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Säkerhet

Användarförsiktighetsåtgärder
• Placera bildläsaren på en stadig, jämn arbetsyta som kan stödja 30,4 kg (67 pund) och lämna tillräckligt med utrymme på alla 

sidor omkring bildläsaren.
• När du ska flytta 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. Underlåtenhet att göra så kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda.
• Nätsladden ska inte skadas, knytas, skäras eller modifieras; använd inte en nätsladd som är skadad. Det kan orsaka 

elektrisk chock eller eldsvåda.
• 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.
• Stäng av bildläsaren vid utbyte av delar. 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 rengöringsrutinerna som rekommenderas av Kodak Alaris. 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 inte 
fungerar korrekt.

• Säkerhetsdatablad (SDS) för kemiska produkter finns tillgängliga på Kodak Alaris webbplats på: www.kodakalaris.com/go/
ehs. När du kommer åt säkerhetsdatabladen från webbplatsen kommer du att behöva tillhandahålla katalognumret för den 
förbrukningsartikel som du vill ha säkerhetsdatabladet för. 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

Denna enhet är inte avsedd att användas i direkt synfält på arbetsplatser med visuella visningar. För att undvika obehagliga 
reflektioner vid visuella arbetsplatser får denna enhet inte placeras i det direkta synfältet.

FÖRSIKTIGT: Rörliga delar, undvik kontakt.

FÖRSIKTIGT: Het yta, undvik kontakt.
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Miljöinformation
• Kodak bildläsare i4250, i4650 och i4850 är utformade för att efterleva globala miljökrav.
• Riktlinjer är tillgängliga för avyttring av förbrukningsartiklar som byts ut under underhåll eller service; följ lokala bestämmelser 

eller kontakta Kodak Alaris Inc. lokalt för mer information.
• Avyttring av denna utrustning kan vara reglerad av miljöhänsyn. För information om avyttring eller återvinning, kontakta din 

lokala myndighet; i USA går du till: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
• Produktförpackningen är återvinningsbar.
• Kodak i4000-bildläsaren är Energy Star-kompatibel och levereras från fabriken med förinställning på 15 minuter.

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 Alaris-representant eller gå till 
www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling för ytterligare information om insamlings- och återställningsprogram 
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 operatören befinner sig är <70 dB(A).]
iv A-61995_sv  April 2022
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1 Översikt

Bildläsare i4250, 
i4650 och i4850

Denna bruksanvisning innehåller information och rutiner för användning och 
underhåll av Kodak bildläsare i4250, i4650 och i4850. Informationen i denna 
bruksanvisning är avsedd för användning med alla modeller såvida inget annat 
har noterats.

Kodak i4250 bildläsare – 
skrivbordsstående 
duplexfärgbildläsare som läser 
av upp till 110 sidor per minut (200/
300 dpi, svartvit, gråskala och färg, 
liggande orientering) dokument 
i brevstorlek.
Kodak i4650 bildläsare – 
skrivbordsstående 
duplexfärgbildläsare som läser av 
upp till 145 sidor per minut (200/300 

dpi, svartvit, gråskala och färg, liggande orientering) dokument i brevstorlek. 

Kodak i4850 bildläsare – skrivbordsstående duplexfärgbildläsare som läser 
av upp till 160 sidor per minut (200/300 dpi, svartvit, gråskala och färg, 
liggande orientering) dokument i brevstorlek.

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 Kodak 
bildläsare i4250, i4650 och i4850. Varje bildläsarguide beskriver hur man 
använder de grundläggande bildbearbetningsfunktionerna. Båda guiderna 
finns på installations-CD-skivan i PDF-format. Du kan även hämta guiderna 
från webbplatsen.

• Smart Touch-bruksanvisning – innehåller information och procedurer för 
hur man använder funktionen Smart Touch. Denna bruksanvisning finns på 
installations-CD-skivan i PDF-format. Du kan även hämta den här guiden 
från webbplatsen. 

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

Webbplats: www.AlarisWorld.com/go/IM
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Tillbehör Kodak Enhanced Printer-tillbehör – Kodak Enhanced Printer-tillbehöret 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. Alla 
utskriftkontroller och -funktioner är åtkomliga via TWAIN Datasource eller ISIS-
drivrutinen.

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). 
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 separeringsvals som är 
särskilt utformad för att mata lättviktigt papper genom bildläsartransportören.
Kodak A3-flatbäddstillbehör – Kodak A3-flatbäddstillbehör lägger till 
möjligheten att läsa av dokument med pappersstorlek upp till 11 x 17 tum (A3) 
för din Kodak-bildläsare i4250, i4650 eller i4850. 

Vad finns i 
förpackningen?

Öppna lådan och kontrollera innehållet innan du börjar: 
• Kodak-bildläsare i4250, i4650 eller i4850
• Utmatningsfack
• Tre danglers för dokumentstapling
• Matnings- och separeringshjul
• Försepareringsdyna
• Transportrengöringsark
• Rengöringsdynor
• USB 3.0-kabel
• AC-Strömkabelpaket
• Välkomst-Folio, vilket inkluderar:

- Installations-CD-skiva
- Datablad för garanti/registrering
- Tryckt referensguide 
- Tryckt installationsguide
- Övriga datablad

Systemkrav Om du vill ha den senaste informationen om den rekommenderade PC-
konfigurationen för i4000-bildläsaren ska du läsa specifikationen på vår 
webbplats på:

www.AlarisWorld.com/go/i4000
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Bildläsarens 
komponenter
Framsida

1 Skrivarlock – lyft locket för att komma åt matningsmodulens 
frigöringsknapp och Enhanced Printer (tillval) för ändring av 
utskriftsposition och underhåll. Bildläsarens serienummer och K-nummer 
återfinns också i detta område. 

2 Locket på bildläsaren – ger tillgång till de inre komponenterna.
3 Utmatningsfack – här samlas de avlästa dokumenten.
4 Sidguider på utmatningsfack – kan fällas in eller ut så att de passar 

storleken på dokumenten, eller så kan de vikas ihop på utmatningsfacket.
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 Flik för justering av höjden på utmatningsfacket – dra ut den här 
fliken för att höja framsidan av utmatningsfacket vid bildläsning för bättre 
dokumentavläsning. När utmatningsfacket har lyfts upp, frigörs fliken 
automatiskt så att den vilar på skrivarens lock.

7 Frigöringsspärr för lock – dra spaken framåt för att öppna locket på 
bildläsaren. 

8 Strömbrytare – tryck på knappen för att slå på bildläsaren, eller håll 
knappen intryckt under en sekund för att stänga av bildläsaren.

9 Operatörkontrollpanelen – visar bildläsarens status och gör det möjligt 
att använda dokumenthanteringsfunktioner; med knapparna på 
operatörkontrollpanelen kan du utföra bildläsarfunktioner. En beskrivning 
av dessa knappar finns i avsnittet "Använda operatörkontrollpanelen" 
i kapitel 3.

6

54

3

2

1

7

8

9
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10 Omkopplare för mellanrumsfrigöring – tryck in den för att justera 
mellanrummet mellan matningsmodulen och separeringsvalsen för 
dokument som kräver specialhantering.

11 Indikatorer för utskriftsplats – dessa hakpositioner (vid kanten av 
inmatningshissen) gör det lättare att se var utskriftsplatsen blir på 
papperet.

12 Förlängare för inmatningshiss – dra ut denna förlängare så att 
dokument som är längre än 27,9 cm får plats.

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

14 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.

15 Frigöringsspak för matningsmodul – skjut denna spak åt höger för att 
frigöra matningsmodulen så att den kan rengöras eller bytas ut. 
Bildläsarlocket måste vara öppet när du använder frigöringsspaken.

14131211

10

15
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Vy över skrivaråtkomst

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

2 Enhanced Printer-patron – möjliggör utskrifter på framsidan av 
dokument. Finns endast om tillbehöret Enhanced Printer är installerat.

3 Utskriftsplatser – det finns 8 utskriftsplatser.
4 Matningsmodulens frigöringsknapp – vrid på knappen för att frigöra 

matningsmodulen så att den kan rengöras eller bytas ut. Pilen på 
frigöringsknappen ska peka åt vänster när matningsmodulen är inkopplad 
och åt höger när matningsmodulen är urkopplad.

1

2

3

4
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Inuti När du drar frigöringsspärren för bildläsarlocket framåt blir följande interna 
komponenter synliga.

1 Separeringsvals – ger jämn dokumentmatning och separering av olika 
dokumentstorlekar, -tjocklekar och -texturer.

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 Bildläsningsguiden - 
TWAIN Datasource/ISIS-drivrutin för mer information. 

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 Intelligenta dokumentskyddssensorer – dessa ljudsensorer kan 
skydda dokumenten från skada (t.ex. bildläsaren detekterar ljudet som 
skapas när ett dokument knycklas ihop när det går in i transportområdet). 

7 Läskpapperskanaler och läskpapper – läskpappren som placeras 
i dessa kanaler samlar in bläckrester från Enhanced Printer-tillbehöret 
(tillval). 

8 Sensorer – dessa tre ultraljudssensorer täcker bredden på papperets 
bana, vilket underlättar detektering av multimatade dokument.

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

1

2

2

4

5

7

8

3

9

6

3

6 A-61995_sv  April 2022



Baksida

1 Bakre dokumentutlopp – gör det möjligt att skicka ut dokument från 
baksidan av bildläsaren.

2 Omkopplare för bakre dokumentutlopp – ändra omkopplaren för att 
aktivera alternativet för en rak pappersbana genom bildläsaren vilket låter 
dokument skickas ut genom det bakre dokumentutloppet.

3 USB-port – ansluter bildläsaren till datorn.

4 Nätsladdsport – ansluter nätsladden till bildläsaren.
5 Säkerhetslåsport – ansluter ett lås till bildläsaren. Du kan köpa ett 

standardsäkerhetslås på affär för kontorsmaterial. Se anvisningarna som 
tillhandahålls med säkerhetslåset för anvisningar om installation.

4

3
2

1 5
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2 Installation

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

NOTERA:
• Om du redan har utfört alla stegen i installationsguiden, hoppa över det här 

avsnittet.
• Se till att det finns tillräckligt utrymme på baksidan av bildläsaren om du vill 

använda det bakre dokumentutloppet när du positionerar bildläsaren. Mer 
information om det bakre dokumentutloppet finns i avsnittet med titeln 
"Använda det bakre dokumentutloppet" i kapitel 3.

