3-16

Diagnostik.........................................................................................3-16

Inställningar-skärmen...........................................................................3-21

Ändra volymen på ljudlarmet ............................................................3-22

Välja ljud...........................................................................................3-22

Välja ett språk...................................................................................3-23

Enheter .............................................................................................3-23

Användarräknare..............................................................................3-24

Auto-höjning .....................................................................................3-24

Omkopplingspatch för dubbelstapling ..............................................3-25

Göra iordning 
bildläsaren för 
bildläsning

1. Se till att bildläsaren är på och står i Redo-läget (LED-lampan på strömbrytaren 
är grön och lyser stadigt).

2. Justera inmatningshissen enligt dina bildläsningsbehov. Se nästa avsnitt, 
"Justera inmatningshissen" för mer information.

3. Justera utmatningsfacket enligt dina bildläsningsbehov. Se avsnittet, 
"Justera utmatningsfacket" i detta kapitel.

4. Välj bildläsningsprogram. 

OBSERVERA: Bilderna i detta avsnitt visar bildläsaren i5200/i5600/i5200V/
i5600V. Alla justeringar är identiska för bildläsare i5800/i5850 
såvida inget annat anges.
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Justera inmatningshissen Du kan justera sidguiderna och höjden på inmatningshissen efter dina 
bildläsningsbehov. När bildläsaren inte används kan inmatningshissen vikas 
upp mot bildläsaren. 

OBSERVERA: Inmatningshissen måste stå i den lägsta positionen och 
sidguiderna på hissen måste vikas ned innan den stängs.

• Justera sidguiderna — sidguiderna kan justeras för matning längs höger 
kant, vänster kant eller i mitten. Sidguiderna kan förflyttas tillsammans för 
mittmatning eller självständigt för offsetmatning (höger kant eller vänster 
kant). Innan du flyttar sidguiderna, se till att spärren inte står i det låsta läget 
(se nedan).

OBSERVERA: När du använder Enhanced Printer (tillval), ska dokumenten 
placeras i inmatningshissen på ett sådant sätt att 
utskriftssträngen riktas in på rätt plats. Se kapitel 4, Utskrift 
av dokument för mer information.

• Låsa sidguiderna — sidguiderna kan låsas fast efter de har justerats. Det 
är praktiskt när placeringen av en utskriftssträng är viktigt.

För att låsa fast sidguiderna, avlägsna eventuella dokument från 
inmatningshissen och flytta låsspärren åt vänster (spärrat läge). 
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• Justera höjden på inmatningshissen — inmatningshissen kan ställas in 
så att den hanterar staplar som är under 25 dokument, 100, 250, 500 eller 

750 dokument på 80 g/m2 strukturpapper. Inställningarna för inmatningshissen 
görs via bildläsningsprogramvaran (dvs. TWAIN Datasource, ISIS-drivrutinen 
eller VRS). 

Om inmatningshissen är inställd på ADF-läge (med TWAIN Datasource eller 
ISIS-drivrutinen) eller om Matningskälla är inställd på Manuell (VRS), 
kommer inmatningshissen att förbli i upp-positionen (dvs. 25 dokument eller 
mindre). När den ställs in på över 25, höjs inmatningshissen automatiskt när 
dokument matas in, och sänks åter när det sista dokumentet i stapeln har 
matats in.

• Justera inmatningshissen

- Dokumentlängder upp till 35,6 cm — inga justeringar behövs.

- Dokumentlängder från 35,6 till 43,2 cm — dra ut dokumentförlängaren 
långsamt. 

- För att trycka tillbaka förlängaren, sätt fingrarna på vardera sidan av 
förlängaren (vid pilarna på förlängaren) och kläm ihop och skjut tillbaka 
förlängaren.

ANMÄRKNINGAR: 

• Operatören kan behöva assistera vid avläsning av dokument som är 
längre än 43,2 cm.

• Om du avläser dokument som är längre 43,2 cm, måste 
bildläsningsprogrammet ställas in enligt dessa långa dokument. Se till 
att verifiera att Max. längd på fliken Enhet-allmänt (TWAIN Datasource) 
eller Längsta dokument på fliken Bildläsare (ISIS-drivrutinen) är 
inställd på något längre än det längsta dokumentet som ska avläsas. 
Genomströmningen kan påverkas om du ställer in en längre längd än 
vad som behövs.

• För bildläsare i5200V och i5600V: dessa bildläsare har en inställd 
maximal dokumentlängd på 40 tum; därför behövs ingen justering.

• Det rekommenderas att du använder en dokumentförlängare om du 
avläser dokument som är längre än 43,2 cm. Det finns tre storlekar på 
dokumentförlängare för avläsning av dokument, från 43,2 cm till 
86,36 cm. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" i kapitel 7 för 
beställningsinformation.

• Dokumentvikter — maximal dokumentvikt för inmatningshissen är den 
ungefärliga vikten på en bunt med 500 ark A3 (11 x 17 tum) eller en bunt 
med 750 ark A4 (8,5 x 11 tum). Om du avläser dokument som är större än 
A3 (11 x 17 tum), ska den rekommenderade viktkapaciteten inte överskrida 
4,5 kg. Om du avläser dokument som är större än A3 (11 x 17 tum), 
ska du läsa av mindre än 100 ark åt gången.
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Installera 
dokumentförlängaren 
(tillval)

• Sätt in ändarna på dokumentförlängaren i hålen på inmatningshissen och 
utmatningsfacket och sänk ned förlängaren. 

Justera utmatningsfacket Diverse dokumenthanteringsinställningar finns tillgängliga för att justera det 
sätt på vilket dokumenten placeras i utmatningsfacket (via TWAIN Datasource, 
ISIS-drivrutinen eller VRS). Maximal genomströmning kan erhållas genom att 
avläsa dokument av ungefär samma storlek med användning av 
utmatningsfackguiderna och slutstoppet med Normal dokumenthantering.

Andra dokumenthanteringsalternativ finns tillgängliga för bättre hantering vid 
avläsning av dokument av varierande storlek och tjocklek.

• Justera vinkeln på utmatningsfacket — vi rekommenderar starkt att du 
avläser dokumenten med vinkeln på utmatningsfacket i "upp"-läget för att 
uppnå bästa möjliga staplingsprestanda. Lyft helt enkelt framdelen av 
utmatningsfacket så frigörs höjdjusteringsfliken från undersidan av 
utmatningsfacket.

För att sänka utmatningsfacket, tryck försiktigt på höjdjusteringsfliken på 
undersidan av utmatningsfacket samtidigt som du sänker ned utmatningsfacket 
på det främre locket på skrivaren.
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• Justera sidguiderna och dokumentstoppen — sidguiderna och 
dokumentstoppen kan justeras på flera olika sätt. Öppna och justera 
sidguiderna på utmatningsfacket för att matcha positionen hos sidguiderna 
på inmatningshissen. Sidguiderna kan även vikas ihop mot utmatningsfacket.

Justera dokumentstoppet på utmatningsfacket så att det är något längre än 
det längsta dokumentet som ska matas in. Om du avläser dokument som för 
långa för att få plats i utmatningsfacket, vik ihop dokumentstoppet på 
utmatningsfacket.



3-6 A-61670_sv  augusti 2014

Installera adaptern för kort 
dokument

Adaptern för korta dokument kan användas vid avläsning av små dokument 
(t.ex. checker). Denna adapter underlättar dokumentstaplingen.

1. Öppna dokumentstoppet på utmatningsfacket; se bilden.

2. Skjut adaptern för korta dokument över dokumentstoppet och tryck ner det 
hela vägen.

3. Justera sidguiderna efter behov.

Justera höjden på 
bildläsaren (endast 
bildläsare i5800/i5850)

Arbetsytan kan höjas ungefär 25,4 cm från det lägsta läget när du sitter eller 
står vid bildläsaren. När du höjer eller sänker arbetsytan, se till att det inte finns 
något nära bildläsaren som skulle kunna förhindra fösning uppåt ellet nedåt 
(t.ex. en stol, ett bord etc.).

• Tryck på den övre delen av knappen på sidan av bildläsaren för att höja 
arbetsytan.

• Tryck på den nedre delen av knappen på sidan av bildläsaren för att sänka 
arbetsytan.

Om arbetsytan inte går att flytta uppåt eller nedåt från sin position, kontrollera 
följande:

• Se till att arbetsytan inte redan befinner sig i den högsta eller lägsta positionen.

• Se till att bildläsaren är på och inte står i energisparläge.
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Göra iordning 
dokumenten för 
avläsning

• Dokument av standard pappersstorlek går enkelt igenom bildläsaren. När 
du staplar dokumenten för avläsning, lägg dem så att framkanten är 
anpassad och centrerad i inmatningshissen. Därmed kan mataren föra in ett 
dokument åt gången i bildläsaren.

• Avlägsna alla klamrar och gem före avläsningen. Klamrar och gem på dokument 
kan skada bildläsaren och dokumenten.

• Allt bläck och alla korrigeringsvätskor på pappret måste vara torra innan 
bildläsningen påbörjas. 

• Sidor som är rivna, skadade eller krossade kan transporteras genom 
bildläsaren. Däremot kan ingen bildläsare transportera varje typ av skadat 
papper. Om är osäker på huruvida ett specifikt skadat dokument kan gå 
igenom bildläsaren, lägg dokumentet i en genomskinlig skyddsficka. 
Skyddsfickor ska matas in en åt gången med den vikta kanten först, med 
användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring.

• Vissa särskilt tjocka och/eller styva dokument, t.ex. försändelsekuvert, kan 
kräva följande:

- Användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring.

- Avlägsnande av försepareringsdynan.

- Användning av inställningarna Ömtålig, Tjock, Tunn för dokumenthantering, 
vilket kommer att sänka transporthastigheten.
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Avläsning av 
dokument

Bildläsaren måste aktiveras för avläsning av dokument. Detta görs via 
bildläsningsprogrammet. När bildläsaren har aktiverats, beroende på hur den 
har konfigurerats, kommer den antingen att avläsningen automatiskt (dvs. 
auto-start) eller så påbörjas bildläsningen när du vidrör knappen Starta/
Återuppta på bildläsaren. För mer information, se dokumentationen som 
medföljer bildläsningsprogrammet.

1. När du har preparerat dina dokument enligt riktlinjerna i det föregående 
avsnittet, se till att bildläsningsuppgiften är inställd på önskat vis 
i bildläsningsprogrammet.

2. Lägg önskade dokument i inmatningshissen.

3. Starta avläsningen via bildläsningsprogrammet.

Beroende på hur bildläsaren har konfigurerats kommer pekskärmen att 
visa antingen skärmen Bildläsning eller skärmen Pausad.

Auto-startalternativ:
TWAIN: Starta bildläsningen automatiskt
ISIS: Starta transporten automatiskt
VRS: ADF (Auto-start aktiverad)/panelmatning (Auto-start inaktiverad)

Se Bildläsningsguider för TWAIN, ISIS och VRS för mer information.

Denna skärm visas om auto-
startalternativet är aktiverat 
i bildläsningsprogrammet:

Denna skärm visas om auto-
startalternativet är inaktiverat 
i bildläsningsprogrammet:

Denna skärm visas om indexeringen 
(endast på i5850-bildläsaren) och 
auto-startalternativen har aktiverats 
i bildläsningsprogrammet:

Denna skärm visas om indexeringen 
(endast på i5850-bildläsaren) och 
auto-startalternativen har inaktiverats 
i bildläsningsprogrammet:
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OBSERVERA: Om bildläsningsjobbet kräver en tillfällig åsidosättning 
(t.ex. utskrift, patchläsning, multimatningsdetektering, etc.), 
måste auto-startalternativet inaktiveras innan du startar din 
bildläsningsuppgift för att du ska kunna komma åt skärmen 
Åsidosättningar.

Alternativt kan du trycka på Stopp/Paus medan bildläsningen 
pågår för att öppna skärmen Åsidosättningar.

För mer information, se avsnittet "Åsidosättning av 
bildläsningsuppgifter".

4. Om du rör vid något av alternativen som visas på denna skärm, kommer 
motsvarande åtgärd att utföras (t.ex. Uteslut utskrift, Uteslut patch, Uteslut 
multimatning, Tillåt maximal längd, etc.) endast på nästa dokument. Om du 
vill utföra dessa åtgärder under resten av bildläsningsuppgiften, se avsnittet 
"Åsidosättning av bildläsningsuppgifter" i detta kapitel.

5. Du måste trycka på knappen Starta/Återuppta för att börja avläsningen om 
auto-start har inaktiverats av bildläsningsprogrammet.

Avbryta och återuppta 
bildläsning

Du kan stoppa/avbryta och starta/fortsätta bildläsningen manuellt medan du 
avläser dokument.

• För att tillfälligt avbryta avläsningen, tryck på knappen Stopp/Paus på 
bildläsaren en gång. 

• Om du vill stoppa bildläsningen kan du trycka på Stopp på pekskärmen för 
operatörkontrollpanelen eller trycka på knappen Stopp/Paus två gånger.

• Tryck på Starta/Fortsätt på bildläsaren för att återuppta avläsningen efter 
den har avbrutits.

OBSERVERA: Under bildläsningen övervakar bildläsaren sitt eget interna 
bildbuffertminne. För att undvika att bilder skrivs över innan 
värddatorn kan hämta dem, kommer bildläsaren automatiskt 
att avbryta mataren och återupptar bildläsningen när det finns 
tillräckligt med internt buffertminne.
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Åsidosättning av 
bildläsningsuppgifter

På skärmen Åsidosättningar kan du tillfälligt åsidosätta inställningarna för din 
bildläsningsuppgift för multimatningsdetektering, multimatningssensorer, 
utskrifter, utskriftsoffset, max. dokumentlängd och dokumenthantering för 
resten av bildläsningsuppgiften.

OBSERVERA: Maximal dokumentlängd är inte tillgänglig på bildläsare 
i5200V/i5600V.

För att komma åt skärmen Åsidosättningar i början av varje bildläsningsuppgift 
måste auto-startinställningen i bildläsningsprogrammet vara inaktiverad. 
Se avsnittet, "Avläsning av dokument" i detta kapitel, ovan, för mer information.

När du pausar bildläsaren är knappen Åsidosättningar tillgänglig på pekskärmen.

Så åsidosätter du en inställning:

1. Tryck på Åsidosättningar på skärmen Pausad. Skärmen Åsidosättningar 
visas.

OBSERVERA: Använd nedrullningslisten för att visa alla alternativ. 

2. Tryck på det alternativ du vill åsidosätta och tryck sedan på Stäng för att 
fortsätta avläsningen.
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Multimatningsdetektering Om multimatningsdetektering har aktiverats via bildläsningsprogrammet kan 
du stänga av multimatningsdetektering under resten av den aktuella 
bildläsningsuppgiften.

Multimatningssensorer Om multimatningsdetektering har aktiverats via bildläsningsprogrammet kan 
du slå på eller stänga av någon av eller samtliga fem bildläsarsensorer. 
När sensorerna har valts, klicka på OK för att stänga fönstret.

Utskrifter Om utskrifter eller elektronisk anteckning (endast VRS) har aktiverats via 
bildläsningsprogrammet, kan du tillfälligt inaktivera det på alla kvarstående 
dokument i en bildläsningsuppgift. Detta kan vara praktiskt vid återavläsning 
av en bunt dokument där utskrift redan har skett.

När Utskrifter har inaktiverats, kommer inga dokument att få tryck (och inga 
bilder att få anteckningar) förrän alternativet Utskrifter har aktiverats.

Om du vill inaktivera utskrift/anteckning för första dokumentet 
i bildläsningsuppgiften, måste ditt bildläsningsprogram konfigureras så att det 
INTE automatiskt börjar avläsningen, så att den här skärmen kan kommas åt 
och utskrifter/anteckningar kan inaktiveras innan du börjar avläsningen.

Ändra utskriftsoffset Utskriftsoffset-funktionen gör det möjligt att tillfälligt flytta utskriftsplatsen på ett 
dokument (t.ex. om du behöver återavläsa ett dokument där utskrift redan har 
skett).

