MANUAL DO USUÁRIO
( M3000 Pro )
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Capítulo I

Introdução

1.1 Resumo do produto
O M3000 Pro é um escâner de livros profissional perfeito para empresas, indústrias e
profissionais que pode ser usado para escanear rapidamente documentos, livros,
revistas, arquivos, notas, formulários, notas fiscais, certificados e cartões de visita.
O M3000 Pro tem uma unidade de processamento central com capacidade para um
milhão de instruções por segundo (MIPS CPU), sensores de alta definição, sistemas
de alinhamento a laser, e outras configurações avançadas para proporcionar aos
usuários imagens e escaneamentos em cores claras e definidas. O escâner
apresenta dois modos de operação – Modo Computador (USB-PC) e Modo
Apresentador Visual (USB-PC), proporcionando funções profissionais de ponta, tanto
no escâner quanto no apresentador visual. Aplicativos de PC, software de
reconhecimento ótico de caracteres (OCR), e computação de alta velocidade se
combinam para proporcionar uma experiência definitiva em termos de escaneamento
de alta velocidade e de apresentação em HD.
O M3000 Pro é perfeito não apenas para escanear folhas de papel planas e avulsas
(Flat Single Page mode/modo página avulsa e plana), mas é também uma excelente
ferramenta para escanear páginas de publicações como livros ou revistas (Facing
Page mode/modo página espelhada) e produzir arquivos digitais. O M3000 Pro
contém algoritmos de processamento de imagem inteligentes para autocorte e
correção de inclinação que melhoram ainda mais os resultados do escaneamento.
Com as funções ‘flattening curve’ (aplanamento de curva), ‘smart paging’ (paginação
inteligente) e ‘finger removal’ (remoção de marcas de dedo), nunca foi tão fácil
transformar páginas curvas de um livro em imagens finamente escaneadas e
corrigidas. Estas vantagens fazem do M3000 Pro o escâner inteligente e inovador
que proporciona aos usuários a solução perfeita e econômica para qualquer
escritório.
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1.2 Dimensões do Produto

Unit: MM
422.35

517.00

502.00

1.3 Guia de Instalação
Passo 1: Retire o equipamento de acordo com as instruções da Figura 1, e alinhe a
lâmpada e a câmera no slot ao lado da base.
Passo 2: Conforme Figura 2, incline levemente para a frente a base da lâmpada e da
câmera para inserir o encaixe no slot, e então pressione a base da lâmpada
e da câmera para baixo para encaixar.
Passo 3: Levante a base do dispositivo para apertar o parafuso da base.

Figura 1

Figura 2
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1.4 Apresentação do Produto
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Botão iluminação lateral
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Descrições:
1. Luz laser
2. Barra vertical
3. Botão de controle de luz, que pode regular a luz em intensidade 1, intensidade 2, e
desligada.
4. Botão de digitalização
5. Descanso de livro em forma de V
6. Deslizador do descanso de livro
7. Suporte do descanso de livro
8. Estojo superior
9. Microfone (MIC)
10. Base para documentos
11. Luz indicadora de gravação em vídeo/áudio
Luz verde intermitente: Gravação em vídeo / áudio em andamento.
Luz verde desligada: Gravação em vídeo / áudio interrompida.
12. Luz indicativa do escâner
Luz vermelha acesa: Escaneando. Não vire a página.
Luz vermelha desligada: Imagem escaneada. O usuário pode virar a página.
13. Luz indicativa de energia. Branca.
14. Liquid crystal display (LCD)
Modo computador (USB)
•
representa Modo computador (USB-PC)
• X/Y representa imagens aguardando carregamento / número de imagens
carregadas (para o PC)
15. Câmera CMOS de alta definição
16. 17. Luz LED. Suporta escaneamento em ambientes pouco iluminados ou escuros.
18. Botão RESET. Para instalação e desenvolvimento de programa.
19. Entrada USB Tipo A. Conectada a um interruptor manual ou pedal com a mesma
função do botão de digitalização.
20. Entrada USB Tipo B. Pode ser conectada ao PC.
21. Entrada DC. Conectada a um adaptador (9V / 2A)
22. Chave de força.
23.24 Interruptor manual; botão de digitalização.
NOTA: Luz vermelha acesa: Escaneando. Não vire a página.
Luz vermelha desligada: Imagem escaneada. O usuário pode virar a página.
25. 26. Cobertura do pedal; Base do pedal. Apoio o calcanhar no chão e pressione o
pedal suavemente com o pé (recomendado para o escaneamento de livros porque
o usuário fica com as mãos livres para segurar e virar as páginas).
27. Defletor de capa de livro. Usado para esconder as capas de livro e evitar que afetem
os algoritmos de imagem.
28. Entrada de luzes laterais
29. Botão de toque de luzes laterais
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1.5 Especificações do Produto
Tipo