Installera 
drivrutinsprogramvaran - 
Windows operativsystem

USB-kabeln ska inte anslutas förrän drivrutinsprogramvaran har 
installerats.
1. Sätt i installationsdisken för Kodak bildläsare i4250, i4650 och i4850 

i diskenheten. Installationsprogrammet startas automatiskt.
ANMÄRKNING: Om skivan inte startas automatiskt, öppna Min dator-

ikonen på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för din 
diskenhet och dubbelklicka på setup.exe.

2. Följ anvisningarna som visas tills installationen är klar.

Ansluta utmatningsfacket När du packar bildläsaren, är utmatningsfacket förpackat i en separat låda.
• Lokalisera urtagen för utmatningsfacket på bildläsaren, rikta in 

utmatningsfacket med urtagen och sätt utmatningsfacket på plats.
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Ansluta nätsladden och 
USB-kabeln

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 kabelns andra ände i rätt Super Speed "SS"-port på datorn. Om den 
här porten inte är tillgänglig kan du använda en annan USB-port.

6. Säkra USB-kabeln i kabeldragningskanalen på baksidan av bildläsaren.
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Slå på bildläsaren • Tryck på strömbrytaren.

När du slår på bildläsaren öppnas inmatningshissen om den inte redan är 
öppen och den gröna indikatorn på Start-/paus knappen blinkar när 
bildläsaren går igenom en serie med självtester.

Bildläsaren tar mindre än 20 sekunder att slutföra uppstartssekvensen och är 
sedan redo för bildläsning. När installationsprocessen är slutförd och enheten 
är redo för bildläsning slutar den gröna lysdioden på Start-/pausknappen att 
blinka och lyser med fast sken och Redo-skärmen visas. 

Fristående läge Bildläsarna i4x50 kan användas i fristående läge och kan slås på utan att 
anslutas till en värddator. När bildläsaren är i fristående läge är följande 
funktioner tillgängliga i Diagnostikläget:
• Räkna endast

• Räkna endast med multimatning
• UDDS-kalibrering
• Utskriftstest

• Patchtest
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Stänga av bildläsaren • Tryck på strömbrytaren i en sekund.

• Om det inträffar ett kritiskt fel på bildläsaren kan du trycka och hålla inne 
strömbrytaren i 5 sekunder för att stänga av bildläsaren.

Strömlägen Följande tabell innehåller information om bildläsarens strömlägen, LED-status 
samt de manuella eller automatiska åtgärder som försätter bildläsaren i ett 
visst strömläge.

* Tala med Kodak Alaris servicetekniker beträffande anpassade alternativ.

Läge LED-lampa på 
operatörkontrollpanelen

Strömförbrukning

Standby
(av) Av < 0,5 Watt

Viloläge
(energispar)

Blinkar grönt en gång var 
2,5:e sekund < 1,5 Watt

Redo 
(avläser inte) På (grön) < 55 Watt

Skanning På (grön) < 130 Watt
Redo

(ingen värd) På (röd) < 55 Watt 

Övergång mellan 
lägen

Manuell åtgärd Automatisk åtgärd

Standby till Redo Tryck på strömbrytaren Inget

Redo till Standby Tryck och håll inne 
strömbrytaren i 1 sekund. Inget

Redo till 
Strömsparläge Inget

Programmerbar 
tidsfördröjning: 1 till 
240 sekunder
Fabriksinställning: 
15 minuter

Strömsparläge 
till Standby

Tryck och håll inne 
strömbrytaren i 1 sekund.

Programmerbar 
tidsfördröjning: 0 till 
240 sekunder
Fabriksinställning: 
60 minuter*

Strömsparläge 
till Redo

Något av följande:
• Tryck på strömbrytaren
• Tryck på valfri knapp på 

operatörkontrollpanelen
• Lägg papper i 

inmatningshissen
• När ett värdkommando tas 

emot

Inget
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3 Bildläsning

Göra iordning 
bildläsaren för 
bildläsning

Se till att bildläsaren är på och redo för bildläsning (Start-/pausknappen lyser 
med grönt fast sken) och ikonen för Smart Touch-bildläsaren är redo i 
systemfältet. 

NOTERA:
• Med Smart Touch kan du snabbt och enkelt utföra vanliga 

bildläsningsuppgifter. Nio olika uppgifter kan tilldelas och utföras. 

• När bildläsaren inte används kan inmatningsfacket vikas upp mot 
bildläsaren. 

1. Justera inmatningshissen enligt dina bildläsningsbehov. Mer information 
finns i avsnittet "Justera inmatningshissen".

2. Justera utmatningsfacket enligt dina bildläsningsbehov. Mer information 
finns i avsnittet "Justera utmatningsfacket".

3. Välj bildläsningsprogram. Bildläsaren kommer med Smart Touch-
funktionen och programvaran Kodak Capture Pro LE. Mer information 
finns nedan i kapitel 3. 
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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. 
ANMÄRKNING: Inmatningshissen måste vara i det nedersta läget 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).
ANMÄRKNING: När du använder Enhanced Printer (tillval), ska 

dokumenten placeras i inmatningshissen på ett sådant 
sätt att utskriftssträngen riktas in på rätt plats. 
Offsetmatning kan vara nödvändig. 

• 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 på 25, 100, 250 eller 500 dokument på 20 pund/
80 g/m2 strukturpapper. Inställningar för hissar görs vanligtvis genom din 
bildläsningsprogramvara (t.ex. TWAIN-datakälla eller ISIS-drivrutin). 

Inställningen för inmatningshissen kan åsidosättas genom att använda 
operatörkontrollpanelen. Mer information finns i avsnittet 
"Programåsidosättningar" nedan i detta kapitel.
När inmatningshissen är inställd på dokumentmatarläget förblir den i det 
övre läget. När den ställs in på 100, 250 eller 500 höjs inmatningshissen 
automatiskt när dokument matas in, och sänks när det sista dokumentet 
i stapeln har matats in. 

• Justera inmatningshissen
- Dokumentlängder upp till 27,9 cm (11 tum) – inga justeringar behövs.
- Dokumentlängder från 27,9 till 43,2 cm (11 till 17 tum) – dra ut 

dokumentförlängaren. 

- Dokumentlängder längre än 43,2 cm (17 tum) – om du avläser 
dokument längre än 43,2 cm (17 tum) måste drivrutinen för bildläsaren 
vara inställd att hantera dessa längre 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 längre än 
det längsta dokumentet som ska avläsas.
NOTERA: 

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

• 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 5.

• Dokumentvikter – den maximala dokumentvikten för inmatningshissen 
är den ungefärliga vikten på en pappersbunt med 500 A3-ark (11 x 17 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

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

Justera utmatningsfacket 
för inriktning av bakre 
kanten och förbättrad eller 
bäst dokumenthantering

Kodak-bildläsare i4250, i4650 och i4850 är konstruerade med förbättrad 
staplingsprestanda som gör det möjligt för de flesta användare att avläsa 
dokument utan hjälp av sidguiderna på utmatningsfacket och 
dokumentstoppet. Med en eller båda sidguiderna nedfällda och 
höjdjusteringsfliken uppe kan du snabbt och lätt ta bort det avlästa dokumentet 
från framsidan, höger sida eller vänster sida av bildläsaren. Pröva den här 
metoden innan du använder sidguiderna och dokumentstoppet med 
Förbättrad eller Bäst dokumenthantering aktiverad i 
bildläsningsprogrammet eller genom operatörkontrollpanelen med användning 
av funktionen Programåsidosättningar.
ANMÄRKNING: Om du tycker att det är bekvämare att använda sidguiderna 

och dokumentstoppet läser du nästa avsnitt för 
justeringsprocedurer. 

• Justera vinkeln på utmatningsfacket – vi rekommenderar starkt att du 
avläser dokumenten med alternativet Förbättrad eller Bäst 
dokumenthantering aktiverat i bildläsningsprogrammet och 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.
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Sänk ned utmatningsfacket genom att försiktigt trycka på 
höjdjusteringsfliken på undersidan av utmatningsfacket samtidigt som du 
sänker ned utmatningsfacket på skrivarens lock.

• Justera sidguiderna – öppna och justera sidguiderna på utmatningsfacket 
så att de stämmer överens med sidguiderna på inmatningshissen.

Sidguiderna kan även vikas ihop mot utmatningsfacket.

• Justera dokumentstoppet – 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 viker 
du ihop dokumentstoppet på utmatningsfacket.
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Justera utmatningsfacket 
för inriktning av främre 
kanten och normal 
dokumenthantering

Kodak-tillbehöret utmatningsfack för inriktning av främre kanten finns 
tillgängligt om du vill att kanterna på dina dokument ska riktas in mot 
dokumentstoppet på utmatningsfacket efter avläsning. Mer information om hur 
du använder detta utmatningsfack finns i anvisningarna som medföljde detta 
tillbehör. 

Använd det bakre 
dokumentutloppet

Dokument som kräver specialhantering (t.ex. ömtåliga dokument, fraktsedlar 
etc.) kan matas ut genom det bakre dokumentutloppet. Detta utlopp ger en rak 
pappersbana som låter dokument passera rakt genom transportören och 
därigenom minska risken för att dokumentet fastnar.

Använd det bakre dokumentutloppet när:
• dokumenten är för styva för att kunna vända i transportören och fastnar.
• dokumenten är ömtåliga och du inte vill böja dem.

• staplingsordningen inte är viktig.
• avläsningen görs direkt till papperskorgen när dokument inte behövs efter 

avläsningen.

• du avläser fotografier.

NOTERA:
• Var noga med att växla tillbaka den bakre dokumentutmatningskopplaren till 

sitt ursprungliga läge när du är klar.
• Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme bakom bildläsaren för att 

mata dokumenten genom bildläsaren med detta alternativ.

• När flera dokument avläses genom det bakre dokumentutloppet matas de ut 
i omvänd ordning.
18 A-61995_sv  April 2022



Göra iordning 
dokumenten för 
avläsning

1. Dokument av standardpappersstorlek matas 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.

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

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

4. 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 lägger du dokumentet i en genomskinlig skyddsficka 
och använder det bakre dokumentutloppet. Skyddsfickor ska matas in en 
åt gången med den vikta kanten först, med användning av 
vippomkopplaren för avståndsfrigöring.