När du ändrar utskriftsoffsetpositionen förblir ändringen i kraft tills bildläsaren 
återgår till Inaktiv-tillståndet.

ANMÄRKNINGAR:

• Utskriftsoffsetalternativet visas endast på pekskärmen om skrivaren har 
aktiverats.

• Utskriftsoffset påverkar inte anteckningsfunktionen.

• Om din bildläsare är konfigurerad för auto-start, rekommenderar vi att du 
inaktiverar auto-start om du vill använda utskriftsoffsetfunktionen för det 
första dokumentet.

• För mer effektiv avläsning rekommenderas att du ställer in bildläsaren på 
Avbrut avläsning (i bildläsningsprogrammet) när en multimatning inträffar 
så att bildläsaren förblir aktiverad. 

• Om du ställer in utskriftsoffset på en dimension som är längre än ditt dokument, 
görs inga utskrifter på ditt dokument.



3-12 A-61670_sv  augusti 2014

1. Verifiera att utskriftsfunktionen har aktiverats i bildläsningsprogrammet.

OBSERVERA: Numret som visas på pekskärmen är den ytterligare offset 
från vad som angavs av bildläsningsprogrammet. 
Detta nummer är 0 om utskriftsoffset inte har ändrats.

2. Välj Utskriftsoffset. Följande skärm visas.

3. Använd upp- och nedpilarna för att öka eller sänka utskriftsoffsetvärdet 
(i tum eller mm). Utskrifterna kommer att ske med ökat/sänkt värde jämfört 
med det värde som ställs in i bildläsningsprogrammet. Om du exempelvis 
har ställt in utskriften så att den börjar 1 tum/25 mm från framkanten på 
dokumentet och du ökar utskriftsoffsetpositionen med 1 tum/25 mm, 
kommer utskriften att börja 2 tum/50 mm från framkanten. 

4. När du är klar trycker du på OK. 

Maximal dokumentlängd Detta alternativ gör det möjligt att överskrida den maximala dokumentlängden 
som har konfigurerats i bildläsningsprogrammet för bildläsningsuppgiften. 
Maximal tillåten dokumentlängd varierar och är avhängig många faktorer, 
inklusive utmatningsupplösning och format.

Följande tabell är en riktlinje och förutsätter duplexbildläsning med komprimerad 
utmatning.

Avläsning av DPI Upplösning = Maximal dokumentlängd

100, 150, 200, 240, 300 Svartvit = 180 tum
Grå = 180 tum
Färg = 58 tum

400 Svartvit = 100 tum
Grå = 100 tum
Färg = 32 tum

500 Svartvit = 64 tum
Grå = 64 tum
Färg = 18 tum

600 Svartvit = 43 tum
Grå = 43 tum
Färg = 13 tum
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ANMÄRKNINGAR:

• Om styrd dubbelstapling har aktiverats, kommer den standardinställda 
maximala längden på dokumentet att ställas in på 10 tum för alla upplösningar.

• För bildläsarna Kodak i5200V och i5600V är maximal dokumentlängd alltid 
inställd på 40 tum och kan inte åsidosättas.

• Genomströmningen kan minskas om du ställer in en längre maximal 
dokumentlängd än vad som behövs.

• Om du matar in ett dokument som är längre än den maximala dokumentlängden 
kan det resultera i ett papperstrasselfel.

Dokumenthantering Dokumenthantering gör det möjligt att välja hur bildläsaren ska transportera 
dokumenten genom bildläsaren. Detta påverkar hur dokumenten matas in 
i bildläsaren, hur snabbt de förs genom bildläsaren, samt hur de läggs 
i utmatningsfacket.

OBSERVERA: Detta alternativ är inte tillgängligt när styrd dubbelstapling har 
aktiverats.

Alternativen som visas på skärmen är baserade på vad som har ställts in 
i bildläsningsprogrammet beträffande den aktuella bildläsningsuppgiften. 
Alternativen är: Normal, Förbättrad stapling och Bäst stapling, ELLER 
Tjock, Tunn och Ömtålig. 

Om bildläsningsprogrammet har angivit något av dessa tre alternativ: Normal, 
Förbättrad stapling eller Bäst stapling kommer endast dessa tre alternativ 
att visas på skärmen (se ovan).

• Normal — ingen ytterligare hantering utförs. Detta alternativ är bäst när alla 
dokument är av ungefär samma storlek. Det rekommenderas att du använder 
sidguiderna och dokumentstoppet vid bildläsning i läget Normal. Läget Normal 
är inte tillgängligt om styrd dubbelstapling har aktiverats.

• Förbättrad stapling — underlättar styrningen av hur dokumenten staplas/
ordnas i utmatningsfacket för blandade dokumentset. Detta bör fungera för 
de flesta blandade dokumentset.

• Bäst stapling — när dokumentsetet innehåller flera olika storlekar ger detta 
alternativ bäst styrning av hur dokumenten staplas/ordnas i utmatningsfacket.
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Om bildläsningsprogrammet har angivit något av dessa tre alternativ: Tjock, 
Tunn eller Ömtålig, kommer endast dessa tre alternativ att visas på skärmen.

• Tjock — välj detta alternativ vid avläsning av tjocka dokument.

• Tunn — välj detta alternativ vid avläsning av tunna dokument.

• Ömtålig — gör det möjligt att mata in dokument av låg kvalitet genom 
bildläsaren mer långsamt för mer pålitlig stapling. Välj detta alternativ när du 
matar dokument som är av mycket dålig kvalitet.

Dubbelstapling Alternativet Styrd dubbelstapling gör det möjligt att separera och stapla dokument 
med användning av tillbehöret Kodak Styrd dubbelstapling baserat på storleken 
och patchkodarken. För mer information, se kapitel 5, "Styrd ubbelstapling" 
senare i denna guide.

Dubbelstapling kan slås På eller stängas Av.

Använda 
pekskärmen på 
operatörkontroll-
panelen 

Det finns flera funktioner som kan kommas åt genom pekskärmen på 
operatörkontrollpanelen. Om det står en pil efter funktionen kommer en annan 
skärm att visas, där du kan göra ytterligare inställningar. För mer information 
och anvisningar om hur du använder dessa funktioner, se följande avsnitt.

För att navigera genom pekskärmen, rör helt enkelt med fingret vid önskad 
funktion. Om du använder något annat föremål än ditt finger kan det skada 
pekskärmen och göra att garantin hävs.

OBSERVERA: Om alla funktioner inte kan visas samtidigt på pekskärmen, 
rör vid upp- eller nedpilen vid den högra kanten av skärmen för 
att komma åt önskad funktion.

Inaktiv-skärmen Inaktiv-skärmen tillhandahåller en lista på funktioner, nedrullnignslist och 
knappen Inställningar. Dessutom visas räknarvärdet i statusområdet överst på 
skärmen.

Räknarvärde räknarvärdet starta på 0 och stiger med varje 
sida som avläses. Det maximala värde som 
kommer att visas är 999 999 999. 

OBSERVERA: Om alternativet Användarräknare är På, kommer 
räknarvärdet att följas av Dokumenträknarikonen eller 
Användarräknarikonen för att indikera vilket räknarvärde 
som visas:

Dokumenträknarikonen indikerar att dokumenträknaren visas.

Användarräknarikonen indikerar att Användarräknaren visas.
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När Inaktiv-skärmen visas kan du göra följande:

• Sänk hissen — sänk inmatningshissen till den lägsta positionen.

OBSERVERA: Detta alternativ är inte tillgängligt om Auto-höjning är 
avstängt.

• Operatörslogg — ger felkodsinformation, t.ex. klockslag då felet inträffade, 
felkoden och en kortfattad beskrivning av felet.

• Information — innehåller bildläsarinformation, t.ex. bildläsarmodell, 
firmware-version, osv.

Om användarräknaren är inställd på På (se "Användarräknare" senare i detta 
kapitel för mer information) kommer Visa användarräknare/Visa 
dokumenträknare och Återställ användarräknare också att visas på Inaktiv-
skärmen. Dessa alternativ gör det möjligt att välja vilket räknarvärde som 
visas, såväl som att återställa värdet på användarräknaren (dokumenträknaren 
måste återställas via bildläsningsprogrammet).

• Rensa väg — rensar alla eventuella dokument från bildläsartransportbandet.

• Diagnostik — gör det möjligt att köra ett utskriftstest, patchtest, köra ett 
självtest för bildläsaren, försätta bildläsaren i Räkna endast-läge, utföra en 
UDDS (ultraljuds-) kalibrering och utföra en kalibrering av pekskärmen.

Batch Endast för i5850-bildläsaren: indikerar att 
batchning har aktiverats.
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Inaktiv-skärmen för i5850-
bildläsaren 

När indexering och batchning har aktiverats kommer Inaktiv-skärmen att ha 
ytterligare tillgängliga alternativ:

• Batchikon: denna ikon visas endast när Batchning har aktiverats. Den visar 
antalet dokument som ska räknas innan en fördefinierad åtgärd utförs (när 
indexering är aktiverat).

• Nivå-knappar — när Indexering är aktiverat, kommer de tre 
indexeringsnivåknapparna att visas: Nivå 3, Nivå 2 och Nivå 1. Du kan öka 
indexnivån genom att röra vid en av nivåknapparna. Under en avläsningssession 
anger den upplysta nivåknappen den nivå som kommer att tilldelas till nästa 
dokument.

• Alternativet Avsluta batch (visas inte i skärmen ovan) — när indexering är 
aktiverat finns alternativet Avsluta batch, som gör det möjligt att avsluta 
batchen manuellt.

Sänka hissen Använd detta alternativ när du vill göra mer utrymme i inmatningshissfacket för 
ytterligare dokument i stapeln. Inmatningshissen kommer att sänkas till den 
nedersta positionen (750 ark) när du rör vid Sänk hissen.

OBSERVERA: Detta alternativ är inte tillgängligt om Auto-höjning är avstängt.

Visa operatörsloggen När du rör vid Operatörsloggen, kommer skärmen Operatörslogg att visas. 
På skärmen står tiden, meddelandekoden och en meddelandebeskrivning. 

Meddelanden som visas i loggen är endast de meddelanden som har inträffat 
sedan bildläsaren slogs på. När du stänger av strömmen eller när bildläsaren 
försätts i standby- eller energisparläge, kommer operatörsloggen på pekskärmen 
på operatörskontrollpanelen att rensas.

För att se meddelanden som har rensats från pekskärmen på 
operatörskontrollpanelen, se kapitel 7, Felsökning. 

• Efter du har sett operatörsloggen, rör vid Stäng för att återvända till Inaktiv-
skärmen.

Batchikon

Nivå-knappar
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Visa information om 
bildläsaren

På Information-skärmen finns uppgifter om bildläsaren (t.ex. versionsnumret 
på firmware, bildläsarens serienummer, totalt antal avlästa dokument, etc.). 
Använd nedrullningslisten för att visa alla uppgifter.

• Efter du har sett dessa uppgifter, rör vid Stäng för att återvända till Inaktiv-
skärmen.

Rensa papprets bana Rör vid Rensa väg för att låta bildläsaren trycka ut eventuella dokument som 
finns kvar i transporten.

Diagnostik Välj Diagnostik föra att köra ett utskriftstest, försätta bildläsaren i Räkna 
endast-läget, utföra en UDDS (ultraljuds-) kalibrering, utföra en kalibrering av 
pekskärmen, visa underhållsmätare och visa avläsningshistorik.

Visa bildläsningshistoriken 1. Rör vid Bildläsningshistorik. Bildläsningshistoriken för de senaste 
8 bildläsningsdagarna kommer att visas.

2. När du är klar trycker du på Stäng.

Visa underhållsmätarna Använd underhållsmätarna för att övervaka när du behöver ersätta 
förbrukningsartiklar. När du är färdig med bytet av matningsmodulhjul, 
matningsmodul, separeringsdyna, separeringsmodul eller separeringsvalshjul, 
kan du komma åt underhållsmätarna och återställa räknaren.
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1. Rör vid Underhållsmätare. Skärmen Underhållsmätare kommer att visas.

2. När du har ersatt en förbrukningsartikel, rör vid knappen för förbrukningsartikeln 
för att återställa mätaren. Om du exempelvis har bytt försepareringsdynan, 
rör vid Separeringsdyna. Följande skärm visas.

3. Rör vid Ja för att fortsätta med återställningen.

Utföra ett utskriftstest Utskriftstestet kontrollerar att bläckstrålarna i Enhanced Printer (tillval) fungerar 
som de ska.

1. Rör vid Utskriftstest. Skärmen Utskriftstest kommer att visas.

2. Lägg ett tomt pappersark i inmatningshissen.

3. Tryck på knappen Starta/Återuppta. Dokumentet i utmatningsfacket 
kommer att visa resultaten för utskriftstestet.

4. Avlägsna dokumentet från utmatningsfacket och utvärdera utseendet hos 
testmönstret.

• Om mönstret är komplett är du redo att börja.
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• Om testmönstret är okonsekvent, verifiera att bläckpatronen är korrekt 
installerad; annars kan du behöva rengöra skrivhuvudet eller byta ut 
patronen.

OBSERVERA: Rengör skrivhuvudet genom att avlägsna det från 
skrivarpatronen och badda skrivhuvudet med en fuktig 
duk. För anvisningar om hur man tar bort eller byter 
bläckpatronen, se kapitel 4, Utskrift av dokument.

5. Rör vid Avbryta för att återgå till Inaktiv-skärmen.

Utföra ett självtest Bildläsarens självtest kommer att testa undersystemet för bildtagningen för att 
säkerställa att det fungerar på rätt sätt.

Läget Räkna endast Du kan vilja räkna antalet dokument som går in i bildläsaren utan att faktiskt 
avläsa dem.

1. Rör vid Räkna endast. Skärmen Räkna endast visas.

2. Lägg de dokument du vill räkna i inmatningshissen.

3. Tryck på knappen Starta/Återuppta. När bildläsaren har avläst alla dokument, 
visas det totala numret.

4. Rör vid Avbryt när du är klar, för att återvända till Inaktiv-skärmen.

Acceptabelt Oacceptabelt: mönstret 
är okonsekvent



3-20 A-61670_sv  augusti 2014

ANMÄRKNINGAR:

• När du trycker på knappen Stopp/Paus så stannar mataren och transporten. 
Du kan fortsätta utföra Räkna endast-testet genom att trycka på knappen 
Starta/Återuppta.

• I Räkna endast-läget kommer dokumenthantering automatiskt att ställas in 
på Förbättrad stapling.

• Multimatningsdetektering är inte aktiverat i Räkna endast-läget.

Utföra ett patchtest Använda patchtestet för att verifiera att patcharken kan detekteras.

1. Rör vid patchtest. Skärmen Patchtest kommer att visas.

2. Lägg ett dokument med en patch i inmatningshissen.

3. Tryck på knappen Starta/Återuppta. När dokumenten har avlästs kommer 
resultaten av patchtestet att visas på pekskärmen. Resultaten visar antalet 
patchar och patchtyper som har känts igen av bildläsaren.

4. Rör vid Avbryta för att återgå till Inaktiv-skärmen.
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Utföra en UDDS-kalibrering UDDS-kalibrering används för att kalibrera ultraljudssystemet för 
dokumentdetektering för multimatning. UDDS-kalibrering behöver utföras 
ytterst sällan. Kalibreringen bör endast utföras om det föreligger ett problem 
med matningen eller multimatningsdetekteringen.

1. Rör vid Kalibrera. Skärmen Kalibrering visas.

2. Rör vid UDDS-kalibrering för att visa skärmen UDDS-kalibrering.

3. Du kommer att ombes placera ett 80 g/m2 strukturpappersark 
i inmatningshissen i liggande orientering.

4. Tryck på knappen Starta/Återuppta. Kalibreringsresultaten visas.

5. När du är färdig, rör vid Avbryt för att återvända till skärmen Diagnostik.

6. Rör vid Stäng för att återgå till Inaktiv-skärmen.

Utföra en kalibrering av 
pekskärmen

Kalibrering av pekskärmen används för att verifiera att pekpunktern på 
pekskärmen fungerar korrekt. Pekskärmen är fabrikskalibrerad och kalibrering 
bör inte utföras utom om det rekommenderas av teknisk support.

