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Português
CD1 - Administração do Sistema
• Proporciona instruções personalizadas relativamente aos procedimentos de 

instalação dos drivers de impressão e de rede, bem como instruções de 
instalação e configuração das funções opcionais. Idiomas disponíveis:  
Inglês, Português do Brasil, Francês e Espanhol.

CD2 - Documentação do utilizador
• O Guia do Utilizador proporciona informações pormenorizadas, especificações 

técnicas e instruções de procedimento passo a passo relativamente a todas as 
funções disponíveis. 

• O Guia de Iniciação proporciona informações de referência rápida para instalar, 
configurar e utilizar o equipamento e as suas funções.

• Os idiomas disponíveis são: Inglês, Português do Brasil, Francês, Alemão, 
Italiano, Espanhol, Neerlandês, Dinamarquês, Finlandês, Norueguês, Sueco, 
Russo, Turco, Polaco, Checo, Húngaro, Romeno, Búlgaro, Ucraniano, Grego, 
Catalão e Árabe.

CD3 - CD de drivers
• Este CD contém os drivers de impressão e o software dos drivers de 

digitalização de rede disponíveis para o seu equipamento. 
• Os idiomas disponíveis são: Inglês, Português do Brasil, Francês, Alemão, 

Italiano, Espanhol, Neerlandês, Dinamarquês, Finlandês, Norueguês, Sueco, 
Russo, Turco, Polaco, Checo e Húngaro.

• Os drivers de impressão encontram-se disponíveis para Windows 98, NT, 2000, 
ME e XP. Os drivers de impressão encontram-se disponíveis para PCL5e, PCL6, 
bem como PostScript 3.

• Os drivers TWAIN e WIA (Windows Image Acquisition) constituem o interface 
entre o seu equipamento e o software de manipulação de imagem. O driver WIA 
encontra-se disponível para Windows XP. O driver TWAIN encontra-se 
disponível para Windows 2000 e XP.

CD4 - CD Control Centre
• O software ControlCentre proporciona o acesso às definições de fax e  

permite-lhe definir o número de fax do equipamento e as entradas da lista 
telefónica. O ControlCentre também poderá ser utilizado para actualizar o 
firmware do equipamento.

CD5 - CD Nuance
• Este CD contém o software Nuance, disponível sempre que digitalizar a partir do 

seu equipamento. Irá receber um CD com diferentes idiomas.
• Idiomas disponíveis: Inglês, Português do Brasil, Francês, Alemão, Italiano, 

Russo e Espanhol.
• O PaperPort SE 10.0 é um software de manipulação de imagem, que possui 

diversas funções.
• O OmniPage 4.0 SE é um software de reconhecimento óptico de caracteres 

(OCR), que converte a imagem digitalizada em documentos de texto editáveis.
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RESERVA IMPORTANTE: A CLÁUSULA QUE SE SEGUE CONSTITUI PARTE 
INTEGRANTE DO CONTRATO JURÍDICO QUE LHE CONFERE A LICENÇA 
PARA UTILIZAR O SOFTWARE INCLUÍDO NESTA EMBALAGEM. AO 
INSTALAR, COPIAR OU UTILIZAR O SOFTWARE, CONCORDA 
LEGALMENTE COM AS CLÁUSULAS QUE SE SEGUEM. SE NÃO 
CONCORDAR COM AS CLÁUSULAS QUE SE SEGUEM, NÃO INSTALE, NÃO 
COPIE NEM UTILIZE O SOFTWARE:
Esta embalagem contém versões em diversos idiomas do [PaperPort 10 SE; 
OmniPage SE v4.0; Image Retriever]. Este software possui licença de utilização 
para um único posto; ou seja, o software (independentemente da versão do 
idioma) só poderá ser utilizado por si num único Posto. Um “Posto” corresponde 
a cada computador (a) onde o software ou parte do software é instalado ou 
executado, ou (b) a partir do qual se acede ao software. 

Instalação do CD:
Introduza o CD correspondente na sua unidade de CD-ROM.

Para executar o CD de Documentação do Cliente ou o CD de 
Administração do Sistema:
1. Este programa foi concebido para ser executado automaticamente. Se esta 

opção não for activada, faça duplo clique no ficheiro run.exe do CD. 
2. Seleccione o idioma da sua preferência.

Para executar os drivers do CD:
1. Este programa foi concebido para ser executado automaticamente. Se esta 

opção não for activada, faça duplo clique no ficheiro install.exe do CD. 
2. Siga as instruções do auxiliar para instalar o driver ou aplicação necessários. 

Poderá instalar diversos drivers ou aplicações no seu PC.

Para instalar drivers para Macintosh
1. Certifique-se de que o dispositivo se encontra ligado à rede.
2. Introduza o CD dos drivers no seu computador.
3. Siga as instruções apresentadas na secção “Instalação” do Guia do 

Administrador do Sistema.

Para instalar drivers para Unix / Linux
1. Certifique-se de que o dispositivo se encontra ligado à rede.
2. Introduza o CD dos drivers no seu computador.
3. Abra o directório “Unix” no CD.
4. Copie o ficheiro .tar correspondente ao ambiente do sistema operativo do seu 

computador.
5. Proceda à extracção do conteúdo do ficheiro .tar para um directório.
6. Siga as instruções apresentadas no ficheiro README para concluir a instalação.
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Para executar o CD Nuance:
1. Este programa foi concebido para ser executado automaticamente. Se esta 

opção não for activada, faça duplo clique no ficheiro install.exe do CD. 
2. Siga as instruções no auxiliar de instalação.

Requisitos do sistema:
• Unidade de CD-ROM.
• Microsoft® Windows 98 (SE), 2000, XP ou NT 4.0.
• Processador Intel® Pentium ou equivalente.
• Mínimo de 32MB de RAM para Windows 98 (SE); 64MB ou superior 

recomendado.  
Mínimo de 64MB de RAM para Windows NT 4.0, 2000 e XP; 128MB ou superior 
recomendado.

• 80MB de espaço em disco necessário.
• Monitor SVGA, mínimo de 800 x 600 (256 cores ou superior).