ANMÄRKNING: Tillvalet Kodak A3 flatbäddtillbehör kan också användas 
för att avläsa ömtåliga dokument.

5. Lägg önskade dokument i inmatningshissen.
NOTERA:

• Vissa särskilt tjocka och/eller styva dokument, t.ex. försändelsekuvert, 
kan kräva följande:
- Användning av det bakre dokumentutloppet.
- Användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring.

- Avlägsnande av försepareringsdynan.
- Avläsning vid 300 dpi eller mer för att reducera transporthastigheten 

genom bildläsaren.
6. Tryck på knappen Start/Fortsätt/Paus när det står 1 - Color PDF (1 - färg 

PDF) på operatörkontrollpanelen. När dokumentet har lästs in visas 
dialogrutan Spara som. 
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7. Ange ett filnamn (t.ex. Min forsta avläsning.pdf) och välj plats där du vill 
spara filen (t.ex. på Skrivbordet) och klicka på Spara. När du klickar på 
Spara visas dokumentet. ANMÄRKNING: Smart Touch kan konfigureras 
enligt dina bildläsningsbehov. Mer information om Smart Touch finns i 
mappen Documentation (dokumentation) på CD-skivan som medföljde 
bildläsaren. 

8. Bildläsaren är redo för användning. 

Avläsning av 
dokument

Bildläsaren måste aktiveras för avläsning av dokument. Detta görs via 
bildläsningsprogrammet. Efter att du har aktiverat bildläsaren, beroende på 
hur din bildläsare är konfigurerad, kommer bildläsaren antingen automatiskt 
att börja avläsa (dvs. autostart) eller börja avläsa när du trycker på knappen 
Start/paus på Operatörskontrollpanelen. 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. 

Starta, stanna och pausa 
bildläsaren

Du kan manuellt starta, stoppa eller pausa bildläsaren medan du avläser 
dokument.
• För att tillfälligt avbryta avläsningen, tryck på knappen Start/Paus på 

operatörkontrollpanelen en gång. 
• Tryck på Start/Paus på operatörkontrollpanelen för att återuppta 

avläsningen efter den har pausats.

• Om du vill stoppa avläsningen, tryck på Stopp på operatörkontrollpanelen.
ANMÄRKNING: 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.

Utför snabbrengöring med 
Start-/pausknappen 

När bildläsaren är i pausat läge kan bildläsarlocket öppnats utan att bildläsaren 
inaktiveras. Om du upptäcker stråk på dina bilder medan avläsningen sker kan 
du trycka på Start-/pausknappen för att snabbt rengöra bildläsningsguiderna 
mitt i avläsningen av en bunt dokument. Så här gör du då:
• Tryck på Start-/pausknappen, öppna bildläsarlocket, rengör 

bildläsningsguiderna, stäng bildläsarlocket och tryck på Start-/
pausknappen. Anvisningar finns i avsnittet "Rengöring av 
bildläsningsguiderna - grundläggande" i kapitel 5.
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Använda 
operatörkontrollpanelen

Det finns flera alternativ som kan kommas åt genom skärmen på 
operatörkontrollpanelen. Om det står en pil efter alternativet kan du välja det 

alternativet genom att trycka på -knappen på operatörkontrollpanelen så 
kommer en annan skärm att visas, där du kan göra ytterligare inställningar.

För mer information och anvisningar om hur du använder dessa alternativ, se 
följande avsnitt. Följande är en beskrivning av knapparna på 
operatörkontrollpanelen.

1 Skärmen på operatörkontrollpanelen: visar menyalternativ, 
dokumenträknare, status för papperssensor och bildläsare samt 
händelser.

2
Välj: utför åtgärden som har valts på menyn.

3
Upp: rullar menyn uppåt en post.

4
Ned: rullar menyn nedåt en post.

5
Start/paus: startar bildläsning eller pausar bildläsningsuppgiften.

6
Stopp: stoppar bildläsaren.

7 Gå tillbaka/avläsa igen: när du trycker på den går du tillbaka till 
föregående skärm. 
ANMÄRKNING: När du använder alternativet Interaktiv 
återställning av multimatning kan du trycka på den här knappen 
för att avläsa ett dokument igen.

1

2

3
4

5

6

7
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Skärmen Klar När skannern är påslagen och klar visas skärmen Klar. 

Statusområde Statusområdet visar följande ikoner:

Kugghjulsikon*
Indikerar att en programåsidosättning har 
aktiverats.

Pappersindikator* 

Indikerar att dokument finns i 
inmatningshissen och att bildläsaren 
kommer att göra avläsning från 
inmatningshissen.

Pappersindikator Indikerar att det inte finns några 
dokument i inmatningshissen.

Dokumentantal Indikerar antalet dokument som har 
avlästs.

Användarräknarikonen indikerar att användarräknaren visas.

Dokumenträknarikonen*
Indikerar att dokumenträknaren visas. 
Denna visas endast om 
användarräknaren är Av.

* Dessa ikoner visas inte på bilden ovan.
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Skärmen Klar låter dig komma åt följande alternativ:
• Rensa bana
• Sänk hissen
• Nollställ användarräknare
• Visa användarräknare
• Smart Touch
• Operatörslogg
• Information
• Diagnostik
• Inställningar
ANMÄRKNING: Använd Upp-/nedpilknapparna på operatörkontrollpanelen 

för att visa alla alternativ.

Rensa väg – använd det här alternativet för att rensa eventuella dokument 
från bildläsartransportbandet.
Sänk 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 (500 ark).
Nollställ användarräknare – gör det möjligt att nollställa värdet på 
användarräknaren (dokumenträknaren måste nollställas av 
avläsningsprogrammet). Detta alternativ visas inte om Visa användarräknare 
är av/inaktiverat.

Visa användarräknaren – visar användarräknaren. Tryck på Välj-knappen på 
operatörkontrollpanelen för att aktivera eller inaktivera detta alternativ.
De andra alternativen på skärmen Klar ger ytterligare alternativ när de väljs. 
Mer information finns i avsnitten nedan.

Indikerar att alternativet är på/aktiverat.

Indikerar att alternativet är av/inaktiverat.

Visar en annan skärm.
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Smart Touch Smart Touch erbjuder flera bildläsningsfunktioner för enkel användning av 
bildläsaren.

Markera Smart Touch på menyn Redo för att öppna genvägarna till Smart 
Touch. Välj en av genvägarna för att påbörja bildläsningen med användning av 
den funktionen. 

Visa operatörsloggen Operatörsloggen ger felkodsinformation, t.ex. klockslag då felet inträffade, 
felkoden och en kortfattad beskrivning av felet.

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 
operatörkontrollpanelen att rensas. 
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Visa information om 
bildläsaren 

Informationsskärmen ger information om din bildläsare (t.ex. versionsnummer 
av fast programvara, bildläsarens serienummer, totalt antal avlästa sidor etc.).

Diagnostik Diagnostikfunktionen tillhandahåller följande alternativ:
• Utskriftstest

• Räkna endast
• Räkna endast - multimatning
• Patchtest

• UDDS-kalibrering
• Ändringar
En beskrivning av dessa alternativ finns i avsnitten nedan. 

Utföra ett utskriftstest Utskriftstestet kontrollerar att bläckstrålarna i Enhanced Printer (tillval) 
fungerar som de ska.
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1. Välj Utskriftstest. Skärmen Utskriftstest kommer att visas.

2. Lägg ett tomt pappersark i inmatningshissen.
3. Tryck på knappen Start/paus. 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.
• Om mönstret är inkonsekvent, verifiera att bläckpatronen är korrekt 

installerad; annars kan du behöva rengöra skrivhuvudet på botten av 
bläckpatronen eller byta ut patronen.

ANMÄRKNING: 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. Tryck på Stopp för att återgå till skärmen Diagnostik.

Acceptabelt Oacceptabelt: inkonsekvent mönster
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Räkna endast Du kan vilja räkna antalet dokument som går in i bildläsaren utan att faktiskt 
avläsa dem.
ANMÄRKNING: Du kan även räkna sidorna utan att det finns en värddator 

ansluten till bildläsaren.

1. Välj Räkna endast.

 Testskärmen Räkna endast visas.

2. Lägg de dokument du vill räkna i inmatningshissen och tryck på Start-/
paus knappen. När bildläsaren har matat in alla dokument, visas det totala 
numret i Statusområdet.

3. Tryck på Stopp för att återgå till skärmen Diagnostik.

NOTERA:
• När du trycker på knappen Stopp så stannar mataren och transporten. Du 

kan fortsätta testet Endast räkna genom att trycka på Start-knappen.
• Multimatningsdetektering är inte aktiverat i läget Endast räkna.
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Räkna endast - multimatning Med alternativet Räkna endast - multimatning kan du räkna dokument utan att 
avläsa dem; bildläsaren stannar dock när en multimatning detekteras.
1. Välj Räkna endast - multimatning.

Testskärmen Räkna endast visas.

2. Lägg de dokument du vill räkna i inmatningshissen. När en multimatning 
påträffas medan bildläsaren räknar dokument kommer bildläsaren att 
stanna.

3. Tryck på knappen Start/paus för att återuppta räkningen. När bildläsaren 
har matat in alla dokument, visas det totala numret.

4. Tryck på Stopp för att återgå till skärmen Diagnostik.
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Utföra ett patchtest Använd patchtestet för att verifiera att omkopplarpatcherna kan detekteras.
1. Välj Patchtest från skärmen Diagnostik.

Skärmen Patchtest kommer att visas.

2. Lägg ett/flera dokument med patch i inmatningshissen och tryck på 
start-/paus knappen. När dokumenten har avlästs kommer resultaten av 
patchtestet att visas. Resultaten visar antalet omkopplarpatchar som har 
känts igen av bildläsaren.

3. Tryck på Stopp för att återgå till skärmen Diagnostik.
A-61995_sv  April 2022 29



Utför en UDDS-kalibrering UDDS-kalibrering används för att kalibrera systemet för dokumentdetektering 
med ultraljud för multimatningar. UDDS-kalibrering behövs sällan. 
Kalibreringen bör endast utföras om det föreligger ett problem med matningen 
eller multimatningsdetekteringen. 
1. Välj UDDS-kalibrering. Skärmen UDDS-kalibrering visas. 