Inställningar-
skärmen

Du kommer åt Inställningar-skärmen genom att röra vid Inställningar på 
skärmen Inaktiv. 

När du rör vid knappen Inställningar på Inaktiv-skärmen, visas en 
funktionslista.
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OBSERVERA: Värdet som visas under alternativet är den aktuella inställningen.

Inställningar-skärmen visar bildläsarinställningar som sällan behöver ställas in.

• Volym — gör det möjligt att justera volymen på bildläsarlarmet.

• Ljud — gör det möjligt att välja ett ljud som du vill att bildläsaren ska avge 
när ett problem med bildläsaren inträffar.

• Språk — gör det möjligt att ställa in det språk du vill att informationen på 
pekskärmen ska visas på.

• Enheter — gör det möjligt att välja de måttenheter som ska användas 
i alternativet Utskriftsoffset.

• Användarräknare — när detta alternativ är aktiverat, räknas alla dokument 
som matas in tills det återställs.

• Auto-höjning — när detta alternativ är aktiverat, höjs inmatningshissen 
automatiskt när papper läggs till i en tom inmatningshiss.

• Omkopplingspatch för dubbelstapling — när detta alternativ är aktiverat 
kan du använda patchark för att sortera bort valda grupper av sidor från 
stapeln.
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Ändra volymen på 
ljudlarmet

Volym-skärmen gör det möjligt att justera volymen på ljudet som bildläsaren 
avger när ett bildläsarfel inträffar, från Mycket hög volym (högst volym) till Låg 
volym (lägst volym) eller Av (tyst). Standardinställningen är Låg.

1. Rör vid Volym på Inställningar-skärmen för att öppna Volym-skärmen.

2. Välj önskat Volymalternativ. En ljudsignal avges med varje val.

3. Rör vid OK för att spara inställningen och återvända till Inställningar-
skärmen; eller rör vid Avbryt för att återvända till Inställningar-skärmen 
utan att spara dina ändringar.

Välja ljud Du kan välja det ljud du vill att bildläsaren ska avge när ett visst bildläsartillstånd 
inträffar, t.ex. papperstrassel eller multimatning, osv.

1. Rör vid Ljud för att öppna Ljud-skärmen.

2. Välj den händelse (t.ex. Varning, Fel, osv.) du vill att en signal ska ställas in 
för. När du väljer en händelse, visas en annan skärm med flera olika ljud 
du kan välja bland.

3. Välj typen av ljud du vill höra. En ljudsignal avges med varje val.

4. Gå tillbaka till skärmen Ljud för att ställa in andra ljud för andra händelse 
genom att upprepa steg 2 och 3.

5. Rör vid OK för att spara inställningen och återvända till Inställningar-
skärmen; eller rör vid Avbryt för att återvända till Inställningar-skärmen 
utan att spara dina ändringar.
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Välja ett språk Bildläsarna i Kodak i5000-serien har stöd för flera språk. Ställ in det språk du 
vill att informationen på pekskärmen ska visas på.

1. Rör vid Språk för att öppna Språk-skärmen.

2. Rör vid önskat språk. Skärmen uppdateras automatiskt på det språk du 
angav. Om önskat språk inte visas på skärmen, använd upp- och nedpilarna 
för att visa önskat språk.

3. Rör vid OK för att spara inställningen och återvända till Inställningar-
skärmen; eller rör vid Avbryt för att återvända till Inställningar-skärmen 
utan att spara dina ändringar.

Enheter Alternativet Enheter används för att välja måttenheten som används i alternativet 
Utskriftsoffset. Välj antingen Engelska (tum) eller SI (millimeter) och klicka på 
OK för att spara ändringarna eller Avbryt för att återvända till fönstret 
Inställningar utan att spara ändringarna.

Användarräknare Detta alternativ aktiverar en räknare som går att styra. När den är aktiverad 
går räknaren till 0 och ökar för varje dokumentmatning. Räknaren går att 
återställa när som helst.

Om användarräknaren ställs in på På, är alternativen Visa användarräknare/
Visa dokumenträknare och Återställ användarräknare tillgängliga från 
Inaktiv-skärmen. 
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• Om du vidrör Visa användarräknare på Inaktiv-skärmen visas 

Användarräknar- ikonen i statusområdet på skärmarna Bildläsning och 
Inaktiv bredvid räknarvärdet. 

• Om du vidrör Visa dokumenträknare på Inaktivskärmen, visas 

Dokumenträknar -ikonen i statusområdet på skärmarna Bildläsning och 
Inaktiv, bredvid Räknarvärdet.

Om användarräknaren är inställd på Av, är dessa alternativ: Visa 
användarräknare/Visa dokumenträknare och Återställ användarräknare 
inte tillgängliga via Inaktiv-skärmen. Endast Dokumenträknarvärdet visas 
i statusområdet på skärmen Bildläsning och Inaktiv. 

Auto-höjning När detta alternativ är aktiverat kommer inmatningshissen automatiskt att 
höjas till matningspositionen när papper läggs till i en tom inmatningshiss. 

Omkopplingspatch för 
dubbelstapling

När du använder tillbehöret Styrd dubbelstapling, gör alternativet Omkopplingspatch 
för dubbelstapling det möjligt att använda patchark när du utför 
dokumentpreparation för att automatiskt separera särskilda dokument ur 
stapeln. Om du till exempel behöver spara fakturor på belopp över 10.000 USD, 
kan du använda detta alternativ för att sortera ut dem med bildläsaren genom 
att sätta in ett patchark framför och bakom dessa fakturasidor. Du kan även 
automatiskt sortera ut alla färgdokument om du använder omkopplingspatchen 
för färg. 
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4 Utskrift av dokument

Innehåll Skrivarspecifikationer .................................................................................4-2

Installera/byta bläckpatronen .....................................................................4-3
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Flytta bläckpatronen mellan den främre och bakre patronen.....................4-6
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Detta kapitel innehåller information om hur du använder Kodak Enhanced 
Printer-tillbehöret (tillval). För att kunna använda utskriftsfunktionen måste du 
ha köpt och installerat Kodak Enhanced Printer-tillbehöret.

Utskriften sker innan sidan blir avläst, så utskriften blir synlig i den avlästa 
bilden av sidan.

Endast i5850-bildläsaren: Om du har en Kodak i5850-bildläsare, kan du 
skriva ut på framsidan eller baksidan av alla sidor som avläses. Post-avläsning 
eller utskrift på baksidan sker efter sidan har avlästs. Du kan endast använda 
en skrivare (antingen fram- eller bak) åt gången. Om du installerar skrivarpatroner 
i både den främre och bakre skrivaren, kommer ett fel att visas.

OBSERVERA: Se anvisningarna som medföljer Enhanced Printer-tillbehöret 
beträffande anvisningar om hur man installerar detta tillbehör.

Enhanced Printer fungerar vid full bildläsningshastighet. Skrivaren kan lägga 
till datum, sekventiell räknare för dokument och anpassade meddelanden.

Utskriftssträngen kan konfigureras så att den inkluderar information som är 
identisk för varje dokument; t.ex. namnet på batchen eller opreatören, samt 
uppgifter som kan variera för varje sida som har avlästs (t.ex. den sekventiella 
räknaren för dokument). 

Alla skrivarkontroller och funktioner (t.ex. konfigurering av utskriftssträngar, 
etc.) är åtkomliga via TWAIN Datasource, ISIS-drivrutinen eller VRS avancerade 
bildläsarreglage. Se Bildläsningsguider för TWAIN och ISIS eller VRS på CD/
DVD.

ANMÄRKNINGAR:

• Utskrifter måste aktiveras och en enskild bläckpatron måste installeras 
innan en bildläsningssession påbörjas. 

• Rensa bildläsarens pappeersvägskomponenter varje dag vid användning av 
skrivaren.

• Om du försöker göra en avläsning med en jobbkonfigurering som har utskrifter 
aktiverade, och du inte har en Enhanced Printer installerad, kommer ett fel 
att visas.

• Bilderna i detta avsnitt visar bildläsaren i5200/i5600/i5200V/i5600V. Alla 
justeringar för den främre skrivaren är identiska för bildläsare i5800/i5850 
såvida inget annat anges.

• Elektronisk bildannotering är tillgänglig på i5200V och i5600V. Bildannotering 
kräver inte Enhanced Printer-tillbehöret.
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Skrivarspecifikationer Mer information om följande specifikationer återfinns i Bildläsarguiden för 
TWAIN Datasource, ISIS-drivrutinen eller VRS.

Karaktäristik beskrivning

Max. rader 1 

Max. tecken 40 (inkl. mellanslag)

Utskriftsplatser (vågrätt) Upp till 39 fram manuellt inställda
Upp till 24 bak manuellt inställda - endast 
i5850-bildläsaren

Utskriftsplatser (lodrätt) Ställ in enligt bildläsningsprogram.

Utskriftsorientering 0, 90, 180 och 270 grader

Teckenstorlek Normal, Fetstil och Extra fet
ANMÄRKNINGAR:
• Alla språk är inte kompatibla med en fet 

teckenstil baserat på tecknens komplexitet, 
t.ex. halvbredd Katakana.

• Tecken per tum kan endast justeras från 
x till y av teknisk support. Teckensnittet är 
en anpassad design. 

Utskriftssida Fram (före avläsning)
Bak (efter avläsning) - endast i5850-
bildläsaren 

Minsta utskriftsavstånd från 
främre kanten av dokumentet

0,64 cm (0,25 tum) 

Bläckpatron Svart: HP-C6602A
Röd: HP-C6602R
Grön: HP-C6602G
Blå: HP-C6602B

Tecken per bläckpatron Upp till 1.500.000 till 2.000.000 (baserat på 
vilken teckenstorlek som används).

Statiska fält tillgängliga Användarspecificerad meddelanden via 
bildläsningsprogrammet. 

Dynamiska fält tillgängliga Upp till ett niosiffrigt dokumentnummer, 
datum, fyrsiffrig tid och datum (och indexering 
för i5850-bildläsaren). 

Språk som har stöd Alla fonetiska språk. Till exempel: holländska, 
engelska, franska, tyska, italienska, 
portugisiska, spanska, japanska (halvbredd 
Katakana). 
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Installera/byta 
bläckpatronen

Du måste installera bläckpatronen innan du använder skrivaren. Se avsnittet 
"Tillbehör och förbrukningsartiklar" i kapitel 7 beställningsinformation.

Efter den ursprungliga installationen, ersätt bläckpatronen när:

• tryckta tecken ser ljusa eller ojämna ut

• tecken på saknade tecken

• ett utskriftstest avslöjar okonsekvent teckenkvalitet

• rengöring har inte förbättrat den allmänna utskriftskvaliteten

VIKTIGT: Konsultera Hewlett-Packards webbplats beträffande återvinning av 
trycktillbehör eller kassera den tomma bläckpatronen i enlighet med 
alla gällande statliga och lokala lagar.

Komma åt den främre 
skrivaren

1. Ta bort utmatningsfacket och öppna locket på skrivaren.

Fortsätt med steg 2, "Installera bläckpatronen" på nästa sida.

OBSERVERA: Om du inte vill avlägsna utmatningsfacket kan du lyfta framdelen 
av utmatningsfacket och sedan lyfta locket på skrivaren och 
placera locket bakom höjdjusteringsfliken.
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Komma åt den bakre 
skrivaren (endast för 
bildläsaren i5850)

1. Ta bort luckan på baksidan av skrivaren genom att lyfta luckan upp och ut 
ur sin position, och fortsätt med steg 2, "Installera bläckpatronen".

Installera bläckpatronen 2. Öppna bläckpatronsförpackningen och ta bort fliken från den nya 
bläckpatronen.

3. Tryck nedåt på fliken på skrivarpatronen för att vrida skrivarpatronen. 

4.  Snäpp fast bläckpatronen i skrivarpatronen på det sätt som visas.
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5. Vrid tillbaka skrivarpatronen och snäpp fast den.

6. För skrivarpatronen till önskad skrivarposition. Se avsnittet, "Byta 
utskriftspositioner" i detta kapitel.

7. Stäng locket på skrivaren och sätt tillbaka utmatningsfacket; om du använder 
den bakre skrivaren sätter du istället tillbaka luckan på baksidan av skrivaren.

8. Kör ett utskriftstest (se avsnittet, "Utföra ett utskriftstest" i kapitel 3).

Ändra 
utskriftspositioner

Den vågräta utskriftspositionen måste ändras för hand.

OBSERVERA: Om du har en i5850-bildläsare är dessa anvisningar identiska 
för främre och bakre skrivare. Illustrationerna som visas är 
avsedda för den främre skrivaren. 

1. Avlägsna utmatningsfacket.

2. Öppna locket på skrivaren.

ANMÄRKNINGAR:
• De vågräta utskriftspositionerna syns genom en liten hake på skrivarskenan. 

Den främre skrivaren har 39 hakpositioner och den bakre skrivaren har 
24 hakpositioner. 

• Utskriften avbryts automatiskt ungefär 1,27 cm (0,5 tum) från den sista 
kanten på dokumentetn även om informationen inte har skrivits ut 
fullständigt.

3. För skrivarpatronen till önskad position, så att uttaget på skrivarpatronen är 
inriktat mot önskad vågrät utskriftsposition.

OBSERVERA: För den främre skrivaren: Indikatorerna för utskriftsplats 
vid kanten på inmatningshissen kan användas som en 
guide för att verifiera den vågräta utskriftspositionen. 
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OBSERVERA: För den bakre skrivaren: Hakpositionerna sitter på 
undersidan av skrivarskenan; därför är det inte lätt att se 
dem.

4. Stäng locket på den främre skrivaren och sätt tillbaka utmatningsfacket; 
eller sätt tillbaka luckan på baksidan av skrivaren.

Flytta bläckpatronen 
mellan den främre 
och bakre patronen 
(endast i5850-
bildläsaren)

När du använder de främre och bakre skrivarna kan du endast skriva ut med 
en skrivare åt gången. När du vill växla från den främre till den bakre skrivaren 
(eller vice versa), gör så här:

1. Öppna det främre eller bakre skrivarområdet för att avlägsna bläckpatronen. 
Se förfaranden i "Komma åt den främre skrivaren" och "Komma åt den 
bakre skrivaren", ovan, i detta kapitel. 

2. Tryck nedåt på fliken på skrivarpatronen för att vrida skrivarpatronen och 
avlägsna bläckpatronen.

OBSERVERA: Var försiktig när du flyttar bläckpatronen ena skrivaren till 
den andra, så att du inte får bläck på händerna. 

3. Flytta bläckpatronen från den främre eller bakre skrivaren beroende på var 
du vill skriva ut.

4. Snäpp fast bläckpatronen i skrivarpatronen på det sätt som visas.

5. Vrid skrivarpatronen och snäpp fast den.
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6. För skrivarpatronen till önskad skrivarposition. Se avsnittet, "Byta 
utskriftspositioner", ovan, i detta kapitel.

7. Stäng locket på den främre skrivaren och sätt tillbaka utmatningsfacket, 
eller sätt tillbaka luckan på baksidan av skrivaren.

8. Kör ett utskriftstest (se avsnittet, "Utföra ett utskriftstest" i kapitel 3).

Installera/byta bläck 
läskpappersremsor 
(endast främre 
skrivaren)

De tre läskpappersremsorna på bildläsartransporten samlar upp bläckspillet 
från skrivaren. Dessa remsor ska ha installerats i läskpapperskanalerna vid 
tiden för skrivarinstallationen. Om de inte har installerats kan följande steg 
utföras för att installera dessa remsor för första gången.

Byt ut desas remsor allt eftersom bläckspill ansamlas på läskpappret. 
Beroende på din utskriftsposition kanske alla remsor inte behöver bytas ut 
samtidigt. För att beställa ytterligare läskpappersremsor, se avsnittet "Tillbehör 
och förbrukningsartiklar" i kapitel 7.

OBSERVERA: Det behövs inget läskpapper för den bakre skrivaren.