Características
básicas

Parâmetros de
configuração

Funções
específicas

Modelo

M3000 Pro

Pixel

20M

Resolução

5248*3936

Velocidade de escaneamento speed

≈1.2s

Formato

≤A3

Formato de transmissão de vídeo

MJPG

Formato de imagem

JPG

Formato de exportação

PDF/TIFF/WORD/EXCEL/PDF
Pesquisável

Processador

32 MIPS CPU

DDR

1Gbit

Assistido por Laser

3 raios laser

Tela LCD

√

Microfone

√

Luzes laterais

√

Descanso de livro

Descanso de livro em V

Configurações de energia

Entrada: 100 a 240V, 50/60 Hz;
Saída: 9V / 2A

Aplanamento de curva

correção de distorção assistida por laser
de 2ª geração

Paginação inteligente

√

Correção de inclinações e corte automático

√

Remoção de impressões digitais das
imagens

Disponível
(dedais fornecidos com dispositivo)

Detecção de virada de página e
escaneamento automático

Disponível
(detectado por software de PC)

Reconhecimento ótico de caracteres (OCR)

√

Kit de desenvolvimento de software (SDK)

√

Sistemas operacionais

XP/ Win 7/ Win 8/ Win 10, 32bit/64bit.
macOS 10.11 de ou versões posteriores
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1.6 Embalagem e Acessórios
Número

Item

Especificações

Qtdade
(pcs)

1
2
3
4
5
6
7

Parte superior
Parte da base
cabo de dadosUSB
Adaptador
luzes laterais
Botão manual
Pedal

Parte superior do dispositivo, incluindo braço e cabeça
Parte inferior do dispositivo, incluindo a base
cabo USB de 1,5 metros
Entrada: 100-240V CA; 50/60 Hz. 0,6A. Saída: 9V / 2A
conetor magnético
cabo USB de 1,2 metros
cabo USB de 2 metros

1
1
1
1
1
1
1

8

Protetores especiais
para os dedos

Esquerda; Direita

2

9
10
11
12

CD-ROM
Manual do Usuário
Parafusos
Chave de fenda

CD-R, D = 120 mm
Impresso em cores, 126 x 178 mm
ф3*8 mm, preto
Phillips, aço cromo-vanádio, magnético