2. Du kommer att ombes lägga ett 75–80 g/m2 ark i A4-storlek eller 20 punds 
pappersark i Letter-storlek i inmatningshissen i liggande orientering. 

3. Tryck på knappen Start/paus. Kalibreringsresultaten visas.

Ändringar Detta alternativ är endast avsett för servicebruk. Använd endast detta 
alternativ när det rekommenderas av en Kodak Alaris servicetekniker. 

Inställningsskärmen Skärmen Inställningar ger skannerinställningar som bara sällan behöver 
ställas in.

• Användarräknare – när detta alternativ är på, räknas alla dokument som 
matas in tills det nollställs.

• Automatisk hiss – när detta alternativ är på, höjs inmatningshissen 
automatiskt när papper läggs till i en tom inmatningshiss. 

• Klammer-/metallskydd – när detta alternativ är aktiverat detekterar 
bildläsaren metall (t.ex. klamrar, gem) på dokumenten. Därmed skyddas 
dokumenten och bildläsaren från skador. 

• Volym – gör det möjligt att justera volymen på bildläsarlarmet till: Av, låg, 
medium eller hög.

• OCP-kontroll för felmatning – när detta alternativ är valt och du väljer 
Växla tillåter det dig att aktivera eller avaktivera multimatnings- och 
metallskyddsfunktionerna för valfritt antal dokument. Om du väljer 
Utelämna avaktiveras dessa funktioner endast för nästa dokument.

• Programåsidosättningar – på skärmarna för programåsidosättningar kan 
du ställa in språk, papperskälla, post-avläsning, rotation, 
felmatningsdetekteringsalternativ samt bildläsarhastighet. De flesta skärmar 
som kan öppnas från skärmen Programåsidosättningar har 
programinställningsalternativet. Programinställningsalternativet är 
standardalternativet och indikerar att bildläsaren kommer att använda 
inställningar enligt definitionen i avläsningsprogrammet. 

• Återställ alla inställningar – när detta alternativ väljs återställs alla 
inställningarna till standardinställningarna för bildläsaren.
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Användarräknare Med användarräknaralternativet kan du automatiskt hålla rätt på hur många 
sidor som avläses per dag, per timme eller per batch. Om du håller reda på 
avlästa sidor för hand under en avläsningssession, gör detta alternativ det 
möjligt för dig att eliminera den manuella insatsen. 
När detta alternativ är på går räknaren till 0 och ökar för varje 
dokumentmatning. Du kan återställa denna räknare när som helst genom att 
välja alternativet Återställ användarräknare på skärmen Klar.

Om Användarräknaren är inställd på På kommer alternativet Visa 
användarräknare och Återställ användarräknare finnas tillgängliga från 
skärmen Klar. 

• Om du väljer Visa användarräknare på skärmen Klar kommer ikonen 

Användarräknare  att visas i statusområdet bredvid Räknarvärdet. 

Om Användarräknaren är inställd på Av kommer alternativen Visa 
användarräknare och Återställ användarräknare inte att vara tillgängliga 
från skärmen Klar. Endast Dokumenträknarvärdet visas i statusområdet. 

Automatisk hiss När detta alternativ är på kommer inmatningshissen automatiskt att höjas till 
matningspositionen när papper läggs till i en tom inmatningshiss. 
1. Välj Automatisk hiss på skärmen Inställningar.

2. Välj Av eller På.
3. Tryck på knappen Välj och tryck på knappen Gå tillbaka (X) för att återgå 

till skärmen Inställningar.
A-61995_sv  April 2022 31



Klammer-/metallskydd När detta alternativ är På detekterar bildläsaren eventuella klamrar, gem etc. 
på dokumentet. Den här inställningen skyddar dokumenten och bildläsaren 
från skador. När bildläsaren detekterar metall på ett dokument stannar 
bildläsaren så att du får möjlighet att avlägsna metallen från dokumentet och 
fortsätta avläsningen. 

Ändra volymen På skärmen Volym kan du justera volymen på ljudet som bildläsaren avger när 
ett bildläsartillstånd uppstår. Alternativen är: Hög (högst volym), Medium, Låg 
(lägst volym) eller Av (inget ljud). Standardinställningen är Av.
1. Välj Volym på skärmen Inställningar.

2. Välj önskat Volym-alternativ.
3. Tryck på knappen Välj och tryck på knappen Gå tillbaka (X) för att återgå 

till skärmen Inställningar.

Använda OCP-kontroll för 
felmatning

Denna kontrolls inställningar används under avläsning för att åsidosätta 
inställningar för multimatning och metallskydd. 

1. När du har valt OCP-kontroll för felmatning från skärmen, välj Växla som 
tillåter dig aktivera eller avaktivera felmatningsdetektering och 
metallskyddsfunktioner för valfritt antal dokument.
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2. Välj En sida för att komma åt alternativen Utelämna för multimatnings- och 
metallskyddsfunktionerna som låter dig avaktivera funktionen för enskilda 
dokument. Markera Utelämna igen efter behov för andra dokument i 
samma bildläsningsuppgift.

Utelämna 
Multimatningsdetektering 
eller Klammer-/metallskydd

Dessa alternativ kan aktiveras under bildläsning för att åsidosätta inställningar 
för multimatning och metallskydd för att tillåta tjockare dokument eller 
dokument med folie att passera genom bildläsaren utan att pausa uppgifter. 
1. Om du vill aktivera alternativen Uteslut multimatningsdetektering och 

metallskydd under bildläsning väljer du OCP-kontroll för felmatning från 
OCP för att komma åt kontrollen. Växla är standardinställningen. 

2. Välj En sida för att komma åt alternativen Utelämna för funktionen 
multimatning och metallskydd som låter dig avaktivera funktionen för 
enstaka dokument. Markera Utelämna igen efter behov för andra 
dokument i samma bildläsningsuppgift.
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3. Efter att ha skannat dokument som kräver att du använder alternativet 
Utelämna väljer du Växla som tillåter dig aktivera eller avaktivera 
felmatningsdetektering och metallskyddsfunktioner för valfritt antal 
dokument. 

ANMÄRKNING: Visade inställningar för felmatnings-/metallskydds tillämpas 
på alla dokument tills inställningarna ändras eller Utelämna 
aktiveras igen.

Programåsidosättningar Programåsidosättningsalternativet gör det möjligt att åsidosätta inställningarna 
för bildläsningsuppgiften, papperskälla, post-avläsningsrotation, 
felmatningsdetekteringsalternativ samt bildläsarhastighet för resten av 
bildläsningsuppgiften. Dessa åsidosättningar har prioritet framför eventuella 
andra inställningar i avläsningsprogrammet.
Om programmet exempelvis är inställt så att det avläser 100 ark från 
inmatningshissen, kan du ändra papperskällan till 250 ark; eller om 
programmet vanligtvis är inställt på att avläsa Automatiskt - standard 90 kan 
du ändra post-avläsningsrotation till Automatiskt - standard 180. 

Välja ett språk Skärmen på Kodak-bildläsare i4x50 har stöd för flera språk. Ställ in det språk 
du vill att informationen på operatörkontrollpanelen ska visas på.
ANMÄRKNING: När du ställer in ett språk kommer alternativet 

Programinställningar automatiskt att ställa in språket på 
bildläsarskärmen så att det stämmer överens med språket på 
värddatorn.

1. Välj Programåsidosättningar på Inställningar-skärmen för att komma åt 
språkinställningarna.
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2. Välj Språk för att öppna Språk-skärmen.

3. Välj önskat språk. 

4. Tryck på Välj-knappen och tryck sedan på Gå tillbaka (X)-knappen för att 
gå tillbaka till skärmen Programåsidosättningar.

Välja en papperskälla Alternativet Papperskälla gör det möjligt att välja höjden på inmatningshissen. 

1. Välj Programåsidosättningar på Inställningar-skärmen för att komma åt 
inställningarna för papperskälla.

2. Välj Papperskälla på skärmen Programåsidosättningar.

3. Markera ett av följande alternativ:
• Dokumentmatare: inmatningshissen står i det översta läget. 
• 100 ark
• 250 ark
• 500 ark
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ANMÄRKNING: En beskrivning av ovanstående val finns i 
Bildläsningsguide för Kodak bildläsare i4x50 för TWAIN 
och ISIS.

4. Tryck på Välj-knappen och tryck sedan på Gå tillbaka (X)-knappen för att 
gå tillbaka till skärmen Programåsidosättningar.

Ställa in 
postavläsningsrotation

Postavläsningsrotationsalternativet gör det möjligt att välja ett 
rotationsalternativ som ska tillämpas på den elektroniska bilden när den har 
lästs in. 
1. Välj Programåsidosättningar på Inställningar-skärmen för att komma åt 

inställningarna för postavläsningsrotation.

2. Välj postavläsningsrotation på skärmen Programåsidosättningar.

3. Markera ett av följande alternativ:
• (inget) 
• Automatiskt 
• Automatiskt - standardinställning 90
• Automatiskt - standardinställning 180
• Automatiskt - standardinställning 270
• 90, 180, 270 grader 
ANMÄRKNING: En beskrivning av ovanstående val finns i 

Bildläsningsguide för Kodak bildläsare i4x50 för TWAIN 
och ISIS.

4. Tryck på Välj-knappen och tryck sedan på Gå tillbaka (X)-knappen för att 
gå tillbaka till skärmen Programåsidosättningar.
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Konfigurera 
felmatningsdetektering

Det här alternativet tillhandahåller en kombination av flera 
multimatningsfunktioner inklusive multimatningsdetektering och intelligent 
dokumentskydd, vilket avgör hur aggressivt bildläsaren detekterar 
dokumenten som kommer in i bildläsaren på del sätt. 
1. Välj Programåsidosättningar på Inställningar-skärmen för att komma åt 

inställningarna för felmatningsdetektering.