1. Dra frigöringsspaken på bildläsarens lock framåt för att frigöra och lyfta 
upp locket på bildläsaren.

2. Avlägsna den svarta tömningsremsan från transporten.

3. Lokalisera läskpapperskanalerna. Det är på dessa kanaler som 
läskpappersremsorna sätts in eller byts ut.

4. Om du ersätter en läskpappersremsa, fortsätt till steg 5. Om du sätter in 
läskpappersremsor för första gången, gå till steg 6.
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5. Fatta tag i läskpappersremsorna som behöver bytas ut och dra försiktigt 
bort dem från kanalen. Släng den smutsiga remsan i enlighet med lokala 
föreskrifter.

6. Ta bort filmen från en ny läskpappersremsa.

7. Rikta in läskpappersremsan i kanalen.

OBSERVERA: Felaktigt inriktade läskpappersremsor kan orsaka 
papperstrassel.

8. Tryck ned den häftande sidan av remsan ordentligt i kanalen.

9. Om andra remsor behöver bytas ut, upprepa steg 5-8.

10. Ersätt den svarta tömningsremsan.

11. Stäng bildläsarlocket.
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Felsökning Använd listan nedan som hjälp för att kontrollera tänkbara lösningar på 
problem som kan uppstå vid användningen av skrivaren.

Problem Möjlig lösning

Utskriftskvaliteten är dålig eller 
okonsekvent

• Se till att bläckpatronen inte är tom.
• Se till att bläckpatronen är korrekt insatt.
• Se till att bläckpatronen sitter i korrekt position för utskrift.
• Verifiera att skrivaren har aktiverats i bildläsningsprogrammet och att 

väntad utskriftssträng har specificerats.
• Verifiera att alla skrivaranslutningar är säkert anslutna och att skrivarkabeln 

är ordentligt ansluten.
• Kör ett utskriftstest för att verifiera att alla strålar fungerar på rätt sätt. 

Se avsnittet, "Utföra ett utskriftstest" i kapitel 3.
• Rengör skrivarhuvudet (se "Utskriftsproblem vid start p.g.a. torrt 

skrivarhuvud" nedan.)

Utskriftsproblem vid start p.g.a. torrt 
skrivarhuvud

Ta bort bläckpatronen från bildläsaren och använd en fuktig duk eller 
bomullstopp för att badda (inte torka) bläckstrålarna på bläckpatronen, 
ersätta bläckpatronen och försöka igen.

Skriver inte ut • Se till att utskrift har aktiverats i bildläsningprogrammet.
• Kontrollera att bläckpatronen sitter ordentligt i önskad utskriftsposition.
• Se till att tejpen har avlägsnats från skrivarhuvudet.
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5 Styrd dubbelstapling

Innehåll Staplingsplatser..........................................................................................5-2

Rekommenderade konfigurationer.............................................................5-2

Rekommenderade pappersspecifikationer.................................................5-2
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Justera sidguiderna på Stapel #1 och Stapel #2 ...................................5-5
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Detta kapitel innehåller information om hur du använder Kodak styrt 
dubbelstaplingstillbehör. För att använda staplingsfunktionen måste du ha köpt 
detta tillbehör och funktionen måste ha aktiverats av en behörig 
servicerepresentant.

Detta tillbehör gör det möjligt att fysiskt stapla avlästa dokument baserat på 
dokumentstorlek eller en patchkod. Detta tillbehör har även möjlighet att välja 
staplingsplatsen för ett dokument som utlåser en multimatningshändelse.

Se Bildavläsningsguider för TWAIN och ISIS på CD/DVD eller din 
avläsningsprogramdokumentation för mer information om aktivering och 
inställning av bildläsaren för användning av styrd dubbelstapling.

Använd guiden nedan för att hitta delar medan du justerar och använder det 
styrda dubbelstaplingstillbehöret. 

1

2

3

4

5

6

7

1  utmatningsfack med förlängningsbart 
stopp

2  magnetiska sidguider för Stapel #1

2  magnetiska sidguider för Stapel #2

1  inlägg för kort dokument

2  sidguider för magnetiska korta dokument

1  förlängarinlägg Stapel #1 

1  alternativ slutstoppförlängning
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Staplingsplatser Det styrda dubbelstaplingstillbehöret är avsett att ersätta 
standardutmatningsfacket på bildläsarna i i5000-serien. Det styrda 
dubbelstaplingstillbehöret har två staplingsplatser — Stapel #1 och Stapel #2.

Stapel #1: sitter närmast den övre delen av dokumenttransporten, där dokumentet 
kommer ut ur bildläsaren. Denna plats används vanligtvis som undantagsstapel 
när du vill separera kortare dokument (mindre än 6 tum) från ett dokumentset. 

Stapel #2: är den nedre platsen och används vanligtvis som undantagsstapel 
när du vill separera sidor från en dokumentstapel eller separera ett 
multimatningsdokument. 

Rekommenderade 
konfigurationer

TWAIN Datasource, ISIS-drivrutinen eller bildläsningsprogrammet tillhandahåller 
alternativ för hur du vill generera dina dokument (t.ex. baserat på storlek, 
patchsidor eller multimatningar) med användning av funktionen Styrd 
dubbelstapling. Se Bildläsningsguider för TWAIN och ISIS på cd:n eller 
i dokumentationen för bildläsningsprogrammet för mer information.

ANMÄRKNINGAR:

• När funktionen Styrd dubbelstapling har konfigurerats, kan du behöva justera 
sidguiderna på det styrda dubbelstaplingstillbehöret för att de avlästa 
dokumenten ska få plats.

• För dokument under 5 tum långa, använd inlägget för kort dokument (tillval).

Rekommenderade 
pappersspecifi-
kationer

Stapel #2 kräver att pappret har vissa kvaliteter för att kunna frigöras på ett ej 
kontrollerat sätt så att det staplas korrekt. Papper som saknar styvhet och 
tillräcklig massa kommer inte att nå Stapel #2 och kommer slutligen att skapa 
oordning i utmatningsfacket.

Rekommenderade dokument för pålitlig stapling i Stapel #2

• A4-dokument i gott skick som är 60 - 80 gsm och som avläses i liggande 
orientering.

• US letter-dokument i gott skick som är 16 - 24 lb. strukturpapper och som 
avläses i liggande orientering.

Stapel #1

Stapel #2
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Dokument som kanske inte staplas pålitligt i Stapel #2

• Dokument med veck vinkelräta mot riktningen på dokumenttransporten

• Dokument i dåligt skick

• Dokument med krullning eller skada i främre kanten

• Dokument under 8 tum och längre än 12 tum

• 110 lb. index paper av valfri storlek

• Lettersize 28 lb. strukturpapper

• A4 70 lb. offsetpapper

• Onionskinpapper oavsett storlek, NCR-papper eller fotografier

• Lettersize 200 lb. indexpapper

• A4 storlek 90 gsm papper

OBSERVERA: Även om ovan angivna omständigheter kanske inte är pålitliga 
staplingsomständigheter, kanske de går att stapla väl under 
vissa omständigheter.

Andra faktorer som kan påverka stapling

• Hög och låg luftfuktighet kan orsaka att dokumenten staplas på olika sätt.

• Luftstörningar, såsom människor som går nära bildläsaren, fläktar, luftutsläpp, 
etc. kan leda till att dokument som är avsedda för Stapel #2 inte staplas 
korrekt.

• Om den rekommenderade staplingshöjden (200 dokument, 20 lb. 
strukturpapper i gott skick) i Stapel #1 kan hindra dokumenten från att staplas 
korrekt i Stapel #2.

• Användning av de magnetiska sidguiderna kan förbättra stapelordningen 
ordentligt.

• En krullad främre kant kan öka eller minska staplingspålitligheten hos Stapel 
#2 beroende på riktningen hos krullningen, samt papperstypen.

• Dokument med söndrig framkant, vikta hörn, trippel- eller dubbelvikning kan 
ha en oväntad effekt när de förs in i Stapel #2.

Längdskydd aktiverat 
för avläsning av 
dokument i liggande 
format

Tillbehöret Styrd dubbelstapling har utformats för stapling vid matning av 
dokumenten i liggande orientering. Stapling av dokument som är längre än 
215 mm kan vara omöjligt och beror på typen av och skicket hos sidorna som 
ska deponeras i Stapel #2. För att förhindra dålig stapling av liggande sidor, 
kommer alternativet Styrd dubbelstapling som standard att orsaka ett 
papperstrasseltillstånd om en sida längre 215 mm avläses medan stapling är 
aktiverat.

Meddelandet, Längdskydd aktiverat kommer att visas på 
operatörskontrollpanelen för att indikera att maximal dokumentlängd är i kraft. 
Om du vill stapla dokument som är längre än 8,5 tum (t.ex. stående orientering), 
ska du kontakta teknisk support beträffande hjälp.

OBSERVERA: Åsidosättningen Tillåt maximal längd kommer inte att inaktivera 
längdskydd för styrd dubbelstapling.
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Se följande tabell för bästa staplingsomständigheter:

Tips för pålitlig 
stapling

Utöver riktlinjerna som beskrivs i avsnittet "Rekommenderade 
pappersspecifikationer", använd tipsen nedan för att uppnå bästa möjliga 
staplingsresultat.

• För mer städad stapling, använd en jogger för att anpassa dokumentkanterna 
före avläsning.

• Om du använder patchark för att separera dokument och om patcharken 
inte separerar korrekt, kan du skriva ut dina patchark på tyngre papper. 
Tyngre papper underlättar stapling av Stapel #2.

Stapel #1

Maximal dokumentstaplingskapacitet 1 tum (25 mm): Vanligtvis 200 dokument, 
i nytt skick, 20 lb. strukturpapper.

Maximal dokumentlängd: liggande (vid avläsning av flera 
olika papperstyper och skick)

8,5 tum (215 mm): US lettersize 

Maximal dokumentlängd: stående (vid avläsning endast av 
rekommenderade papperstyper i gott skick)

11,7 tum (297 mm): A4 letter 

Maximal pappersbredd (liggande) 11,7 tum (297 mm): A4 letter 

Minimal pappersbredd 2,5 tum (63 mm)

Minimal papperslängd 2,5 tum (63 mm)

Stapel #1 (med inlägg för korta dokument)

Maximal dokumentstaplingskapacitet 1 tum (25 mm): Vanligtvis 200 dokument, 
i nytt skick, 20 lb. strukturpapper.

Maximal papperslängd 5,85 tum (148 mm)

Maximal pappersbredd 11,7 tum (297 mm)

Stapel #2

Maximal dokumentstaplingskapacitet 1 tum (25 mm): Vanligtvis 200 dokument, 
i nytt skick, 20 lb. strukturpapper.

Maximal dokumentlängd: liggande (vid avläsning av flera 
olika papperstyper och skick)

8,5 tum (215 mm): US lettersize 

Maximal dokumentlängd: stående (vid avläsning endast av 
rekommenderade papperstyper i gott skick)

11,7 tum (297 mm): A4 letter 

Maximal pappersbredd (liggande) 11,7 tum (297 mm): A4 letter 

Minimal pappersbredd 5,5 tum (139 mm)

Minimal papperslängd 5,5 tum (139 mm)



A-61670_sv  augusti 2014 5-5

Justera det styrda 
dubbelstapling-
stillbehöret

Om tillbehöret Styrd dubbelstapling inte har installerats, se 
installationsanvisningarna som medföljde tillbehöret.

Justera sidguiderna på 
Stapel #1 och Stapel #2

Sidguiderna förbättrar stapling av dokument. Du kan behöva ändra platsen för 
sidguiderna tills du hittar bästa staplingen av dina dokument.

Sidguiderna är magnetiserade. När du tar bort sidorna kan du behöva luta 
guiderna åt vänster eller höger för att underlätta avlägsnande.

OBSERVERA: Handtagen på sidguiderna ska alltid vara utåtvända.

Inlägg för korta dokument Inlägget för korta dokument kan användas vid stapling av checker eller andra 
korta dokument i Stapel #1.

Installera facket för korta dokument:

1. Ta bort sidguiderna från Stapel #1.

Handtag
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2. Installera inlägget för korta dokument Se bilden nedan för rätt orientering.

OBSERVERA: Det rekommenderas att du placerar de magnetiska 
sidguiderna ungefär 2 tum (5 cm) från bildläsarens bakre 
kant. Emellertid kan sidguiderna placeras i vilken position 
som helst som förbättrar staplingen.

Justera slutstoppet Du kan även justera slutstoppet. Det rekommenderas att slutstoppet justeras 
ungefär 4 cm längre än det längsta dokumentet som ska deponeras i Stapel 
#2. Använd fingerskruvarna på undersidan av Stapel #1 för att göra justeringarna. 

1. Lossa båda skruvarna på undersidan av Stapel #1.

2. För ändstoppet in i eller ut ur den önskade längden.

3. Dra åt båda skruvarna.

Åsidosätta styrd 
dubbelstapling 

Styrd dubbelstapling kan åsidosättas genom att använda skärmen Åsidosättningar 
på operatörskontrollpanelen. Se avsnittet, "Åsidosättning av 
bildläsningsuppgifter - dubbelstapling" i kapitel 3 för mer information.

Omkopplingspatch 
för dubbelstapling

Omkopplingspatch för dubbelstapling kan aktiveras från operatörskontrollpanelen. 
Se avsnittet, "Inställningar-skärmen: Omkopplingspatch för dubbelstapling" 
i kapitel 3 för mer information.
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Felsökning Använd listan nedan som hjälp för att kontrollera tänkbara lösningar på problem 
som kan uppstå vid användning av tillbehöret Styrd dubbelstapling.

Problem Möjlig lösning

Dokumenten separeras inte • Verifiera att tillbehöret Styrd dubbelstapling har aktiverats av en 
servicerepresentant. 

Dokument med patchkoder staplas 
inte i Stapel #2 på korrekt sätt 

• Försök kopiera patcharket på ett styvare papper. Genom att använda 
styva papper för tryckta patchark kan sidorna mer pålitligt matas ut 
i Stapel #2. 

Vissa dokument staplas inte på 
städat vis i Stapel #1

• För mer städad stapling kan du använda en jogger för att anpassa 
dokumentkanterna före avläsning.

Dokumenten fastnar i bildläsaren • Alternativet Längdskydd begränsar bildläsaren så att endast liggande 
matning tillåts. Se avsnittet, "Längdskydd aktiverat" i detta kapitel, 
ovan, för mer information.
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6 Patchläsning

Innehåll Patchläsning ..............................................................................................6-1
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Papersdetaljer ..........................................................................................6-12

Patchläsning Patchkoder är mönster med streck som skrivs ut på sidor som, när de avläses 
av en Kodak-bildläsare, instruerar bildläsaren eller bildläsarprogrammet att 
aktivera en viss funktion hos bildläsaren eller bildläsarprogrammet. 
Dokumentseparation är en vanlig tillämpning för patchsidor. Vanligtvis är 
patchsidor separata fysiska papper med patchmönster tryckta på dem, som 
stoppas in i en stapel med sidor som ska avläsas. Funktionerna som aktiveras 
av patchsidan avgörs av bildläsaren eller bildläsarprogrammet.

Kodak bildläsare i i5000-serien kan avläsa patcher på följande sätt.

• Metod 1: Använda kameror för att avläsa patcher 
vertikalt. Vertikalt i detta dokument betyder 
strecken i patchmönstret som är inriktade med 
riktningen på paprets rörelse i bildläsaren.

Denna metod för patchläsning gör att patcharna 
kan förekomma var som helst längs den övre delen 
av dokumentet och fram- eller baksidan av 
dokumentet. En nackdel med denna metod är att 
en sida med ett patchmönster kommer att tryckas 
ut före (via den främre, föravläsningsskrivaren) 
patchen avläses, så att utskriften på sidan kan inte 
modifieras baserat på patchens förekomst på den 
sidan.
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• Metod 2: Använda kameror för att avläsa patcher 
horisontellt. Horisontellt i detta dokument betyder att 
strecken i patchmönstret är vinkelräta mot riktningen 
på paprets rörelse i bildläsaren.