1
1
6
1

Capítulo II Instruções de Operação
2.1 Preparação do escaneamento
1. Conecte o adaptador de energia no M3000 Pro e ligue o dispositivo pressionando
a chave de força na parte posterior da base.
2. Conecte o botão manual ou pedal na entrada da base do M3000 Pro.
3. Ao usar o modo Flat Single Page/
página avulsa e plana, o descanso
de livro em V não será necessário e
pode ser recolhido. O documento
pode ser colocado no centro do pad
preto.
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Ao usar o modo Facing Pages/ páginas
espelhadas para escanear páginas curvas (de
livros ou publicações), o descanso de livro em V
pode ser usado. O descanso de livro pode ser
estendido para a esquerda ou direita conforme a
espessura do livro. O livro poderá então ser
colocado no centro do descanso de livro.
4. Verifique o LCD na parte da cabeça para ver se a área preta do descanso de livro
em V cobre toda a tela e certifique-se de que a superfície da mesa ou as bordas não
estão incluídas no escaneamento. Você pode estender ou retrair os lados esquerdo
e direito do descanso de livro em V para ajustes. Certifique-se de que este passo foi
feito corretamente porque é essencial para os algoritmos inteligentes. Ajustes mal
feitos podem levar a erros no processamento das imagens. Antes de ajustar,
coloque um livro na área preta. O equipamento vai esconder automaticamente as
áreas que parecem anormais.
5. Lembretes especiais
· Evite escanear documentos em locais próximos a janelas ou ambiente com
iluminação forte. Iluminação ambiente excessivamente brilhante afeta o brilho
das linhas de laser do M3000 Pro e prejudica os resultados do escaneamento.
· Ao escanear livros, as 3 linhas de laser do escâner devem ficar sobre as páginas
curvas, senão os resultados do escaneamento serão prejudicados.
· Usar os protetores de dedos especiais ao segurar as páginas durante o processo
de escaneamento para garantir que a função de remoção de dedos funcione
adequadamente. Se você não usar os protetores de dedos, o algoritmo de
remoção de marcas de dedos será afetado.
· Não mova o documento ou vire páginas durante o escaneamento / processo de
coleta de imagens para evitar prejudicar os resultados do escaneamento. Não
mova o documento ou vire páginas quando a luz indicadora vermelha do escâner
estiver acesa, uma vez que o escaneamento está em andamento. Uma vez
concluído o escaneamento da imagem, a luz indicadora vermelha vai desligar e
você poderá então mover o documento ou virar as páginas.
· Acenda a luz suplementar do M3000 Pro para remover a sombra da porção da
cabeça do escâner.
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· Ao escanear revistas, papel revestido, e outros materiais refletivos, ligue as luzes
laterais e desligue as luzes principais para obter melhores efeitos .

2.2 Modo de Operação
2.2.1 Modo Computador (USB-PC)
· Visite o website oficial (http://www.czur.com ) e clique na aba ‘Support’,selecione o
modelo apropriado de escâner, faça o download do software CZUR Scanner e
instale-o no computador. Os usuários de Windows podem também instalar o
software diretamente do CD-ROM. O Windows vai detectar também a versão do
software e iniciar as atualizações se necessário. Os usuários de macOS devem fazer
o download do software no website oficial.
· Certifique-se de que o M3000 Pro está preparado para o escaneamento. Conecte o
escâner ao computador usando o cabo USB.
· Abra o software CZUR scanner, e selecione a função Scanner. Clique no canto esquerdo
superior do Escâner para entrar na interface de escaneamento (conforme mostrado
na Figura). A partir do lado direito, selecione o modo cor e os modos de
processamento de papel e clique no ícone para começar a escanear. Certifique-se
de selecionar o modo correto de processamento de papel. Modos incorretos de
processamento de papel irão prejudicar os resultados do escaneamento.
Para obter mais detalhes das funções do software, vá para a aba Support
（http://www.czur.com/support）, selecione o número apropriado do modelo e clique
na instrução de vídeo do CZUR Scanner para abrir e ler.

2.2.2 Modo Apresentador Visual (USB-PC)
Conecte o adaptador de força e conecte o dispositivo ao computador via cabo USB.
Depois conecte o computador ao projetor.
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Capítulo III Perguntas frequentes e tratamento de falhas

3.1 Modo computador (USB-PC)
1. Impossível ligar o M3000 Pro. A tela LCD e as luzes indicadoras de energia não
acendem.
· Verifique se a tomada de energia foi ligada, e se o adaptador está conectado
corretamente, e se a chave de força está na posição ligada.
· Tente desligar e ligar o dispositivo.
· Verifique se ocorreram erros durante o processo de atualização do firmware
M3000 Pro. Entre em contato com o representante de serviços ao cliente se o
problema for causado por falhas na atualização do firmware (informações de
contato são fornecidas na última página deste manual).
2.