2. Välj Felmatningsdetektering på skärmen Programåsidosättningar.

3. Markera ett av alternativen för felmatningsdetektering. När du väljer Låg, 
Medium eller Hög kommer multimatningsdetekteringen att aktiveras med 
interaktiv multimatning och alla tre sensorerna slås på. Intelligent 
dokumentskydd är också aktiverat. 
• (inget) 
• Låg 
• Medium 

• Hög
4. Tryck på Välj-knappen och tryck sedan på Gå tillbaka (X)-knappen för att 

gå tillbaka till skärmen Programåsidosättningar.
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Ställa in bildläsarhastighet Hastighetsalternativet tillhandahåller en meny med alternativ som styr hur 
snabbt sidorna ska läsas av. 
1. Välj Programåsidosättningar på Inställningar-skärmen för att komma åt 

hastighetsinställningarna.

2. Välj Hastighet på skärmen Programåsidosättningar.

3. Markera ett av hastighetsalternativen.
• Matningsjustering: med det här alternativet kan du justera 

bildläsarens genomströmning så att den stämmer överens med din 
personliga bildläsningstakt. Välj -1 till -9 (lägsta hastighet) för att justera 
hastigheten vid vilken sidorna matas in i bildläsaren. Denna justering 
påverkar inte bildläsarens transporthastighet. 
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• Över 300 dpi: gör det möjligt att välja något av följande alternativ:

- Högsta kvalitet - bildläsaren körs på lägre hastighet men skapar en 
bild av högsta kvalitet.

- Högsta hastighet - bildläsaren körs på högre hastighet men skapar 
en bild av god kvalitet.

4. Tryck på Välj-knappen och tryck sedan på Gå tillbaka (X)-knappen för att 
gå tillbaka till skärmen Programåsidosättningar.

Verifiera ett 
multimatningsdokument

När du stöter på en multimatning och Multimatningsdetektering är på 
kommer bildläsaren att stanna och visa följande skärm så att du kan välja att 
acceptera bilden eller göra om avläsningen. 

Gör om skanningAcceptera

Stopp
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• Bilden visas på datorn så att den är lätt att se.

• Om du vill acceptera bilden väljer du Acceptera så fortsätter bildläsaren att 
läsa av dokumentet.

• Om du vill göra om avläsningen väljer du Gör om avläsning och lägger 
tillbaka dokumentet i inmatningshissen. Dokumentet läses av på nytt.

• Om du trycker på Stopp på operatörkontrollpanelen kommer bilderna som 
visas på datorn att ignoreras och bildläsningssessionen avslutas.
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Välj 
bildläsningsprogram

Kodak Alaris har inkluderat två bildläsningsprogram med din bildläsare: Smart 
Touch och Kodak Capture Pro Software Limited Edition. 
Kodak Capture Pro Software Limited Edition är ett intuitivt och lättanvänt 
infångningsprogram som är särskilt utformat för att förenkla hantering och 
delning av avlästa dokument. Med programvaran Kodak Capture Pro Software 
Limited Edition får du en produkt som är "klar att använda" och kan omedelbart 
fånga in, ändra och skicka ut allt från enstaka dokument till större batcher 
i distribuerade miljöer eller avdelningar.
Kodak Capture Pro Software Limited Edition erbjuder allt det väsentliga för 
enkel och produktiv avläsning och har dessutom samma utformning och 
gränssnitt som Kodak Capture Pro, vilket erbjuder många fler avancerade 
funktioner för automation av bild- och datainfångning.
Med en komplett uppsättning av ikonbaserade verktyg och andra funktioner 
erbjuder Kodak Capture Pro Software Limited Edition förenklad bildläsning. 
Snabb och enkel bildläsning till fil, skapa sökbara PDF-filer eller integrera din 
information i en gemensam plats, som till exempel Microsoft SharePoint.

Kodak Capture Pro Software finns även för bildläsare i Kodak i4x50-serien. 
Gå till www.AlarisWorld.com/go/capturepro för mer information.

Smart Touch-funktionen är en enknappslösning för
organisering av dina digitala dokument. Med Smart Touch-funktionen kan du 
nu
organisera dokument:
• till dina filplatser
• som e-postbilagor
• till MS SharePoint Server
• till skrivare
• till andra datorprogram
i flera olika filformat: PDF, TIFF, JPEG, RTF, BMP och sökbar PDF.
Det finns nio fördefinierade kortkommandon för åtgärder som du kan använda. 
Du kan ändra och byta namn på kortkommandona för att skapa dina egna 
anpassade åtgärder. Du kan även förhandsgranska och enkelt ändra bilder 
(zooma, panorera, rotera, beskära etc.) innan de skickas till sin destination.
Mer information om Smart Touch finns i mappen Dokumentation folder på 
CD-skivan som följde med bildläsaren eller gå till: www.AlarisWorld.com/go/
smarttouch.

Många andra företag har inkluderat stöd för bildläsarna i Kodak i4x50-serien 
i sina bildläsarprogram. Kontakta dessa företag för hjälp med dessa program.
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4 Utskrift av dokument

Enhanced Printer-
tillbehör 

Det här kapitlet innehåller information om hur du använder Kodak Enhanced 
Printer-tillbehöret (tillval). För att kunna använda utskriftsalternativet måste du 
ha köpt och installerat Enhanced Printer-tillbehöret. Se instruktionerna som 
följde med Enhanced Printer-tillbehöret beträffande anvisningar om hur man 
installerar detta tillbehör.

Läs Bildläsarguide för TWAIN Datasource eller ISIS Driver eller ISIS Driver på 
CD-skivan eller dokumentationen för ditt bildläsarprogram för mer information 
om aktivering av utskrifter och inställning av utskriftssträngar.
ANMÄRKNING: Kodak bildläsare i i4x50-serien inkluderar även en digital 

utskriftsfunktion som inte kräver något ytterligare köp. Digital 
utskrift tillhandahåller samma alternativ som fysisk utskrift 
men istället för att skriva ut på en fysisk sida bäddas 
informationen in i bildfiler. Mer information om digital utskrift 
finns i Bildläsarguide för TWAIN Datasource eller ISIS Driver. 

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 operatören, samt 
uppgifter som kan variera för varje sida som har avlästs, t.ex. den sekventiella 
räknaren för dokument. 

Alla utskriftkontroller och -funktioner är åtkomliga via TWAIN Datasource eller 
ISIS-drivrutinen. 
NOTERA:

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

• Rensa bildläsarens pappersvägskomponenter varje dag vid användning av 
skrivaren.

• Du kan inte skriva ut på dokument som är kortare än 10 cm (4 tum) långa.
• Om du försöker avläsa med en jobbinställning som har aktiverat utskrift och 

du inte har en Enhanced Printer installerad, kommer ett felmeddelande att 
visas. 
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Skrivarspecifikationer Mer information om följande specifikationer återfinns i Bildläsarguide för 
TWAIN Datasource eller ISIS Driver.

Karaktäristik Beskrivning
Max. rader 1 
Max. tecken 40 (inkl. mellanslag)
Utskriftsplatser (vågrätt) 8 främre manuellt inställda
Utskriftsplatser (lodrätt) Ställ in enligt bildläsarprogrammet
Utskriftsorientering 0, 90, 180, 270 grader
Teckenstorlek Normal, Fetstil och Extra fet

ANMÄRKNING: Inte alla språk kan stödja ett 
fetstilt teckensnitt baserat 
på tecknens komplexitet, till 
exempel halvbredds 
Katakana. 

Utskriftssida Fram (före avläsning)
Minsta utskriftsavstånd från 
främre kanten av dokumentet

0,89 cm (0,35 tum) 

Bläckpatron Svart: HP-C6602A
Röd: HP-C6602R

Tecken per bläckpatron Upp till 1 500 000 till 2 000 000 (baserat på 
vilken teckenstorlek som används)

Statiska fält tillgängliga Användarspecificerade meddelanden via 
infångningsprogram 

Dynamiska fält tillgängliga Upp till ett niosiffrigt sekventiellt 
dokumentnummer eller patchnummer 
(endast bildläsare i4850), datum, fyrsiffrig tid 

Språk som har stöd Alla fonetiska språk. Till exempel: 
Holländska, engelska, franska, tyska, 
italienska, portugisiska, spanska, japanska 
(halvbredd Katakana), förenklad kinesiska, 
traditionell kinesiska, ryska, turkiska, 
tjeckiska, koreanska. 
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Installera/byta 
bläckpatronen

Du måste installera bläckpatronen innan du använder skrivaren. Se avsnittet 
"Tillbehör och förbrukningsartiklar" i kapitel 5 beställningsinformation.

Efter den ursprungliga installationen, byt ut bläckpatronen när:
• tryckta tecken ser ljusa eller ojämna ut
• tecken på saknade tecken
• ett utskriftstest avslöjar inkonsekvent teckenkvalitet
• rengöring har inte förbättrat den allmänna utskriftskvaliteten
VIKTIGT: Avyttra den tomma bläckpatronen i enlighet med nationella, 

regionala och lokala lagar.

1. Avlägsna utmatningsfacket.

2. Öppna locket på skrivaren.

ANMÄRKNING: 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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3. Om du installerar bläckpatronen för första gången trycker du in kontakten 
på skrivarkabeln ordentligt i skrivarpatronen.

ANMÄRKNING: Om du byter ut en bläckpatron är skrivarkabeln redan 
installerad och du behöver bara ta bort skrivarpatronen 
från dess läge och ta bort den tomma bläckpatronen. 

4. Öppna bläckpatronsförpackningen och ta bort fliken från den nya 
bläckpatronen.

5. Lyft upp den gröna fliken på skrivarpatronen och skjut in den nya 
bläckpatronen i skrivarpatronen och stäng fliken. 

NOTERA:

• Om skrivarkabeln kopplas bort trycker du in den på plats igen. 
• Avyttring av bläckpatron: läs på Hewlett-Packards webbplats om 

återvinning av skrivartillbehör eller avyttring av bläckpatroner enligt lokala 
bestämmelser.
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6. För skrivarpatronen till önskad skrivarposition. Mer information finns i "Byta 
utskriftspositioner" senare i detta kapitel.

7. Stäng skrivarens lock och installera utmatningsfacket.
8. Kör ett utskriftstest (se nästa avsnitt).

Köra ett utskriftstest Du kan göra ett utskriftstest genom att använda alternativet utskriftstest på 
operatörkontrollpanelen (se kapitel 3, "Utföra ett utskriftstest") eller med 
bildläsningsvalideringsverktyget.
1. Lägg ett tomt pappersark i inmatningshissen.
2. Se till att bläckpatronen är korrekt insatt.