Vid avläsning av patcher i horisontell orientering 
använder bildläsaren kameran för att skapa fyra 
virtuella patchläsare på samma plats som de fyra 
fysiska patchläsarna. Patcherna måste finnas på 
sidan på en plats som skulle passera igenom 
transporten på samma plats som de fyra fysiska 
patchläsarna.

Denna metod för patchläsning är lämplig om patcherna har horisontella 
streck, och patcherna avläses på fram- och baksidan av sidan. En nackdel 
med denna metod är att en sida med ett patchmönster kommer redan att 
tryckas ut före patchen avläses, så att utskriften på sidan kan inte modifieras 
baserat på patchens förekomst på den sidan.

• Metod 3: Använda maskinvarupatchläsarna för att avläsa patcher horisontellt. 
Patcherna måste finnas på sidan på en plats som passerar igenom 
transporten på samma plats som de fyra fysiska patchläsarna. En fördel 
med denna metod är att den gör det möjligt för bildläsaren med adress-/
indexeringsförmåga att skriva ut rätt dokumentlokaliseringsnummer 
(bildadress) på varje sida. Patchmönstren måste vara på sidans framsida.

Kodak bildläsare i i5000-serien avläser patchmönster på olika sätt beroende 
på bildläsarmodell samt vilka funktioner som har aktiverats.

• i5200, i5200V, i5600 och i5600V bildläsare: kan endast avläsa 
omkopplingspatcher för färg via de främre och bakre kamerorna i den vertikala 
orienteringen.

• i5800 bildläsare: kan avläsa Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ T, Typ 6 samt 
omkopplingspatcher för färg om du har tillbehöret Styrd dubbelstapling. Om 
i5800-bildläsaren inte har tillbehöret Styrd dubbelstapling kan endast 
omkopplingspatchen för färg avläsas.

• i5850 bildläsare: har samma funktioner som i5800-bildläsaren, plus ytterligare 
fyra maskinvarupatcher som kan avläsa Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ T, Typ 6 
och omkopplingspatcher för färg på framsidan av en sida. i5850-bildläsaren 
har maskinvarupatchläsare som används vid indexerings-/bildadressering, 
vilket gör det möjligt att kontrollera utskrifter genom att använda patchsidor.



A-61670_sv  augusti 2014 6-3

Specifikt för i5850-
bildläsare
Patchläsare Eftersom Kodak i5850-bildläsaren har maskinvarupatchläsare när funktionen 

för indexering/adressering är aktiverad, kommer stegvis ökning av 
dokumentindexet att utlösas av att en 2, 3, eller T-patch avläses på framsidan 
av sidan av någon av de fyra maskinvarupatchläsarna.

Om alternativet Styrd dubbelstapling har aktiverats kommer bildläsaren att 
sortera baserat på en patch och patcherna avläses av den främre eller bakre 
kamerapatchläsaren i antingen vertikal eller horisontell orientering. 

OBSERVERA: i5800-bildläsaren kommer endast att avläsa vertikalt orienterade 
patcher med användning av tillbehöret Styrd dubbelstapling. 

Om indexering också har aktiverats, kommer patchläsarvalreglaget att 
möjliggöra val av vilka virtuella patchläsare som kommer att vara aktiverade 
för horisontell patchavläsning på framsidan. Om indexering inte har aktiverats 
kommer funktionen Styrd dubbelstapling att aktivera alla virtuella 
patchhuvuden.

Omkopplingspatch för 
färgläsning 

Om indexering har aktiverats kommer omkopplingspatcher för färg att avläsas 
av båda de främre och bakre kamerorna och maskinvarupatchläsarna. 
Omkopplingspatcherna för färg kommer att avläsas i antingen vertikal eller 
horisontell orientering av den främre eller bakre kameran. Du kan välja vilka 
patchläsare kommer att aktiveras för främre, horisontell patchläsning med 
färgomkoppling via ditt bildläsarprogram (t.ex. TWAIN, ISIS). Om horisontella 
färgomkopplarpatcher avläses på rätt sätt med maskinvarupatchläsarna, 
kommer de inte att bli instansade om Utskrifter (med främre, för-
avläsningsskrivaren) har aktiverats. De bakre horisontella 
förgomkopplarpatcherna kommer alltid att instansas om Utskrifter har 
aktiverats. 

Om indexering eller Styrd dubbelstapling inte har aktiverats på i5850-
bildläsaren, kommer färgomkopplarpatcherna endast att avläsas av båda 
kamerapatchläsarna i den vertikala orienteringen och kommer alltid att 
instansas om Utskrifter (med främre, för-avläsningsskrivaren) har aktiverats.
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Patchkodkrav Det finns mycket specifika krav på storlek och plats för patchmönstren, så var 
försiktigt för att säkerställa att patchsidorna skapas på rätt sätt.

OBSERVERA: För information beträffande aktivering av bildläsarfunktioner 
som används tillsammans med patchsidan, se Bildläsningsguider 
för TWAIN och ISIS eller dokumentationen till 
bildläsningsprogrammet.

Den viktigaste skillnaden mellan patchläsningssystemet på bildläsarna i i5000-
serien och andra Kodak-bildläsare är att endast patcher med streck som är 
i linje med den främre kanten av dokumentet känns igen. 

För att möjliggöra matning i valfri riktning är det vanligt att patchsidorna skapas 
med patchmönster på vardera sidkant.
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Det är också möjligt att skapa en patchsida som kan användas på alla Kodak-
bildläsare med streckmönster som avläses konsekvent med 
kamerapatchavläsningen eller sensorpatchläsningen.

Färgomkopplings-
patch

PDF-provfiler av patchmönstren finns tillgängliga för nedladdning från Kodak 
Alaris webbplats: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Klicka på 
Supportcenter-fliken, och markera sedan: 
Dokumentavläsare>Produktion>i5850 (i5200, i5600, i5800) och välj 
t Användarhandböcker. 

OBSERVERA: Det finns PDF-versioner som är anpassade för utskrift på A4 
och US lettersize. Det finns även TIFF-källfiler som kan 
användas för att anpassa patcherna för din verksamhet. Följ 
anvisningarna som tillhandahålls för att säkerställa att sidorna 
skrivs ut på rätt sätt på skrivaren.
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Patchmönsterdetaljer Det finns två patchklassificeringar:

• Dokument/batchseparationspatcher (kallas även bildadresspatcher) — 
dessa patcher används vanligtvis för avläsning av många olika dokument 
samtidigt, med patchsidor som separatorer. Dessa patcher är 
Typ 2 (dokumentseparation) Typ 3 (batchseparation) och Typ T, vilka kan 
användas för antingen dokument- eller batchseparation).

Typ 2
Vertikalt Vertikalt

Typ 3
Vertikalt

Typ T (5)

Horisontellt Horisontellt Horisontellt
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• Funktionspatcher — dessa patchsidor används vanligtvis inte för 
dokumentseparation. Dessa patcher kan användas för att aktivera 
bildläsarfunktioner (t.ex. färgomkoppling eller multimatningsdetekteringskontroll) 
eller så kan de användas för att aktivera programvarufunktioner. Dessa patcher 
är Typ 1, Typ 4 (färgomkoppling) och Typ 6.

OBSERVERA: Skriv inte ut patchmönstren ovan för användning i en bildläsare. 
Dessa exempelmönster är inte korrekt storleksanpassade för 
användning vid produktion. Utskrivbara PDF-versioner finns 
tillgängliga för nedladdning från Kodak Alaris webbplats.

Typ 1
 

Typ 6 Typ 4 (färgomkoppling)
Vertikalt Vertikalt Vertikalt

Horisontellt Horisontellt Horisontellt
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Patchmönsterorien-
tering 
(för i5800-bildläsaren med 
tillbehöret Styrd dubbelstapling)

OBSERVERA: Detta avsnitt gäller endast Kodak i5800-bildläsaren med 
tillbehöret Styrd dubbelstapling. Kodak i5850-bildläsaren har 
inbyggd horisontell patchläsning; emellertid måste alternativet 
Stapling vara aktiverat för att denna funktion ska kunna 
användas). 

Om du använder tillbehöret Styrd dubbelstapling på i5800-bildläsaren, måste 
du orientera patchmönstren korrekt. Typ 3-patchen är motsatsen till Typ 
T-patchen och Typ 1-patchen är motsatsen till Typ 6-patchen. Om 
patchsidorna inte formatteras korrekt, kan detta orsaka felaktig 
patchmönsterläsning, eftersom endast det första patchmönstret som avläses 
av den främre och bakre kameran kommer att användas.

Exempelvis har många patchsidor som är utformade för bildläsare som avläser 
patcher med fysiska patchläsarsensorer (Kodak bildläsare i i800/i1800-serien) 
streck som går fram till kanten på sidan på fler än en sida. Detta fungerade väl 
på Kodak bildläsare i i800/i1800-serien, men det finns potentiella problem vid 
läsning av patchsidor såsom denna på Kodak i5000-bildläsarna.

Om sidan är skev vid avläsningen, så att den högra kanten på sidan passerar 
över kameran först, kan patchsidan läsas som en Typ T-patch istället för en 
Typ 3-patch.
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För att förhindra detta potentiella problem ska du skapa patchmönster så att 
endast ett streckmönster kan avläsas även om patchsidan är skev.
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Streckmönsterdetaljer En patch är ett mönster med parallella, omväxlande svarta streck och mellanrum 
som trycks ut på ett dokument. För att förhindra att andra dokumentdata 
detekteras som en patch, kommer bildläsaren endast att detektera ett korrekt 
formerat streckmönster som en patch. Bredden på strecken och mellanrummen 
mellan strecken behöver vara mycket ordentligt kontrollerade för att säkerställa 
att bildläsaren detekterar streckmönstret.

De breda strecken ska vara 5 mm breda + 0,25 mm. De smala strecken och 
mellanrummen ska vara 2,03 mm breda + 0,25 mm. Den maximala bredden 
på patchkoden är 20 mm + 0,25 mm. Den minimala totala längden på 
patchstrecken är 50 mm.

Patchkoder Patchkodspecifikationer Zon Tum Millimeter

Patch 2 Patch 2
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

Tilldelar bildnivå 2 till det aktuella 
dokumentet.

A
B
C
D
E
F
G

0,19
0,27
0,35
0,43
0,51
0,59
0,79

0,21
0,29
0,37
0,45
0,53
0,61
0,81

4,83
6,86
8,89
10,92
12,95
14,99
20,01

5,33
7,37
9,40
11,43
13,46
15,49
20,57

Zon Tum Millimeter

Patch 3 Patch 3
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

Tilldelar bildnivå 3 till det aktuella 
dokumentet.

A
B
C
D
E
F
G

0,19
0,27
0,35
0,43
0,63
0,71
0,79

0,21
0,29
0,37
0,45
0,65
0,73
0,81

4,83
6,86
8,89
10,92
16,00
18,03
20,07

5,33
7,37
9,40
11,43
16,51
18,54
20,57

Zon Tum Millimeter

Patch T/Transferpatch Patch T/Transferpatch
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

 

A
B
C
D
E
F
G

0,07
0,15
0,35
0,43
0,51
0,59
0,79

0,09
0,17
0,37
0,45
0,53
0,61
0,81

4,83
6,86
8,89
10,92
16,00
18,03
20,07

5,33
7,37
9,40
11,43
16,51
18,54
20,57
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Patchkoder Patchkodspecifikationer Zon Tum Millimeter

Patch 1 Patch 1
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

A
B
C
D
E
F
G

0,19
0,27
0,47
0,55
0,63
0,71
0,79

0,21
0,29
0,49
0,57
0,65
0,73
0,81

4,83
6,86
11,94
13,97
16,00
18,03
20,07

5,33
7,37
12,45
14,48
16,51
18,54
20,57

Zon Tum Millimeter

Patch 4/Omkopplingspatch Patch 4/Omkopplingspatch
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

A
B
C
D
E
F
G

0,07
0,15
0,35
0,43
0,63
0,71
0,79

0,09
0,17
0,37
0,45
0,65
0,73
0,81

1,78
3,81
8,89
10,92
16,00
18,03
20,07

2,29
4,32
9,40
11,43
16,51
18,54
20,57

Zon Tum Millimeter

Patch 6 Patch 6
Lågt 

område
Högt 

område
Lågt 

område
Högt 

område

A
B
C
D
E
F
G

0,07
0,15
0,23
0,31
0,51
0,59
0,79

0,09
0,17
0,25
0,33
0,53
0,61
0,81

1,78
3,81
5,84
7,87
12,95
14,99
20,07

2,29
4,32
6,35
8,38
13,46
15,49
20,57



6-12 A-61670_sv  augusti 2014

Patchpositionering Horisontell och vertikal placering av patchkoden är ytterst viktig för pålitlig 
patchläsning. Om patchkoden placeras felaktigt på dokumentet, kan det göra 
att bildläsaren inte läser patchen på korrekt sätt.

A En vertikal patch ska placeras så att det finns minst 13 mm vitt utrymme 
mellan den främre kanten av sidan (kanten som går in i bildläsaren först) 
och början av de tryckta streckmönstren.

En horisontell patch ska placeras så att det finns minst 7 mm vitt utrymme 
mellan den främre kanten av sidan (kanten som går in i bildläsaren först) 
och början av de tryckta streckmönstren.

B Det måste finnas minst 6 mm utrymme mellan patchkoden och kanten på 
dokumentet.

C Patchläsningsfönstret slutar 5 cm från den främre kanten på dokumentet. 
Horisontella patcher får inte sticka utanför patchfönstret.

D För vertikala patcher måste minst 20 mm av patchkoden synas inuti 
patchläsningsområdet.

Pappersdetaljer • Färg på pappret — vitt papper är det mest pålitliga valet för 
patchkodsläsning. Om du vill göra patchsidorna mer synliga för operatörer 
eller människor som förbereder dokument för avläsning, kan du använda 
papper med ljusa färger. Ljusgult papper eller en ljus pastellfärg som 
återspeglar minst 65 % av ljuskällan bör fungera väl. Om du använder 
mörkare färg på patchsidorna kan det leda till opålitlig patchläsning. 

• Skriv ut — patchstrecken ska alltid tryckas ut i svart. De tryckta svarta 
strecken måste återspegla mindre än 20 % av ljuskällan. Var försiktig när du 
kopierar patcher. Fotokopiatorer tenderar att automatiskt skala dokumentet, 
vilket kan påverka storleken på de svarta strecken och vita mellanrummen, 
vilket gör att utskriftsspecifikationerna påverkas. En fotokopiator med skalan 
inställg på 100 % bör vara acceptabelt för i5850-bildläsaren. 

• Pappersstorlek — längden och bredden på patchsidorna bör vara minst 14 cm. 

• Papperstyngden — om du vill återanvända patchsidorna efter sortering, 
behöver pappersvikten vara tillräckligt styv för att flyga in i Stapel #2. 
För mer information, se avsnittet "Rekommenderade pappersspecifikationer", 
ovan, i detta kapitel. 
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 7 Underhåll

Innehåll Tabell med rengöringsfrekvenser...............................................................7-2
Rengöring av verktyg och material ............................................................7-2
Öppna bildläsarlocket ................................................................................7-2
Rengöringsrutiner ......................................................................................7-3

Dammsugning av utmatningfacket och inmatningshissen ....................7-4
Rengöring av valsarna ..........................................................................7-4
Rengöring av separeringsvalshjulen.....................................................7-5
Rengöring av matarmodulhjulen ...........................................................7-6
Rengöring av vändbara vit bakgrund-remsor........................................7-6
Rengöring av bildläsningsguiderna ......................................................7-6
Körning av transportrengöringsark........................................................7-7
Slutliga rengöringssteg .........................................................................7-7

Utbytestförfaranden ...................................................................................7-7
Utbyte av matarmodul eller matarmodulhjul ..........................................7-8
Utbyte av separeringsvals eller separeringsvalshjul ...........................7-10
Utbyte av försepareringsdyna ............................................................. 7-11
Utbyte av bildläsningsguider ...............................................................7-12
Utbyte av vändbara vit bakgrund-remsor............................................7-13

Tillbehör och förbrukningsartiklar ............................................................7-14

Detta kapitel beskriver nödvändiga rengörings- och underhållsförfaranden för 
Kodak bildläsare i i5000-serien. Frekvensen av dessa förfaranden kommer att 
variera beroende på bildläsningsmiljö, papperstyp och 
bildbearbetningsspecifikationerna. Vid hög volym av bildläsning krävs mer 
frekvent rengöring av bildläsaren och mer frekvent utbyte av förbrukningsartiklar. 
Lägre bildläsningsvolymer möjliggör längre tider mellan dessa aktiviteter. 
Se "Tabell med rengöringsfrekvenser" på nästa sida för rengöringsriktlinjer. 
Du ska emellertid avgöra vad som fungerar bäst för egen del. Lång erfarenhet 
med produktionsbildläsning har visat att korrekt rengöring och underhåll av 
bildläsaren kommer att resultera i att mer papper avläses på mindre tid, med 
mindre problem. En i5000-billäsare som genomgår lämpliga underhållsrutiner 
ger många års felfri användning.

