
 

AGFAPHOTO AFS100 

Instrukcja obsługi 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  

Ważne: aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie należy wystawiać tego produktu na działanie 

deszczu ani wilgoci.  

Przestroga: nie demontuj tego urządzenia. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie 

zdejmuj obudowy.  

Wentylacja: Urządzenie powinno być tak usytuowane, aby jego lokalizacja lub pozycja nie 

przeszkadzała w prawidłowej wentylacji. Na przykład, urządzenie nie powinno stać na łóżku, sofie, 

dywanie lub podobnej powierzchni, które mogą blokować otwory wentylacyjne.  

Ciepło: Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki lub kuchenki.  

Czyszczenie: Zalecamy użycie czystej, suchej ściereczki bawełnianej do okresowego czyszczenia 

powierzchni szklanej, aby zachować wyraźny obraz. Nie należy czyścić powierzchni alkoholem. 

Okres bezczynności: Kabel USB urządzenia powinien być odłączony z komputera lub zasilacza, gdy 

urządzenie nie jest używane przez długi czas.  

Przeciążenie USB: staraj się nie przeciążać portów USB twojego komputer. Jeśli masz podłączonych 

zbyt wiele urządzeń zasilanych przez USB Twój komputer może nie mieć wystarczającej mocy aby 

skaner filmów działał prawidłowo.  

Serwisowanie: Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia. Wszystkie 

czynności serwisowe należy skierować do wykwalifikowanej osoby.  

Uchwyt filmu: Konstrukcja uchwytu filmu jest zgodna ze standardem ISO. W niektórych przypadkach 

otwory na folii nie będą dokładnie pasować do uchwytu. Jest to spowodowane niestandardowymi 

aparatami. W takim przypadku na krawędzi ramki będzie widoczna mała czarna linia którą można 

łatwo wyciąć za pomocą oprogramowania do edycji zdjęć.  

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

 • Skaner filmów 

 • Kabel USB 

 • Kabel AV 

 • Uchwyt do negatywów 

 • Uchwyt do slajdów 

 • Adapter DC5V 

 • Instrukcja obsługi 

 • Pędzel 



 

 UWAGA: Do czyszczenia panelu podświetlenia LED można użyć dołączonej szczotki.  

W tym celu połóż skaner filmów na boku i włóż koniec szczotkę do drzwi po prawej stronie miękką 

stroną skierowaną w stronę podświetlacza. 

 

Działanie urządzenia: 

1. Załaduj slajdy lub negatywy do odpowiedniego uchwytu 

 2. Włóż uchwyt do skanera  

3. Podłącz skaner do źródła zasilania (komputera lub sieci przy pomocy zasilacza)  

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć skaner  

5. Naciśnij przycisk Skanuj, aby rozpocząć skanowanie  

6. W celu skanowania kolejnych zdjęć przesuń ramkę i ustaw w polu skanowania kolejne zdjęcie 

7. Po zakończeniu korzystania ze skanera wyłącz urządzenie i wyjmij kartę pamięci  

8. Zdjęcia można również wyświetlać na komputerze PC przez połączenie kablem USB 