3. Välj Start>Program>Kodak>Dokumentavbildning>i4x50.

4. Välj TWAIN för drivrutinstyp och KODAK-bildläsare: i4x50. Dialogrutan 
verifieringsverktyget för bildläsning visas.
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5. Klicka på ikonen Inställning . Huvudfönstret 
i bildläsningsvalideringsverktyget visas.

6. Välj genvägen för standardinställning och klicka på Inställningar.

7. Utgå från fliken Allmänt och klicka på knappen Enhet.
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8. Utgå från fliken Allmänt och klicka på knappen Diagnostik. Fönstret 
Allmänt-diagnostik visas.

9. Markera kryssrutan Skrivare och klicka på Klart.
10. Avläs det tomma pappersarket som finns i inmatningshissen.
11. Kontrollera kvaliteten på testmönstret. Om testmönstret är ojämnt måste 

du rengöra skrivarhuvudet på bläckpatronens botten eller byta ut 
bläckpatronen.

ANMÄRKNING: Rengör skrivhuvudet genom att avlägsna det från 
skrivarpatronen och badda skrivhuvudet med en fuktig duk.

Acceptabelt Oacceptabelt: mönstret 
är inkonsekvent
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Ändra 
utskriftspositioner

Den vågräta utskriftspositionen måste ändras för hand. 

1. Avlägsna utmatningsfacket.
2. Öppna locket på skrivaren.

NOTERA:
• De vågräta utskriftspositionerna syns genom en liten hake på 

skrivarskenan. 
• Utskriften avbryts automatiskt ungefär 1,27 cm (0,5 tum) från den sista 

kanten på dokumentet även om informationen inte har skrivits ut 
fullständigt.

3. Lyft upp skrivarpatronen och ta bort den från dess läge.
4. Rikta in urtaget på skrivarpatronen med önskad horisontal utskriftsposition 

och skjut skrivarpatronen på plats.
ANMÄRKNING: Indikatorerna för utskriftsplats vid kanten på 

inmatningshissen kan användas som en guide för att 
verifiera den vågräta utskriftspositionen. 

5. Stäng skrivarens lock och installera utmatningsfacket.

Indikatorer för utskriftsplats
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Installera/byta 
läskpappersremsorna

De två läskpappersremsorna, som placeras i läskpapperskanalerna vid 
installationen, sitter i bildläsartransportören för att samla in överflödigt bläck. 
För att beställa ytterligare läskpappersremsor, se avsnittet "Tillbehör och 
förbrukningsartiklar" i kapitel 5.

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

2. Lokalisera de två läskpapperskanalerna. Det är på dessa kanaler som 
läskpappersremsorna sätts in eller byts ut.

3. Om du byter ut en läskpappersremsa går du vidare med steg 4, annars går 
du till steg 5.

4. Fatta tag i läskpappersremsan, dra av den försiktigt från kanalen och 
avyttra den smutsiga remsan enligt lokala bestämmelser.

5. Ta bort filmen från en ny läskpappersremsa.
6. Rikta in läskpappersremsan i en av kanalerna.

ANMÄRKNING: Felaktigt inriktade läskpappersremsor kan orsaka 
papperstrassel.

7. Tryck ned den häftande sidan av remsan ordentligt i kanalen.
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8. Upprepa steg 4–7 för den andra remsan.
9. Stäng bildläsarlocket. 

Problemlösning 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 
inkonsekvent

• 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, "Köra ett utskriftstest" tidigare i detta kapitel.
• Rengör skrivarhuvudet på botten av bläckpatronen 

(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 skrivarhuvudet 
på botten av bläckpatronen, sätt tillbaka bläckpatronen och försök igen.

Skriver inte ut • Se till att utskrift har aktiverats i bildläsningsprogrammet.
• Kontrollera att bläckpatronen sitter ordentligt i önskad utskriftsposition.
• Se till att tejpen har avlägsnats från skrivarhuvudet (botten av 

bläckpatronen).
Ett felmeddelande visas på 
operatörkontrollpanelen när du 
försöker skriva ut

• Skrivarpatronen är inte installerad.
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5 Underhåll

Kapitelöversikt Detta kapitel beskriver nödvändiga rengörings- och underhållsförfaranden för 
Kodak bildläsare i4250, i4650 och i4850. 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. Många års erfarenhet med produktionsbildläsning har visat att korrekt 
rengöring och underhåll av bildläsaren resulterar i att mer papper avläses på 
mindre tid, med färre problem. En väl underhållen bildläsare i4250, i4650 och 
i4850 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 försepareringsdynor så att du enkelt kan byta ut 
dem med rekommenderad frekvens. Om du exempelvis bara byter ut hjulen 
och aldrig byter ut separeringsvalsen kommer bildläsarens prestanda till slut 
att minimeras. Utbyte av förbrukningsartiklar vid rekommenderade frekvenser 
säkerställer bästa möjliga prestanda.
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Tabell med 
rengöringsfrekvenser

Rekommenderad rengöringssekvens inkluderar dammsugning av 
bildläsartransporten, avlägsnande av resterna 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 rullrengöringsdynor
• Staticid-våtservetter för Kodak-bildläsare (Staticid-våtservetter är inte 

tillgängliga i vissa länder)
• Brillianize Detailer-torkar för Kodak-bildläsare
• En dammsugare med tillbehör 

Öppna 
bildläsarlocket

1. Stäng av bildläsaren. 
2. Ta bort eventuella dokument från inmatningshissen, transportören och 

utmatningsfacket.

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

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
Kör transportrengöringsarket x x
Rengör bildläsningsguiderna - 
grundrengöring

 x x

Rengör bildläsningsguiderna - 
noggrann rengöring

Efter behov för att avlägsna stråk.
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4. När du är färdig med rengöringen av bildläsaren eller utbytet av en 
förbrukningsartikel, stäng bildläsarlocket med båda händerna.

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

VIKTIGT: Stäng av bildläsaren innan du öppnar den för rengöring. 

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 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-våtservetter innehåller isopropanol som kan orsaka ögonirritation och 
torr hud. Tvätta händerna med tvål och vatten efter du har utfört 
underhållsrutinerna. Se säkerhetsdatabladet (SDS) för mer information. 
Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på Kodak Alaris webbplats på 
www.AlarisWorld.com/go/ehs. 

ANMÄRKNING: För att komma åt säkerhetsdatabladet måste du ange 
katalognumret för leveransen. Se "Tillbehör och 
förbrukningsartiklar" senare i detta kapitel för 
katalognummer.

• Valsrengöringsdynan innehåller natriumlauryletersulfat och natriumsilikat 
vilket kan orsaka ögonirritation. Se SDS för mer information.
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Dammsugning av 
utmatningsfacket 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. Stäng av bildläsaren. 

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

ANMÄRKNING: Rengör inte valsarna med Staticid-våtservetter eller 
Brillianize Detailer-torkar.

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

5. Dra hållaren för separationsdynan framåt och avlägsna separationsvalsen.
ANMÄRKNING: Locket över separationsvalsen är fjäderbelastat. Håll 

tillbaka locket på separationsvalsen tills du har avlägsnat 
separationsvalsen, och sänk sedan försiktigt ned locket 
på separationsvalsen.

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

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

8. Sätt tillbaka separationsvalsen genom att rikta in uttagen på 
separationsvalsen med hållarna.
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Rengöring av 
matarmodulhjulen

9. Rengör matarmodulhjulen genom att manuellt vrida och torka av 
matarmodulhjulen med en valsrengöringsdyna. För bäst resultat, torka 
parallellt med stagarna för att avlägsna eventuell smuts mellan stagarna. 
Du behöver inte avlägsna matarmodulen för att rengöra hjulen.
ANMÄRKNING: Använd inte Staticid-våtservetter eller Brillianize Detailer-

torkar för att rengöra matningsmodulens hjul.

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

Rengöring av vändbara vita 
bakgrundsremsor

1. Stäng av bildläsaren. 
2. Öppna bildläsarlocket.
3. Torka av de övre och nedre bakgrundsremsorna med en Staticid-våtservett 

eller en "Step 1" Brillianize Detailer-tork

ANMÄRKNING: Var försiktig så du inte vidrör transportvalsarna.

4. Torka åter de övre och nedre bakgrundsremsorna med en nästan torr 
Staticid-våtservett eller en "Step 2" Brillianize Detailer-tork för att avlägsna 
eventuella stråk.
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Rengöring av 
bildläsningsguiderna – 
grundrengöring

1. Stäng av bildläsaren. 
2. Öppna bildläsarlocket.

3. Torka av de övre och nedre bildläsningsguiderna med en Staticid-
våtservett eller en "Step 1" Brillianize Detailer-tork.

4. Torka åter den övre och nedre bildläsningsguiden med en nästan torr 
Staticid-våtservett eller en "Step 2" Brillianize Detailer-tork för att avlägsna 
eventuella stråk.

5. Stäng bildläsarlocket.
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Rengöring av 
bildläsningsguiderna – 
noggrann rengöring

Noggrann rengöring av bildläsningsguiderna rekommenderas endast vid 
behov.
ANMÄRKNING: Håll bildläsningsguiderna vid de gröna flikarna för att undvika 

fingeravtryck på bildläsningsguiderna under 
rengöringsproceduren.

Övre bildläsningsguide
1. Stäng av bildläsaren. 
2. Öppna bildläsarlocket.
3. Vrid skruven åt vänster på båda ändarna av den övre bildläsningsguiden 

och ta bort den. Lägg försiktigt bildläsningsguide åt sidan.

4. Dammsug försiktigt hela området mellan lysdioderna.
VIKTIGT: Undvik kontakt med lysdioderna då detta kan orsaka skada. För 

inte in några objekt i området mellan de övre lysdiodsremsorna 
då du kan skada de reflekterande speglarna i 
bildläsningsmodulen på belysningssystemet.

5. Rengör både övre och nedre delen av bildläsningsguiden noggrant med en 
Staticid-våtservett eller en "Step 1" Brillianize Detailer-tork.

6. Torka åter bildläsningsguiden med en nästan torr Staticid-våtservett eller 
en "Step 2" Brillianize Detailer-tork för att avlägsna eventuella stråk.