Förbrukningsartiklar till bildläsaren (hjul, försepareringsdynor, etc.) och 
rengöringstillbehör är tillgängliga från din bildläsarleverantör. Förbrukningsartiklar 
säljs i satser av olika storlekar. Satserna innehåller rätt blandning av hjul, 
valsar och försepareringsdynot så att du enkelt kan ersätta dem med 
rekommenderad frekvens. Om du exempelvis bara ersätter hjulen och aldrig 
ersätter separeringsvalsen kommer bildläsarens prestanda till slut att minimeras. 
Utbyte av förbrukningsartiklar vid rekommenderade frekvenser säkerställer 
bästa möjliga prestanda.

OBSERVERA: Bilderna i detta avsnitt visar bildläsaren i5200/i5600/i5200V/
i5600V. Alla justeringar är identiska för bildläsare i5800/i5850 
såvida inget annat anges.
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Tabell med 
rengöringsfrekvenser

Rekommenderad rengöringssekvens inkluderar dammsugning av 
bildläsartransporten, avlägsnande av restern från matarmodulhjulen, 
separationsvalshjulen och drivvalsarna, samt rengöring av bildläsningsguiderna.

Använd tabellen nedan som vägledning till hur frekvent du ska göra rent din 
bildläsare.

Rengöring av verktyg 
och material

Använd endast dessa rengöringsverktyg och material vid utförande av 
rutinmässigt underhåll på bildläsaren. Användning av andra 
rengöringsmaterial kan skada bildläsaren. 

• Kodak Digital Science transportrengöringsark

• Kodak Digital Science valsrengöringsdynor

• Staticidtorkar för Kodak-bildläsare

• Dammsugare med redskap 

Om så önskas:

• Brillianize Detailer-torkar

• Luddfri trasa

Öppna 
bildläsarlocket

1. Ta bort eventuella dokument från inmatningshissen och utmatningsfacket.

2. Dra fram frigöringsspaken på bildläsarlocket. Bildläsarlocket öppnas delvis. 
Höj locket så att det fullständigt öppnas och de interna komponenterna kan 
kommas åt.

3. När du är färgi med rengöringen av bildläsaren eller utbytet av en 
förbrukningsartikel, stäng bildläsarlocket med båda händerna.

Procedur Början av 
dagen

I mitten av 
skiftet

Början av 
nytt skift

Dammsug utmatningsfacket och 
inmatningsområdena 
(inmatningshiss och -transport)

x

Rengör alla valsar x x

Dammsug transportområdet x x x

Rengör bildläsningsguiderna x x x

Kör transportrengöringsarket x x
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Rengöringsrutiner Regelbunden rengöring av bildläsaren och förebyggande underhåll är nödvändigt 
för att säkerställa bästa möjliga bildkvalitet. 

Vissa dokumenttyper genererar mer pappersdamm och skräp och kan kräva 
mer frekvent rengöring.

Läs igenom följande information innan du rengör bildläsaren eller byter ut 
förbrukningsartiklar:

• Lite skräp från gummihjulen på matarmodulen och separationsvalsen är 
normalt. Hjulskräp innebär inte nödvändigtvis att hjulen är slitna eller 
skadade. Efter rengöringen ska hjulen inspekteras med avseende på 
slitage och bytas ut efter behov; byt ut separationsvalsen eller 
matarmodulen om det behövs.

• Vid rengöring av valsar/hjul, låt valsarna/hjulen torka fullständigt före 
avläsningen.

• Använd endast rekommenderade rengöringstillbehör. Användning av ej 
godkända rengöringsvätskor eller lösningsmedel kan skada gummihjulen.

• Använd inte rengöringsmedel i instängda utrymmen; används med 
adekvat ventilation.

• Använd inte rengöringsmedlen på heta ytor. Låt ytorna svalna till 
omgivningstemperaturen före användning.

• Använd inte tryckluft. Användning av tryckluft kan orsaka att damm tränger 
in i bildläsarens bildbearbetningssystem och fastnar i ett område som 
orsakar bildkvalitetsproblem och inte kan rengöras utan att avlägsna kameran.

• Använd inte lättantändliga aerosoler på eller omkring bildläsaren.

• Utöver rekommenderade rengöringsartiklar kan du använda en 
dammsugare för att avlägsna smuts från bildläsaren.

• Staticid-torkar innehåller isopropanol, vilket kan orsaka ögonirritation och 
torr hud. Tvätta händerna med tvål och vatten efter du har utfört 
underhållsrutinerna. Se säkerhetsdatabladet för mer information. 
Säkerhetsdatabladet är tillgängligt på webbplatsen på: 

www.kodakalaris.com/go/MSDS. 

OBSERVERA: För att komma åt säkerhetsdatabladet behöver du 
tillhandahålla katalognumret eller nyckelordet för artikeln. 
Se "Tillbehör och förbrukningsartiklar" nedan i detta 
kapitel för katalognummer.

• Valsrengöringsdynan innehåller natriumlauryletersulfat och natriumsilikat 
vilket kan orsaka ögonirritation. Se säkerhetsdatabladet för mer information.
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Dammsugning av 
utmatningfacket och 
inmatningshissen

1. Stäng av bildläsaren.

2. Avlägsna utmatningsfacket.

3. Dammsug utmatningsfacket och inmatningshissen ordentligt.

Rengöring av valsarna Rengöring av valsarna inkluderar alla valsar i transportområdet, 
separationsvalshjul och matarmodulhjul.

1. Öppna bildläsarlocket.

2. Vrid och torka av valsarna för hand med en valsrengöringsdyna.

3. Torka valsarna med en luddfri trasa.
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Rengöring av 
separeringsvalshjulen

4. Dra fram locket över separationsvalsen och avlägsna separationsvalsen.

OBSERVERA: Locket över separationsvalsen är fjäderbelastat. Håll locket 
på separationsvalsen tills du har avlägsnat separationsvalsen, 
och sänk sedan försiktigt ned locket på separationsvalsen.

5. Vrid och torka av separationsvalshjulen för hand med en valsrengöringsdyna. 
För bäst resultat, torka parallelt med stagarna för att avlägsna eventuell 
smuts mellan stagarna.

6. Inspektera däcken. Om hjulen visar tecken på slitage eller skada ska de 
bytas ut. Se "Utbytesförfaranden" nedan i detta kapitel.

7. Sätt tillbaka separationsvalsen genom att rikta in uttagen på separationsvalsen 
mot hållarna.
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Rengöring av 
matarmodulhjulen

8. Rengör matarmodulhjulen genom att manuellt vrida och torka av 
matarmodulhjulen med en valsrengöringsdyna. För bäst resultat, torka 
parallelt med stagarna för att avlägsna eventuell smuts mellan stagarna. 
Du behöver inte avlägsna matarmodulen för att rengöra hjulen.

9. Inspektera däcken. Om hjulen visar tecken på slitage eller skada ska 
matarmodulhjulen bytas ut. Se "Utbytesförfaranden" nedan i detta kapitel.

Rengöring av vändbara vit 
bakgrund-remsor

10. Torka av den övre och nedre bakgrundsremsan med en Staticid-tork eller 
en Brillianize Detailer-tork.

11. Torka åter de övre och nedre bakgrundsremsorna med en nästan torr 
Staticid-tork eller en ren, luddfri trasa för att avlägsna eventuella stråk.

Rengöring av 
bildläsningsguiderna 

12. Torka av de övre och nedre bildläsningsguiderna med en Staticid-tork.

13. Torka åter de övre och nedre bildläsningsguiderna med en nästan torr 
Staticid-tork för att avlägsna eventuella stråk.

14. Stäng bildläsarlocket.
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15. Slå på bildläsaren när du är färdig med alla moment i rengöringen.

Körning av 
transportrengöringsark 

Transporten ska rengöras med ett transportrengöringsark som matas in flera 
gånger.

1. Avlägsna förpackningen från transportrengöringsarket.

2. Justera sidguiderna på inmatningshissen och utmatningsfacket till den 
bredaste positionen.

3. Placera transportrengöringsarket i mitten av inmatningshissen i liggande 
orientering med den häftande sidan uppåt.

4. Läs av transportrengöringsarket.

5. Avlägsna transportrengöringsarket från utmatningsfacket och placera det 
i mitten av inmatningshissen i liggande orientering med den häftande sidan 
nedåt; gör om avläsningen.

6. Upprepa steg 3 - 5 tills valsarna är rena.

OBSERVERA: När transportarket blir smutsigt och/eller klibbigheten har 
försvunnit, kasta det och använd ett nytt ark.

Slutliga rengöringssteg När du har kört färdigt transportrengöringsarket:

1. Öppna bildläsarlocket.

2. Torka av de övre och nedre bildläsningsguiderna med en luddfri trasa.

3. Stäng bildläsarlocket och läs av en testbild för att säkerställa bildkvaliteten.

Utbytesförfaranden Detta avsnitt beskriver förfaranden för utbyte av följande delar. Använd listan 
nedan som en riktlinje för lämplig utbytesfrekvens.

• Matarmodulhjul och separationsvalshjul, inklusive Kodak 
Ultralättviktig matarmodul — hjullivslängden varierar beroende på typen 
av papper, miljön och renhet. Nominell hjullivslängd är ungefär 
500.000 dokument; resultaten varierar. Försämring av matarprestanda, 
multipelmatare, stopp, etc. indikerar ett behov av att byta hjul. 
Separationsvalshjulen kan slitas ut fortare än matarmodulhjulen. Vid utbyte 
av matarmodulhjul, ska samtliga fyra hjul bytas ut samtidigt. Vid utbyte av 
separationsvalshjulen, ska båda hjulen bytas ut samtidigt.

• Matarmodulen och separationsvalsen, inklusive Kodak Ultralättviktig 
matarmodul och separationsvals — det rekommenderas att du installerar 
en ny matarmodul och separationsvals var 4:e gång du byter hjulen. 
Installera en ny matarmodul och separationsvals samtidigt.

• Förseparationsdynan, inklusive Kodak Ultralättviktig 
förseparationsdyna — det rekommenderas att du byter förseparationsdyna 
minst lika ofta som du byter matarmodul/separationsvalshjul.

• Bildläsningsguider — byts ut när bildläsningsguiderna är svårt repade 
och det syns defekter i bilden.

OBSERVERA: Bilderna i detta avsnitt kan variera något beroende på vilken 
förbrukningsartikel du byter ut. Exempelvis ser den ultralättviktiga 
matarmodulen något annorlunda ut än standardmatarmodulen. 
Installationsförfarandena är emellertid identiska.
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Underhåll på mätare ska utföras av opreatören och återställas när 
förbrukningsartiklar byts ut. Mätarna återställs inte automatiskt när en 
förbrukningsartikel byts ut. Mätarna visar antalet sidor som har avlästs. För 
mer information om att visa och använda underhållsmätarna, se avsnittet "Visa 
underhållsmätarna" i kapitel 3.

Utbyte av matarmodul eller 
matarmodulhjul

1. Avlägsna utmatningsfacket.

2. Lyft och öppna locket på skrivaren. 

OBSERVERA: Om du inte vill avlägsna utmatningsfacket kan du lyfta framdelen 
av utmatningsfacket och sedan lyfta locket på skrivaren och 
placera locket bakom höjdjusteringsfliken.

3. Vrid matarmodulens frigöringsknapp till Lås upp-symbolen och frigör 
matarmodulen.

4. Om du bara ska byta matarmodulen, gå till steg 11. Om du byter hjul, gå 
vidare till steg 5.
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5. Tryck in låsflikarna (en på vardera sida) med ena handen samtidigt som du 
håller fast i det nedre höljet med den andra handen. Dra det övre höljet 
uppåt och bort från valsarna.

6. Ta bort båda valsarna.

7. Ta bort varje hjul genom att fösa av hjulet från kärnenheten.

8. Installera varje nytt hjul genom att dra det försiktigt över kärnenheten. 
Hjulen behöver inte installeras i någon särskild orientering.

VIKTIGT: Sträck inte ut hjulet för mycket; det kan gå sönder.

9. Ersätt varje vals i det nedre matarmodulhöljet och rikta in flikarna på det 
övre höljet med uttagen på det nedre höljet.

10. Tryck ihop de övre och nedre höljena tills de snäpps fast.

Kärnenheten
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11. För in stiftet på vänster sida av matarmodulen med staven (1); rikta in den 
övre fliken mot uttaget (2); rikta in stiftet på höger sida av matarmodulen 
mot staven (3) och vrid den gröna frigöringsknappen på matarmodulen så 
att den pekar på Låst-symbolen till vänster (4) för att åter engagera 
matarmodulen. Verifiera att matarmodulen sitter säkert på plats och rör sig 
fritt efter du har installerat den. 

12. Stäng bildläsarlocket och locket på skrivaren.

13. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

14. När du är klar, se underhållsmätarna på operatörkontrollpanelen och rör 
vid Återställ-ikonen för att återställa matarhjul-/matarmodulmätaren.

Utbyte av separeringsvals 
eller separeringsvalshjul

1. Öppna bildläsarlocket.

2. Dra fram locket över separationsvalsen och avlägsna separationsvalsen.

OBSERVERA: Locket över separationsvalsen är fjäderbelastat. Håll locket 
på separationsvalsen tills du har avlägsnat 
separationsvalsen, och sänk sedan försiktigt ned locket på 
separationsvalsen.

Om du vill byta ut separationsmodulen, utför steg 3 och 4. Om du vill byta 
ut separationvalshjulen, gå till steg 5.
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3. För in den nya separationsvalsen Se till att rikta in uttagen på separationsvalsen 
mot hållarna.

4. Släpp försiktigt upp locket på separationsvalsen och stäng bildläsarlocket.

Så byter du hjulen:

5. Ta av varje hjul genom att fösa av hjulet från kärnenheten.

6. Installera varje nytt hjul genom att dra det försiktigt över kärnenheten.

VIKTIGT: Sträck inte ut hjulet för mycket; det kan gå sönder.

7. Sätt tillbaka separationsvalsen Se till att rikta in uttagen på separationsvalsen 
mot hållarna.

8. Sänk separationsvalshållaren. 

9. Stäng bildläsarlocket.

10. När du är klar, se underhållsmätarna på operatörkontrollpanelen och rör 
vid Återställ-ikonen för att återställa separationsvalshjulen/
separationsvalsmätaren.

Ersätta försepareringsdynan. Byta försepareringsdynan när frekvensen av multimatade dokument ökar.

1. Öppna bildläsarlocket.

2. Avlägsna försepareringsdynan genom att lyfta upp dynan ur sitt läge.

OBSERVERA: Försepareringsdynan passar tätt; därför kan det behövas 
lite kraft för att avlägsna den.
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3. Installera den nya försepareringsdynan. Se till att den snäpps fast.

4. Stäng bildläsarlocket.

5. När du är klar, se underhållsmätarna på operatörkontrollpanelen och rör 
vid Återställ-ikonen för att återställa mätaren för försepareringsdynan.

Byta ut bildläsningsguiderna Bildläsningsguiderna ska bytas ut när de är svårt repade och det syns defekter 
i bilden.

OBSERVERA: Hantera bildläsningsguiderna försiktigt så det inte hamnar 
fingeravtryck på guiderna.

1. Öppna bildläsarlocket.

2. Med användning av skruvmejseln som medföljer bildläsaren, lossa på 
skruvarna på vardera ände av den nedre bildläsningsguiden och ta bort 
den från sin position.

3. Sätt i den nya bildläsningsuiden och åt skruvarna för att fästa 
bildläsningsguiden.

4. Upprepa steg 2 och 3 för att ersätta den övre bildläsarguiden.

5. Stäng bildläsarlocket.
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Utbyte av vändbara vit 
bakgrund-remsor

I sällsynta fall kan du behöva ersätta de vändbara vit bakgrund-remsorna; 
följ i så fall anvisningarna nedan.

1. Stäng av bildläsaren.

2. Öppna bildläsarlocket.

3. Använd dina fingrar eller den medföljande skruvmejseln för att lossa de två 
skruvarna på vardera ände av den övre bakgrundsremsan och avlägsna 
den från dess position.

4. Koppla ur kontakten för bakgrundsremsan.

5. Anslut den nya kontakten för bakgrundsremsan med kabeln. Se till att den 
sitter på plats.

6. Sätt i den nya bakgrundsremsan och dra åt båda skruvarna på vardera 
sida för att fästa bakgrundsremsan.

OBSERVERA: Se till att rikta in fjädrarna över flikarna i bildläsarramen. 
Verifiera att bakgrunden rör sig uppåt och nedåt fritt.

7. Upprepa steg 2-5 för att ersätta den nedre bakgrundsremsan.

8. Stäng bildläsarlocket.
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Tillbehör och 
förbrukningsartiklar 

Kontakta din bildläsarleverantör för att beställa tillbehör. 

Tillbehör/förbrukningsartiklar Kat.nr.

Kodak sats med matarförbrukningsartiklar 832 7538

Kodak XL sats med matarförbrukningsartiklar 838 7938

Kodak XXL sats med matarförbrukningsartiklar 146 2415

Kodak bildläsningsguideset (utan Enhanced Printer) 834 8054

Kodak bildläsningsguideset (med Enhanced Printer) 871 4438

Kodak vändbar vit bakgrund (utan Enhanced Printer) 808 8239

Kodak vändbar vit bakgrund (med Enhanced Printer) 800 0853

i5850 bildläsare - Kodak vändbar vit bakgrund 
(utan Enhanced Printer)

166 7641

i5850 bildläsare - Kodak vändbar vit bakgrund
(med Enhanced Printer)

161 2605

Kodak matare sats för ultralätt papper 844 5280

Hylla för manuell matning (för i5200/i5600-bildläsare) 167 3953

Hylla för manuell matning (för i5800/i5850-bildläsare) 169 4256

Kodak Tillbehöret Dubbelstyrd stapling 150 9546

Enhanced Printer Accessory (fram och bak) 121 3743

Kodak läskpapper 125 7633

Enhanced Printer svart bläckpatron 818 3386

Enhanced Printer röd bläckpatron 159 6832

Grön (HP-C6602G) och Blå (HP-C6602B) bläckpatroner kan 
också användas; emellertid är de endast tillgängliga från en 
Hewlett-Packard-återförsäljare.

Ej tillgängligt

Enhanced Printer: Bläckpatron 176 3218

66,04 cm dokumentförlängare (1 per låda) 183 3946

76,2 cm dokumentförlängare (1 per låda) 162 6803

86,36 cm dokumentförlängare (1 per låda) 149 8476

Kodak Digital Science transportrengöringsark (50 st) 169 0783

Kodak Digital Science valsrengöringsdynor (24 st) 853 5981

Staticidtorkar för Kodak-bildläsare (144 st) 896 5519

Brillianize Detailer-torkar/för Kodak-bildläsare 826 6488
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8 Felsökning

Innehåll Felsökning..................................................................................................8-1

Strömbrytare/indikatorlampor .....................................................................8-3

Uppgradera programvara...........................................................................8-3

Kontakta service.........................................................................................8-3

Felsökning Använd tabellen nedan som hjälp för att kontrollera tänkbara lösningar på 
problem som kan uppstå vid användningen av Kodak i5000-bildläsaren. 

Problem Möjlig lösning

Dokument fastnar eller flera dokument 
matas in samtidigt

Se till att:

• Alla dokument tillgodoser specifikationerna för storlek, vikt och typ, etc. 
som beskrivs i Bilaga A, Specifikationer.

• Alla klamrar och gem har avlägsnats från dokumenten.

• Alla valsar och hjul är rena och separationsvalsen och matarmodulen 
är korrekt installerade. Se anvisningarna i kapitel 7, Underhåll.

• Du kontrollerar Underhållsmätarna på operatörkontrollpanelen för att 
se om det är tid att byta valsarna och/eller hjulen.

• Framkanterna på alla batchade dokument är centrerade i mataren så 
att varje dokument kommer i kontakt med matarvalsarna.

• Dokument med en ovanlig textur eller yta matas manuellt eller med 
användning av en annan Dokumenthanterings-inställning 
(t.ex. Ömtålig, Tjock, Tunn). Se Bildläsningsguide för ISIS-drivrutin, 
TWAIN Datasource eller VRS för mer information.

• Vippomkopplaren för avståndsfrigöring är inte intryckt.

• Vanna dokumenten för att underlätta dokumentmatning.

• Välj Uteslut multimatning på skärmen Bildläsning för att ignorera 
multimatningsdetektering om dokument avläses med ett känt 
multimatningsfel.

Så avlägsnar du ett papperstrassel:

• Ta bort eventuella dokument från matarområdet.
• Öppna bildläsarlocket.
• Lokalisera dokumenten som har fastnat, och avlägsna dem.
• Stäng bildläsarlocket och fortsätt avläsningen.

Långa dokument matas inte in, eller 
fastnarLong documents are not feeding 
or are jamming

• Se till att inmatningshissen och utmatningsfackförlängarna dras ut för 
att ge stöd åt långa dokument eller använda dokumentförlängarna 
(tillval). 

• Bildläsare i5200/i5600/i5800/i5850: Se till att Maximal dokumentlängd 
har ställts in tillräckligt högt. Maximal dokumentlängd kommer att 
variera baserat på upplösningen och bildläsningsdjupet. Se kapitel 3, 
"Maximal dokumentlängd" för mer information.

• För i5200V/i5600V: Maximal dokumentlängd är alltid inställd på 
40 tum. Den kan inte ställas in av användaren.

• Ange en lägre utmatningsupplösning eller ett alternativt 
utmatningsformat.
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Problem Möjlig lösning

Bildkvaliteten är dålig eller 
har försämrats

Se till att bildläsaren och bildläsningsguiderna är rena. Se kapitel 7, 
Underhåll.

"Falskt” papperstrassel eller 
multimatningar inträffar

• Se till att transportområdet är rent.

• Välj en annan inställning för Dokumenthantering. Se Bildläsningsguide 
för ISIS-drivrutin, TWAIN Datasource eller VRS för mer information.

• Justera inställningen multimatningssensitivitet 
i bildläsningsprogrammet. Se Bildläsningsguide för ISIS-drivrutin, 
TWAIN Datasource eller VRS för mer information.

Bildläsaren läser inte av/matar inte in 
dokument

Se till att:

• Nätsladden är inkopplad och strömmen är på.

• Strömbrytaren har tryckts in och den gröna LED-lampan är tänd.

• Bildläsarlocket är helt stängt.

• Dokumenten vidrör matarmodulen och täcker papperssensorn.

• Alla dokument tillgodoser specifikationerna för storlek, vikt och typ, etc.

• För tjockare dokument: växla vippomkopplaren för avståndsfrigöring 
under matningen.

• Du kontrollerar matarmodulen och separationsvalsen och 
försepareringsdynan för tecken på slitage och ersätter dessa delar vid 
behov.

Du kan även stänga av bildläsaren och slå på den igen.

Bildläsaren är långsam • Din värddator kanske inte tillgodoser minimikraven för bildläsaren. 
Se Bilaga A, Specifikationer.

• Vissa bildbearbetningsfunktioner kan reducera hastigheten på bildläsaren.
• Inställningen för upplösning (dpi) kan vara för hög.
• Inställningen för komprimering kan vara för låg.
• Ditt virusprogram kanske läser av alla TIFF eller JPEG-filer.
• Se till att du läser av till en lokal enhet.

Dokument är sneda under avläsningen Se till att:

• Inmatningshissguiderna justeras för att dokumenten som matas in ska 
få plats.

• Dokument matas in vinkelrätt mot matarmodulen.

• Alla klamrar och gem har avlägsnats från dokumenten.

• Matarmodulen, separeringsvalsen och drivvalsarna är rena.

• Bildläsarlocket är helt stängt.

Bildläsaren pausar för mycket under 
avläsningen

Se till att:

• Värddatorn tillgodoser minimikraven för avläsning. Se Bilaga A, 
Specifikationer.

• Det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken.

• Alla andra program är stängda.

• Du använder en USB 2.0 anslutning.

Du kan även försöka ändra bildläsningsalternativen (komprimering, 
upplösning, utmatningsformat, etc.) i bildläsningsprogrammet.

Valsmärken eller stråk syns på 
dokumenten efter avläsning

Rengör matarmodulen, separationsvalsen och hjulen. Se kapitel 7, 
Underhåll.

Bilden har vertikala linjer • Rengör bildläsningsguiderna. Se kapitel 7, Underhåll.

• Aktivera alternativet Stråkfilter i bildläsningsprogrammet eller öka 
aggressiviteten.
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Strömbrytare/
indikatorlampor

Stadigt grön: bildläsaren står i Redo-läget.

Blinkar gul: bildläsaren står i Energisparläget.

Stadigt gul: bildläsaren står i Standby-läget.

Uppgradera 
programvara

Kodak Alaris uppdaterar drivrutiner och firmware för att åtgärda problem och 
lägga till nya funktioner. Om det inträffar fel, verifiera att du kör den senaste 
bildläsarprogramversionen innan du ringer till teknisk support. Gå till: 
www.kodakalaris.com/go/disupport, välj i5000 Software and Drivers 
(programvara och drivrutiner) och ladda ner den senaste uppgraderingen.

Kontakta service 1. Besök www.kodakalaris.com/go/dicontacts för att erhålla det aktuella 
telefonnumret för ditt land.

2. Ha följande information redo när du ringer:

• En beskrivning av problemet.

• Modell och serienummer för bildläsaren.

• Datorkonfiguration.

• Det bildläsarprogram du använder.
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Bilaga A Specifikationer

Bildläsartyp/-hastighet • i5200/i5200V bildläsare: skrivbordsstående duplexfärgbildläsare som läser in 
upp till 140 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, liggande 
orientering) normal dokumenthantering, A4-dokument.

• i5600/i5600V bildläsare: skrivbordsstående duplexfärgbildläsare som läser in 
upp till 170 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, liggande 
orientering) normal dokumenthantering, A4-dokument. 

• i5800/i5850 bildläsare: golvstående duplexfärgbildläsare som läser in upp till 
210 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit/färg/gråskala, liggande orientering) 
normal dokumenthantering, A4-dokument.

Avläsningsteknologi Dubbel-CCD

Utmatningsupplösningar 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500 och 600 dpi

Filformatutmatning TIFF, JPEG 

Avläsningsområde i5200/i5600/i5800/i5850: Avläser upp till 30,5 x 457,2 cm (12 x 180 tum)
i5200V/i5600V: Avläser upp till 30,5 x 101,6 cm (12 x 40 tum)

ADF-kapacitet 750 ark med 20 lb. (80 g/m2) strukturpapper 

Rekommenderad daglig 
volym

Obegränsad

Belysning LED

Elektriska krav 100-240 V (internationellt), 50/60 Hz

Bildläsarens dimensioner
i5200/i5600-bildläsare
i5200V/i5600V-bildläsare

i5800/i5850 bildläsare

Med inmatningshissen öppen:
Höjd: 43,4 cm
Bredd: 69,3 cm
Djup: 65,3 cm

Med inmatningshissen stängd:
Höjd: 43,4 cm
Bredd: 69,3 cm
Djup: 51 cm

Höjd: 106,7 cm - 130,8 cm
Bredd: 69,3 cm
Djup: 82,3 cm

Bildläsarens vikt (uppackad)

Bildläsarens vikt (packad)

i5200/i5600/i5200V/i5600V bildläsare: 57,6 kg
i5800/i5850 bildläsare: 185,9 kg
i5200/i5600/i5200V/i5600V bildläsare: 69,0 kg
i5800/i5850 bildläsare: 257,2 kg

Värdanslutning Höghastighet USB 2.0; USB 3.0 kompatibel

Driftstemperatur 15°C till 35°C

Fuktighet 15 till 76% relativ fuktighet 

Miljöfaktorer Energy Star-kompatibla bildläsare
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Systemkrav Följande är den rekommenderade systemkonfigurationen för körning av 
bildläsare i Kodak i5000-serien.

För i5200/i5600/i5800/i5850-bildläsare
• PC: Intel® Core™ 2 Duo 3GHz, 4GB RAM, USB 2.0 eller högre

För i5200V/i5600V bildläsare
• PC: Intel® Core™ Quad, 3GHz, 4 GB RAM, USB 2.0 eller högre

Kompatibla operativsystem:

• Microsoft Windows XP (Professional); SP2 

• Microsoft Windows Vista; SP1 

• Microsoft Windows Vista x64 Edition

• Microsoft Windows 7 (32- och 64-bitars)

• Microsoft Windows 8 (32- och 64-bitars)

• Microsoft Windows 8.1 (32- och 64-bitars) 

Drivrutiner som medföljer:

• Windows-operativsystem: TWAIN, ISIS, WIA
VRS (endast för Kodak i5200V och i5600V bildläsare) 

Strömförbrukning - bildläsare Inaktiv - utför inte avläsning: <115 Watt (alla modeller)
Kör - utför avläsning:
<215 Watt (i5200/i5600/i5200V/i5600V bildläsare)
<250 Watt (i5800 bildläsare)
Energisparläge: <4 Watt
Standby: <1,0 Watt

Ljudnivå (Ljudtrycksnivå där 
operatören befinner sig)

Avläsning: mindre än 67 dB(A)
Standby: mindre än 42,3 dB(A)

Elektriska specifikationer i5200/i5600/i5200V/i5600V: 1/N/PE ~ 100 -240 VAC 2,8 - 1,5A 50/60 Hz
i5800/i5850: 1/N/PE ~ 100 -240 VAC 3,3 - 1,5A 50/60 Hz
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Bilaga B Garanti - endast USA och Kanada 

Vi gratulerar till ditt köp av en Kodak-bildläsare. Kodak-bildläsare är utformade för att tillhandahålla slutanvändare med högsta 
prestanda och pålitlighet. Alla Kodak-bildläsare täcks av följande begränsade garanti.

Begränsad garanti för Kodak-bildläsare
Kodak Alaris Inc. tillhandahåller följande begränsade garanti beträffande Kodak bildläsare (utom reservdelar och 
förbrukningsartiklar) distribuerade av Kodak eller genom Kodaks auktoriserade distributörer:

Kodak garanterar att Kodak-bildläsaren, från tiden för försäljningen t.o.m. den begränsade garantiperioden som gäller produkten, 
förblir fri från defekter vad gäller material eller utförande och kommer att efterleva prestandaspecifikationerna som gäller för 
Kodak-bildläsaren ifråga.

Alla Kodak-bildläsare är föremål för garantiundantagen som beskrivs nedan. En Kodak-bildläsare som är defekt eller som inte 
uppfyller produktspecifikationerna kommer att repareras eller ersättas med en ny eller renoverad produkt efter Kodaks 
gottfinnande.

Köpare kan fastställa gällande begränsad garantiperiod för Kodak-bildläsare som köps genom att ringa till (800) 822-1414, eller 
genom att besöka www.kodakalaris.com/go/disupport eller läsa begränsade garanti-kortet som medföljer Kodak-bildläsaren.

Inköpsbevis krävs för att demonstrera behörighet för garantiservice.