7. Installera den övre bildläsningsguiden igen. 
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Nedre bildläsningsguide
8. Vrid skruven åt vänster på båda ändarna av den nedre bildläsningsguiden 

och ta bort den. Lägg försiktigt bildläsningsguiden åt sidan.

9. Dammsug försiktigt hela området mellan lysdioderna.

VIKTIGT: Undvik kontakt med lysdioderna då detta kan orsaka skada. För 
inte in några objekt i området mellan de övre lysdiodsremsorna 
då du kan skada de reflekterande speglarna i 
bildläsningsmodulen på belysningssystemet.

10. Rengör både övre och nedre delen av den nedre bildläsningsguiden 
noggrant med en Staticid-våtservett eller en "Step 1" Brillianize Detailer-tork.

11. Torka åter bildläsningsguiden med en nästan torr Staticid-våtservett eller 
en "Step 2" Brillianize Detailer-tork för att avlägsna eventuella stråk.

12. Installera den nedre bildläsningsguiden igen.

13. Stäng bildläsarlocket.
14. 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 till den bredaste positionen.
3. Placera transportrengöringsarket i mitten av inmatningshissen i liggande 

orientering med den häftande sidan uppåt.
4. Använd alternativet Endast räkna från menyn Diagnostik på 

Operatörskontrollpanelen för att köra arket genom bildläsaren.

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

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

Slutliga rengöringssteg När du har kört klart transportrengöringsarket:
1. Stäng av bildläsaren. 
2. Öppna bildläsarlocket.

3. Torka av den exponerade sidan av den övre och nedre bildläsningsguiden 
med en luddfri trasa.

4. Stäng bildläsarlocket och läs av en testbild för att säkerställa bildkvaliteten.
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Utbytesförfaranden Detta avsnitt beskriver förfaranden för utbyte av följande delar. Använd listan 
nedan som en riktlinje för lämplig utbytesfrekvens.

VIKTIGT: Stäng av bildläsaren innan du öppnar den för att byta ut delar. 

• Matningsmodulhjul och separeringsvalshjul – hjulens livslängd varierar 
beroende på papperstyp, miljö och renlighet. Nominell hjullivslängd är 
ungefär 500 000 dokument; resultaten varierar. Försämring av 
matarprestanda, multipelmatare, stopp, etc. indikerar ett behov av att byta 
hjul. Byt alla hjulen på matningsmodulen och separationsvalsen samtidigt.

• Matningsmodul och separeringsvals – vi rekommenderar att du 
installerar en ny matningsmodul och separationsvals vid vart fjärde 
hjulbyte. Installera en ny matarmodul och separationsvals samtidigt.

• Försepareringsdyna – vi rekommenderar att du byter ut 
försepareringsdynan minst lika ofta som du byter matningsmodul-/
separationsvalshjul.

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

Utbyte av matarmodul eller 
matarmodulhjul 
Frigör matarmodulen Det finns två metoder för frigöring av matarmodulen.

Metod 1: 
1. Stäng av bildläsaren. 

2. Tryck på frigöringsfliken på höger sida för att frigöra matarmodulen från 
bildläsaren.

Metod 2:
1. Stäng av bildläsaren.

2. Avlägsna utmatningsfacket.
3. Lyft och öppna locket på skrivaren. 
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ANMÄRKNING: Om du inte vill avlägsna utmatningsfacket kan du lyfta 
framdelen av utmatningsfacket och sedan lyfta locket på 
skrivaren och placera locket bakom höjdjusteringsfliken.

4. Vrid frigöringsknappen för matningsmodulen och lossa matningsmodulen.
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Utbyte av matarmodulhjulen 5. Om du ska byta ut hela matarmodulen går du till steg 11. Om du ska byta 
ut hjulen fortsätter du med steg 5.

6. 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.

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

9. Installera varje nytt hjul genom att dra det försiktigt över kärnenheten. 
Hjulen behöver inte installeras i någon särskild orientering. Se till att hjulen 
är helt inriktade mot flänskanten. Om hjulen är felaktigt inriktade kan 
slitage i förväg inträffa.
VIKTIGT: Sträck inte ut hjulet för mycket; det kan gå sönder.

10. Byt ut varje kärnenhet i det nedre matningsmodulhöljet och rikta in flikarna 
på det övre höljet med uttagen på det nedre höljet.

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

flänskant
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Utbyte av matarmodulen 12. För in stiftet på vänster sida av matningsmodulen med staven (1); rikta in 
den övre fliken mot uttaget (2); rikta in stiftet på höger sida av 
matningsmodulen mot staven (3) och vrid den gröna frigöringsknappen 
på matningsmodulen (4) för att åter engagera matningsmodulen. Verifiera 
att matarmodulen sitter säkert på plats och rör sig fritt efter du har 
installerat den. 

13. Om du har frigjort matarmodulen med metod 2 ska du stänga 
bildläsarlocket och locket på skrivaren.

14. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utbyte av separeringsvals 
eller separeringsvalshjul

1. Stäng av bildläsaren. 
2. Öppna bildläsarlocket.

3. Dra fram locket över separationsvalsen och avlägsna separationsvalsen.

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

Utför steg 4 och 5 om du vill byta ut separeringsvalsen. Utför steg 6 om du 
vill byta ut separeringsvalshjulen.
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4. För in den nya separationsvalsen. Se till att rikta in uttagen på 
separationsvalsen mot hållarna.

5. Sänk försiktigt ned locket på valsen och stäng bildläsarlocket.
Så byter du hjulen:

6. Ta av varje hjul genom att fösa av hjulet från kärnenheten.
7. Installera varje nytt hjul genom att dra det försiktigt över kärnenheten.

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

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

9. Sänk försiktigt ned locket på valsen. 
10. Stäng bildläsarlocket.

Byta ut 
försepareringsdynan

Byta försepareringsdynan när frekvensen av multimatade dokument ökar.
1. Stäng av bildläsaren. 

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

ANMÄRKNING: Försepareringsdynan passar tätt; därför kan det behövas 
lite kraft för att avlägsna den.
66 A-61995_sv  April 2022



4. Installera den nya försepareringsdynan. Se till att den snäpps fast.
5. Stäng bildläsarlocket.

Byta ut 
bildläsningsguiderna

Bildläsningsguiderna ska bytas ut när de är svårt repade och det syns defekter 
i bilden.
1. Stäng av bildläsaren.

2. Öppna bildläsarlocket.
3. Lossa skruven på båda ändarna av den nedre bildläsningsguiden och ta 

bort den.
ANMÄRKNING: Hantera bildläsningsguiderna försiktigt så det inte 

hamnar fingeravtryck på guiderna.

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

5. Upprepa steg 3 och 4 för att byta ut den övre bildläsarguiden.
6. Stäng bildläsarlocket.

Byta ut de vändbara vita 
bakgrundsremsorna

I sällsynta fall kan du behöva byta ut de vändbara vita bakgrundsremsorna; följ 
i så fall anvisningarna nedan.
1. Stäng av bildläsaren. 

2. Öppna bildläsarlocket.
3. Lossa de två skruvarna på båda ändarna av den nedre bakgrundsremsan 

och ta bort den.

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.
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7. Upprepa steg 3–6 för att byta ut den övre bakgrundsremsan.
8. Stäng bildläsarlocket.

Tillbehör och 
förbrukningsartiklar 

Objekt- och katalognummer kan komma att ändras. Kontakta din 
bildläsarleverantör för att beställa tillbehör. 

* Staticid-våtservetter är inte tillgängliga i alla länder.

Tillbehör/förbrukningsartiklar Kat.nr.
Kodak sats med matarförbrukningsartiklar 832 7538
Kodak XL sats med matarförbrukningsartiklar 838 7938
Kodak XXL-sats med matarförbrukningsartiklar för bildläsare 146 2415
Kodak bildläsningsguidesats 871 4438
Kodak vändbar vit bakgrund 161 2605
Kodak Digital Science transportrengöringsark (50 st) 169 0783
Kodak rullrengöringsdynor (antal 24) 100 2716
Staticid-våtservetter för Kodak-bildläsare (144 st)* 896 5519
Brillianize Detailer-torkar för Kodak-bildläsare 826 6488
Kodak läskpapper 840 5425
Enhanced Printer svart bläckpatron 818 3386
Enhanced Printer röd bläckpatron 159 6832
Tillbehör
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 matare sats för ultralätt papper 844 5280
Enhanced Printer-tillbehör 121 8940
Kodak A3 flatbäddtillbehör 189 4351
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6 Felsökning

Indikatorlampor Stadigt röd sedan blinkande röd – bildläsaren startar upp.

Stadigt grön: bildläsaren läser av, har pausats eller är inaktiv.
Snabbt blinkande grön: bildläsaren hämtar firmware.
Långsamt blinkande grön: bildläsaren står i energisparläget.

Stadigt röd: indikerar ett bildläsarfel, så som att bildläsarlocket är öppet.
När du startar bildläsaren blinkar den röda och den gröna indikatorn. Efter 
cirka 14 sekunder slocknar båda lamporna. När den gröna indikatorlampan 
tänds igen är bildläsaren redo för bildläsning. Dock kan det ta flera sekunder 
för värddatorn att detektera bildläsaren.

Uppgradera 
programvara

Kodak Alaris uppdaterar regelbundet drivrutiner och firmware för att åtgärda 
problem och lägga till nya funktioner. Om det inträffar fel ska du uppgradera till 
den senaste drivrutinen innan du kontaktar service. 
Gå till: www.AlarisWorld.com/go/support, gå till i4x50 Programvara och 
drivrutiner och ladda ned den senaste uppgraderingen.

Kontakta service 1. Besök www.AlarisWorld.com/go/contactus för att få det mest 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 Gällande föreskrifter 
Observera
Oöversatt information i detta avsnitt gäller endast kunder i dessa regioner.

EMC-meddelanden
USA: Produkten har testats och befunnits överensstämma med gränserna för digital utrustning av klass B, enligt del 15 i 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 tv-mottagning, 
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.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller 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 skärmade gränssnittskablar har levererats med produkten eller 
specificerade ytterligare komponenter eller tillbehör på annat ställe som definierats för att användas vid installationen av 
produkten, måste de användas för att säkerställa överensstämmelse med FCC-reglerna.
Korea: Denna produkt används för kontorsutrustning. Om den används i hemmiljö kan den orsaka elektromagnetisk 
våginterferens.

Japan: Denna utrustning är en klass B-produkt. Om du använder den här enheten i en bostadsmiljö kan det orsaka 
radiostörningar. I detta fall kan användaren behöva vidta lämpliga åtgärder.
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Taiwan:
設備名稱：掃描器 ，型號（型式）：Kodak i4250 Scanner / Kodak i4650 Scanner /
Equipment name Type designation (Type) Kodak i4850 Scanner

單元Unit

限用物質及其化學符號
Restricted substances and their chemical symbols

鉛
Lead
(Pb)

汞
Mercury

(Hg)

鎘
Cadmium

(Cd)

六價鉻
Hexavalent
chromium 

(Cr+6)

多溴聯苯
Polybrominated

biphenyls 
(PBB)

多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers 

(PBDE)

輸入 / 輸出托盤

Input/ Output Trays

○ ○ ○ ○ ○ ○

塑料蓋和零件
Plastic Covers and
parts

○ ○ ○ ○ ○ ○

控制面板
Control Panel

○ ○ ○ ○ ○ ○

傳感器
Sensors

○ ○ ○ ○ ○ ○

進料和分離模
塊/輥筒Feed 
and
Separation Modules
/ Rollers

○ ○ ○ ○ ○ ○

紙張傳感器
Paper Sensors

○ ○ ○ ○ ○ ○

端口
Ports

○ ○ ○ ○ ○ ○

打印機附件
Printer Accessory

○ ○ ○ ○ ○ ○

電線
Line cord

－ ○ ○ ○ ○ ○

USB 數據線
USB cable

－ ○ ○ ○ ○ ○

電源
Power supply

－ ○ ○ ○ ○ ○

鎖釘
Locking pin

－ ○ ○ ○ ○ ○

彈簧
Spring

－ ○ ○ ○ ○ ○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference
percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“ ○ ” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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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 Alaris eller genom Kodak Alaris auktoriserade distributörer:
Kodak Alaris Inc. 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 Kodak Alaris 
gottfinnande.
Köpare kan fastställa gällande begränsad garantiperiod för Kodak-bildläsare som köps genom att besöka 
www.AlarisWorld.com/go/support eller läsa begränsade garanti-kortet som medföljer Kodak-bildläsaren.

Inköpsbevis krävs för att demonstrera behörighet för garantiservice.
Garantiundantag
Kodak Alaris begränsade garanti gäller inte för en Kodak-bildläsare som har utsatts för fysisk skada efter köpet, till exempel 
orsakad av olycka, force majeure eller transport, inklusive (a) att inte förpacka och transportera bildläsaren korrekt tillbaka till 
Kodak Alaris för garantiservice i enlighet med Kodak Alaris då gällande riktlinjer för förpackning och leverans, inklusive 
underlåtenhet att byta ut transportfäste före leverans, eller genom att inte ta bort transportfäste före användning; (b) som 
resultatet av användarens installation, systemintegration, programmering, ominstallation av användaroperativsystem eller 
applikationsprogramvara, systemutveckling, omlokalisering, rekonstruktion av data eller borttagning av produkten eller någon 
komponent (inklusive brott på en kontakt, hölje , glas, stift, brickor eller tätning); (c) från service, modifiering eller reparation som 
inte utförts av Kodak Alaris eller en tjänsteleverantör auktoriserad av Kodak Alaris eller genom manipulering, användning av 
förfalskade eller andra icke-Kodak Alaris-komponenter, sammansättningar, tillbehör eller moduler; (d) genom felaktig 
användning, orimlig hantering eller underhåll, felaktig behandling, operatörsfel, underlåtenhet att tillhandahålla korrekt 
övervakning eller underhåll, inklusive användning av rengöringsprodukter eller andra tillbehör som inte godkänts av Kodak 
Alaris eller användning som strider mot rekommenderade procedurer eller specifikationer; (e) av miljöförhållanden (t.ex. 
överdriven värme eller annan olämplig fysisk driftsmiljö), korrosion, fläckar, elektriskt arbete utanför produkten eller 
underlåtenhet att tillhandahålla skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD); (f) från att inte installera uppdateringar av fasta 
program eller utgåvor som är tillgängliga för produkten och (g) genom sådana andra kompletterande undantag som publiceras 
då och då online på www.AlarisWorld.com/go/support.
Kodak Alaris utfäster ingen begränsad garanti för produkter som inhandlas från andra länder än USA och Kanada. Köpare av 
produkter från utländska distributörer måste söka garantitäckning, om sådan önskas, genom den ursprungliga källan för köpet.
Kodak Alaris 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 ALARIS 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 ALARIS 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. Men om ytterligare teknisk support skulle behövas kan du besöka vår webbplats på: 
www.AlarisWorld.com/go/support eller kontakta: Kodak Alaris responscenter: (800) 822-1414
Responscentret är öppet måndag-fredag (utom Kodak Alaris-helgdagar) kl. 8.00-17.00 EST.
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 det finns ett maskinvaruproblem som täcks antingen av den begränsade garantin eller ett köpt 
underhållsavtal, tilldelas ett RMA-nummer (RMA) vid behov. En servicebegäran kommer att 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 Alaris rekommenderar att köparen behåller 
originallådan och förpackningsmaterialen för förvaring och leverans. Kodak Alaris 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 Alaris 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 
Alaris 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 Kodak Alaris 
responscenter på (800) 822-1414 beträffande komponentnummer 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 
Kodak Alaris då gällande förpacknings- och sändningsriktlinjer.
Alla defekta produkter eller delar som ersätts av Kodak Alaris blir Kodak Alaris 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 ALARIS 
ÄR, UTAN BEGRÄNSNING, INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER FILER.
Beskrivningar av garantiservice 
Kodak Alaris 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 dyra, inte bara vad gäller kostnaden för reparationerna, men även 
vad gäller förlorad tid. För att hjälpa att lindra dessa problem kan Kodak Alaris 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 begränsad garanti eller sammanfattningen av begränsad garanti inte kan hittas, kan ytterligare 
information erhållas online om produkten, inklusive uppdaterad information om garanti och serviceprogram och begränsningar, 
på www.AlarisWorld.com/go/support.
För att undvika serviceförseningar uppmanar Kodak Alaris slutanvändare att fylla i och returnera det bifogade 
registreringskortet för begränsad garanti så snart som möjligt. Om du inte kan hitta registreringskortet för begränsad garanti kan 
du registrera dig online på www.AlarisWorld.com/go/support.
Kodak Alaris tillhandahåller även flera serviceprogram som kan inköpas för att hjälpa med användning och skötsel av Kodak-
bildläsaren. 
Kodak Alaris 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 Alaris 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. Om du vill ha ytterligare information 
om serviceområden besöker du vår hemsida på: www.AlarisWorld.com/go/support. On-Site-service tillhandahålls mellan kl. 
8.00-17.00 lokal tid, måndag till fredag (utom Kodak Alaris-helgdagar).
Advanced Unit Replacement (AUR) (avancerad ersättning av enhet)
AUR är kanske det enklaste och mest fullständiga servicepaketet inom branschen. Om en produktdefekt mot förmodan uppstår 
kommer Kodak Alaris 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 berättigad att dra 
nytta av AUR måste den berättigade köparen skaffa ett RMA-nummer, underteckna ett förhandsersättningsavtal och 
tillhandahålla en kreditkortsdeposition för att säkra ersättningsprodukten. RMA-numret bör sparas i händelse av att statusen för 
ersättningsprodukten behöver kontrolleras. Den berättigade köparen får uppge adressen dit ersättningsprodukten ska skickas. 
Den berättigade köparen kommer även att faxa förpacknings- och sändningsanvisningar för den felaktiga produkten. Den 
berättigade köparen får sedan en ersättningsprodukt inom 2 affärsdagar efter service begärdes och Kodak Alaris mottagande 
av det undertecknade avtalet. Den felfungerande produkten måste mottas av Kodak Alaris inom tio (10) dagar efter 
slutanvändarens mottagning av ersättningsprodukten, annars debiteras slutanvändarens kreditkort med listpriset på 
ersättningsprodukten. Sändning av ersättningsprodukten görs på Kodak Alaris bekostnad och efter Kodak Alaris val av speditör. 
Leveranser som inte görs enligt Kodak Alaris anvisningar och val av speditör kan göra att den begränsade garantin upphävs.
Innan produkten returneras till Kodak Alaris, se till att avlägsna alla alternativ och 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 ("RMA") måste vara tydligt märkt på utsidan av förpackningen för att säkerställa korrekt 
mottagande och kreditering av den defekta produkten.
Depåservice
Om Kodak-bildläsaren inte är behörig för AUR 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 alternativ och tillbehör (inklusive nätsladden, 
dokumentationen, etc.) som inte täcks av den begränsade garantin. Alla produkter ska returneras till Kodak Alaris 
i originalförpackningen eller en rekommenderad förpackning. Kodak-bildläsaren måste ha transportfästet monterat innan den 
skickas. Om originalförpackningen inte är tillgänglig, kontakta Kodak Alaris 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 ("RMA") måste vara tydligt märkt på 
utsidan av förpackningen för att säkerställa korrekt mottagande och kreditering av 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 Alaris. Kodak-bildläsaren är inte berättigad någon service 
under garantin om produkten faller under något av Kodak Alaris då gällande garantiundantag, inklusive en köpares 
underlåtenhet att returnera defekta produkter till Kodak Alaris i enlighet med Kodak Alaris då gällande förpacknings- och 
sändningsriktlinjer. Personer anses endast vara "behöriga köpare" eller "slutanvändare" om de ursprungligen 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.
Alla defekta produkter eller delar som ersätts av Kodak Alaris blir Kodak Alaris egendom.
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Kontakta Kodak Alaris
För information om Kodak-bildläsare:
Webbplats: www.AlarisWorld.com
För service, reparationer och teknisk support per telefon inom USA:
Teknisk telefonsupport är tillgänglig måndag-fredag, kl. 5.00-17.00 utom Kodak Alaris-helger. Telefon: (800) 822-1414
För teknisk dokumentation, information om serviceprogrammet samt vanliga frågor, dygnet runt:
Webbplats: www.AlarisWorld.com/go/support
För information om serviceprogram
Webbplats: www.AlarisWorld.com
Telefon: (800) 822-1414
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