Garantiundantag
Kodaks begränsade garanti gäller inte för en Kodak-bildläsare som har utsatts för fysiska skador efter köpet, som exempelvis 
orsakas av olycksfall, force majeure eller transport, inklusive (a) genom underlåtenhet att förpacka och skicka tillbaka bildläsaren 
till Kodak för garantiservice i enlighet med Kodaks då gällande förpacknings- och sändningsriktlinjer, inklusive underlåtenhet att 
sätta tillbaka fraktfästet före transport, eller genom underlåtenhet att avlägsna fraktfästet före användning; (b) som resulterar 
från användarens installation, systemintegrering, programmering, återinstallation av användaroperativsystem eller programvara, 
systemteknik, flytt, rekonstruktion av data eller borttagande av produkten eller någon komponent (inklusive om en kontakt, 
lucka, glas, stift eller försegling går sönder); (c) från service, modifiering eller reparation som inte utförs av Kodak eller en 
serviceleverantör som har godkänts av Kodak eller genom att otillbörligt påverka, förfalska andra icke-Kodak-komponenter, 
aggregat, tillbehör eller moduler; (d) genom felanvändning, oskälig hantering eller underhåll, vanvård, operatörfel, underlåtenhet 
att erhålla lämålig handledning eller underhåll, inklusive användning av rengöringsprodukter eller andra tillbehör som inte har 
godkänts av Kodak eller som används i överträdelse av rekommenderade rutiner eller specifikationer; (e) genom miljöfaktorer 
(t.e.x. hög värme eller annan olämplig fysisk driftsmiljö), korrosion, färgning, elektriskt arbete utanför produkten eller underlåtenhet 
att tillhandahålla skydd mot elektrostatisk urladdning; (f) genom underlåtelse att installera firmwareuppdateringar eller utgåvor 
tillgängliga för produkten och (g) genom sådana andra extra undantag som publiceras från tid till tid online på 
www.kodakalaris.com/go/disupport eller genom att ringa till (800) 822-1414.

Kodak utfäster ingen begränsad garanti för produkter som inhandlas från andra länder än USA. Köpare av produkter från 
utländska distributörer måste söka garantitäckning, om sådan önskas, genom den ursrpungliga källan för köpet.

Kodak utfäster ingen begränsad garanti för produkter som köps som del av en produkt, datorsystem eller annan elektronisk 
enhet från en tredje parts tillverkare.

Alla garantier för dessa produkter tillhandahålls av OEM (originalutrustningens tillverkare) som del av den tillverkarens produkt 
eller system.

Utbytesprodukten antar återstoden av det längre av den begränsade garantiperioden som är tillämplig för den defekta 
produkten eller trettio (30) dagar.

Varning och friskrivning beträffande installationsvarning
KODAK ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖLJDSKADA ELLER OAVSIKTLIG SKADA SOM RESULTERAR FRÅN 
FÖRSÄLJNING, INSTALLATION, ANVÄNDNING, SERVICE ELLER FELAKTIG FUNKTION HOS DENNA PRODUKT, 
OAVSETT ORSAK. SKADOR FÖR VILKA KODAK INTE ÄR ANSVARIGT INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, 
UTEBLIVEN INTÄKT ELLER VINST, FÖRLUST AV DATA, KOSTNADER VID ARBETSSTOPP, UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV 
PRODUKTEN, KOSTNADEN FÖR EN ERSÄTTNINGSPRODUKT, -ANLÄGGNING ELLER -TJÄNST ELLER KUNDERS 
ANSPRÅK BETRÄFFANDE SÅDANA FÖRLUSTER.

Om någon konflikt uppkommer mellan andra delar av denna bilaga och den begränsade garantin, gäller villkoren i den 
begränsade garantin.
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Så erhåller du service under begränsad garanti 
Kodak-bildläsare tillhandahålls med information beträffande uppackning, konfigurering, installation och användning. Genom att 
läsa bruksanvisningen försiktigt kan en slutanvändare besvara de flesta tekniska frågor beträffande korrekt installation, 
användning och underhåll av produkten. Om ytterligare teknisk support behövs kan du emellertid besöka vår webbplats på: 
www.kodakalaris.com/go/disupport eller kontakta: Kodaks responscenter: (800) 822-1414

Responscentret är tillgängligt måndag-fredag (utom Kodak-helgdagar) kl 8.00-17.00 (kundens lokala tid).

Innan du ringer ska du ta fram Kodak-bildläsarens modellnummer, artikelnummer, serienummer och inköpsbevis. Du ska även 
vara beredd på att lämna en beskrivning på problemet.

Responscenterpersonal assisterar slutanvändaren i åtgärdandet av problemet via telefon. Slutanvändaren kan ombes göra 
några enkla, självdiagnostiska tester och rapportera resulterande status och felkodsmeddelanden. Detta hjälper responscentret 
att avgöra om problemet är Kodak-bildläsaren eller en annan komponent, samt om problemet kan åtgärdas per telefon. 
Om responscentret fastställer att ett hårdvaruproblem föreligger som täcks antingen under begränsad garanti eller ett inköpt 
underhållsavtal, kommer ett RMA-nummer (returnummer) att tilldelas, efter behov, en servicebegäran initieras och anvisningar 
beträffande reparation eller ersättning tillhandahålls.

Riktlinjer för förpacknings- och sändningsriktlinjer
Köparen måste skicka alla garantireturer via en metod som garanterar fullständigt skydd för produkten från transportskador. 
Underlåtenhet att göra det gör att garantin till Kodak-bildläsaren upphävs. Kodak rekommenderar att köparen behåller 
originallådan och förpackningsmaterialen för förvaring och leverans. Kodak är inte ansvarigt för problem relaterade till 
transportskador. Köparen ska enbart returnera Kodak-bildläsaren. Före transport måste köparen avlägsna och behålla alla 
"tilläggs-artiklar, (dvs. adaptrar, kablar, programvara, handböcker, etc.). Kodak åtar sig inget ansvar för dessa artiklar och de 
kommer inte att returneras med den reparerade eller utbytta Kodak-bildläsaren. Alla produkter ska returneras till Kodak 
i originalförpackningen eller en godkänd förpackning för typen av enhet som skickas. Köparen måste installera transportfäste 
före transporten av Kodak-bildläsaren. Om originalförpackningen inte är tillgänglig, kontakta Kodaks responscenter på 
(800) 822-1414 beträffande kompontnummer och information om beställning av förpackning.

Returförfarande
Behöriga köpare som önskar service för Kodak-bildläsare täckta under denna begränsade garanti måste erhålla ett RMA-
nummer ("RMA") genom att ringa (800) 822-1414 och måste inom tio (10) affärsdagar från datum för utfärdandet av RMA 
returnera Kodak-bildläsaren till adressen som uppges i RMA på slutanvändarens egen bekostnad och risk, i enlighet med 
Kodaks då gällande förpacknings- och sändningsriktlinjer.

Alla defekta produkter eller delar som ersätts av Kodak blir Kodaks egendom.

Kundens ansvar
GENOM ATT BEGÄRA SERVICE BEKRÄFTAR KÖPAREN VILLKOREN BETRÄFFANDE DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, 
INKLUSIVE FRISKRIVNINGEN OCH BEGRÄNSNINGEN GÄLLANDE ANSVAR. INNAN SLUTANVÄNDAREN BEGÄR 
SERVICE, MÅSTE DENNA KOPIERA ALLA DATA ELLER FILER SOM KAN SKADAS ELLER FÖRLORAS. KODAK ÄR, 
UTAN BEGRÄNSNING, INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER FILER.

Beskrivningar av garantiservice 
Eastman Kodak Company (Kodak) erbjuder flera serviceprogram i förbindelse med den begränsade garantin, och som hjälp 
med användning och vård av Kodak-bildläsaren ("servicemetoder"). En Kodak-bildläsare är en viktig investering. Kodak-bildläsare 
tillhandahåller den produktivitet du behöver för att vara konkurrenskraftig. Plötslig utebliven produktivitet, även tillfälligt, 
kan allvarligt påverka förmågan att uppfylla åtaganden. Arbetsstopp kan bli mycket dyrsamma, inte bara vad gäller kostnaden 
för reparationerna, men även vad gäller förlorad tid. För att hjälpa att lindra dessa problem kan Kodak använda en av 
servicemetoderna som anges nedan, beroende på produkttyp, vid tillhandahållandet av service under den begränsade 
garantin.

Tillsammans med vissa Kodak-bildläsare ingår ett kort gällande registrering för begränsad garanti, och ett kort med en 
sammanfattning av den begränsade garantin. Kortet med sammanfattningen av den begränsade garantin är specifik för modellen 
ifråga. Kortet med sammanfattningen av den begränsade garantin innehåller viktig garantiinformation, inklusive modellnummer 
och begränsad garanti. Se kortet med sammanfattningen av den begränsade garantin för att avgöra vilka servicemetoder som 
är tillämpliga för Kodak-bildläsaren ifråga.

Om registreringskortet för den begränsade garantin eller kortet med sammanfattningen av den begränsade garantin saknas, 
kan ytterligare information erhållas beträffande produkten, inklusive uppdaterade uppgifter om garanti- och serviceprogrammet, 
online på www.kodakalaris.com/go/disupport eller per telefon på (800) 822-1414.

För att undvika serviceförseningar uppmanar Kodak slutanvändare att fylla i och returnera det bifogade registreringskortet för 
begränsad garanti så snart som möjligt. Om du inte hittar registreringskortet för begränsad garanti, kan du registrera dig online 
på www.kodakalaris.com/go/disupport eller per telefon på (800) 822-1414.

Kodak tillhandahåller även flera serviceprogram som kan inköpas för att hjälpa med användning och skötsel av Kodak-bildläsaren. 

Kodak åtar sig att tillhandahålla sina kunder kvalitet, prestanda, pålitlighet och service under den begränsade garantin.

Vi väntar oss ha reservdelar och förbrukningsartiklar i minst 5 år efter tillverkning av en produkt har upphört.
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On-site-service
För utvalda Kodak-bildläsare, och efter responscentret verifierar ett maskinvaruproblem, kommer ett serviceärende att öppnas 
och loggas. En Kodak servicetekniker kommer att sändas ut till produktplatsen för att utföra reparationer om produkten finns 
inom de angränsande fyrtioåtta (48) delstaterna i USA, i vissa områden i Alaska och Hawaii, samt om det inte finns några 
säkerhets- eller fysiska krav som skulle begränsa serviceteknikerns åtkomst till bildläsaren. För ytterligare information om 
serviceområden, besök vår webbplats på: www.kodakalaris.com/go/disupport. On-Site-service tillhandahålls mellan kl. 
8.00-17.00 lokal tid, måndag till fredag (utom Kodak-helgdagar).

AUR
AUR är kanske det enklaste och mest fullständiga servicepaketet inom branschen. Om en produktdefekt mot förmodan uppstår 
kommer Kodak att ersätta produkten inom två affärsdagar för behöriga köpare av vissa Kodak-bildläsare.

AUR tillhandahåller ersättning i förväg för specifika felfungerande eller defekta Kodak-bildläsare. För att vara behörig att utnyttja 
AUR måste köparen erhålla ett RMA-nummer. RMA-numret ska sparas i händelse av att status för ersättningsprodukten 
behöver kontrolleras. Den behöriga köparen får uppge adressen dit ersättningsprodukten ska skickas. Den behöriga köparen 
kommer även att tillhandahållas förpacknings- och sändningsanvisningar för den felfungerande produkten. Den behöriga köparen 
får sedan en ersättningsprodukt inom 2 affärsdagar efter service begärdes och Kodaks mottagande av det undertecknade 
avtalet. Den felfungerande produkten måste mottas av Kodak inom tio (10) dagar efter slutanvändarens mottagning av 
ersättningsprodukten, annars blir slutanvändaren debiterad listpriset på ersättningsprodukten. Sändning av ersättningsprodukten 
görs på Kodaks bekostnad och efter Kodaks val av speditör. Leveranser som inte görs enligt Kodaks anvisningar och val av 
speditör kan göra att den begränsade garantin upphävs.

Innan produkten returneras till Kodak, se till att avlägsna alla tillbehör (inklusive nätsladden, dokumentationen, etc.) som inte 
täcks av den begränsade garantin. Lådan och förpackningsmaterialet som ersättningsprodukten skickades i måste användas till 
att returnera den felfungerande produkten. Om den felfungerande produkten inte returnerades i lådan och förpackningsmaterialet 
i vilka ersättningsprodukten skickades, kan den begränsade garantin upphävas. RMA-numret måste vara tydligt märkt på utsidan 
av lådan för att säkerställa korrekt mottagning och kredit för den defekta produkten.

Depåservice
Om Kodak-bildläsaren inte är behörig för ersättning i förväg eller on-site-service, kan en behörig köpare använda vår 
Depåreparationsservice. Den behöriga köparen kommer att instrueras att skicka produkten till närmaste auktoriserat "Depot 
Repair Center". Produkten måste skickas på den behöriga köparens egen risk och bekostnad till reparationscentret. Innan 
produkten returneras till reparationscentret, se till att avlägsna alla tillbehör (inklusive nätsladden, dokumentationen, etc.) som 
inte täcks av den begränsade garantin. Alla produkter ska returneras till Kodak i originalförpackningen eller en rekommenderad 
förpackning. Kodak-bildläsaren måste ha transportfästet monterat innan den skickas. Om originalförpackningen inte är 
tillgänglig, kontakta Kodaks responscenter på (800) 822-1414 för information om beställning. Behöriga köpare som önskar 
service för Kodak-bildläsare måste erhålla ett RMA-nummer ("RMA") genom att ringa (800) 822-1414 och måste inom tio (10) 
affärsdagar från datum för utfärdandet av RMA returnera Kodak-bildläsaren till adressen som uppges i RMA på slutanvändarens 
egen bekostnad och risk. RMA-numret måste vara tydligt märkt på utsidan av lådan för att säkerställa korrekt mottagning och 
kredit för den defekta produkten.

När reparationscentret har tagit emot produkten kommer reparationerna vanligtvis att utföras inom tio (10) affärsdagar. 
Den reparerade produkten kommer att skickas tillbaka med två-dagars expresspost kostnadsfritt för den behöriga köparen.

Viktiga begränsningar
Behörighet: Advance Exchange Program och Depot Service är tillgängliga för behöriga köpare i USA:s femtio (50) delstater 
och on-site-service är tillgänglig i de fyrtioåtta (48) angränsande delstaterna samt i vissa områden i Alaska och Hawaii för 
produkter som har köpts från auktoriserade distributörer för Kodak. Kodak-bildläsaren är inte berättigad någon service under 
garantin om produkten faller under något av Kodaks då gällande garantiundantag, inklusive en köpares underlåtenhet att 
returnera defekta produkter till Kodak i enlighet med Kodaks då gällande förpacknings- och sändningsriktlinjer. Personer anses 
endast vara "behöriga köpare" eller "slutanvändare" om de ursprunligen köpte Kodak-bildläsaren för eget personligt eller 
affärsrelaterat bruk, och inte i syfte att återsälja den.

Förbrukningsartiklar: Förbrukningsartiklar är artiklar som slits ut under normal användning och måste ersättas av slutanvändaren 
efter behov. Förbrukningsartiklar, tillbehör, andra förbrukningsbara artiklar och de artiklar som identifieras som användarens 
ansvar i bruksanvisningen täcks inte av den begränsade garantin.

Om någon av ovan undantagen del eller service behövs, kan de vara tillgängliga genom en auktoriserad serviceleverantör till 
dennes timpris och enligt gällande villkor.

Alla defekta produkter eller delar som ersätts av Kodak blir Kodaks egendom.
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Kontakta Kodak 
För information om Kodak-bildläsare:

Webbplats: www.kodakalaris.com/go/docimaging

För service, reparationer och teknisk support per telefon inom USA:

Teknisk telefonsupport är tillgänglig måndag-fredag, kl. 8.00-17.00 (kundens lokala tid) utom Kodak-helger. 
Telefon: (800) 822-1414

För teknisk dokumentation, information om serviceprogrammet samt Vanliga frågor, dygnet runt:

Webbplats: www.kodakalaris.com/go/docimaging
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