Não consigo instalar o software CZUR Scanner. Aparecem mensagens de erro.
· O software pode ser usado em XP / Win7 / Win8 / Win10 e macOS 10.11 e
acima.
· Verifique se foi fornecido o número de série correto.
· Verifique se você foi bloqueado e impedido de rodar o programa de instalação
por um software antivírus ou firewall. Você pode fechar o software antivírus ou
adicionar o softare à lista de programas permitidos, desabilitar o firewall, ou
reduzir os níveis de segurança do firewall.
· Se o download do software for feito a partir do website oficial, certifique-se de
que o download foi completo e tente instalá-lo novamente.

3.

Surgiu uma mensagem de erro de número de série.
Verifique o número de série fornecido. Como é comum confundir certos números
e letras, removemos o número 1 (um) do nosso número de série já que pode ser
confundido com a letra I.
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4.

Estou usando o M3000 Pro pela primeira vez e abri o software CZUR Scanner no
meu computador. Entretanto não vejo imagens e não consigo implementar o
processo de escaneamento.
· Desconecte e re-conecte o cabo USB ou re-inicie o M3000 Pro. Depois feche e
re-abra o software CZUR Scanner.
· Use outra entrada USB do seu computador. Cada entrada USB do computador
pode ter funções ou desempenho diferentes.
· Feche o software antivírus, o software de segurança, ou outros programas de
proteção.
· Verifique o Gerenciador de Dispositivos do seu computador e veja se o CZUR
foi detectado. Se aparecer um ponto de exclamação amarelo, ou indicação de
“Dispositivo Desconhecido”, clique com o lado direito do mouse no dispositivo e
selecione atualizar o software do driver no menu ou desabilite e depois habilite
o dispositivo, e então tente reiniciar o software CZUR Scanner.
· Tente desabilitar outros escâneres, câmeras de vigilância, vídeo câmeras, e
outros dispositivos no Gerenciador de Dispositivos.
· Reinicie seu computador ou tente usar o dispositivo em outro computador.

5.

Imagens escaneadas estão corrompidas, a fonte distorcida ou textos esticados.
· Verifique o LCD na parte da cabeça para ver se a área preta do descanso de livro
em V cobre toda a tela e certifique-se de que a superfície da mesa ou bordas não
estão dentro da varredura do escâner escura.
· O ambiente de varredura não pode ficar fora da área de pré-visualização. O
ambiente de varredura são documentos, livros, arquivos, formulários, notas fiscais,
identificação pessoal e cartões de visita.
· Verifique se a área de pré-visualização inclui outros itens além do Ambiente de
Varredura. Estes itens irão interferir no algoritmo e afetar os resultados do
escaneamento. Exemplos destes itens: botão manual, cabo USB, telefones
celulares, canetas e outros artigos de escritório.
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Capítulo IV

Termos de Serviço

Caro usuário, obrigado por usar o escâner inteligente fabricado por nossa empresa.
Para proteger seus direitos legais, leia atentamente e siga os padrões e lembretes
abaixo.

4.1 Serviço e garantia pós-venda
· Toda a política pós-venda deste produto obedece às leis e regulamentações do país
das vendas.
· A garantia cobre o dispositivo M3000 Pro, o adaptador, o botão manual e o pedal.
Consumíveis e aparências externas não são cobertos pela garantia.
· Não emitimos avisos para atualizações subsequentes ou atualizações de versão do
produto. Esta Empresa se reserva o direito de decisão final na interpretação dos
artigos acima.
Exceções no escopo da garantia
· Este produto só pode ser usado em áreas onde a temperatura ambiente é inferior a
40°C.
· Falhas ou danos causados por instalação incorreta ou por uso do produto em
ambientes que ultrapassam as condições de operação especificadas (por exemplo,
em lugares muito quentes ou muito úmidos).
· Danos causados pelo uso de componentes que não são desta Empresa, ou quando
o usuário tenta ele próprio substituir os componentes.
· Danos causados por desastres naturais, acidentes ou fatores humanos.
· Danos causados por armazenagem inadequada (incluindo danos causados por
ratos ou infiltração).
· Falhas ou danos causados por reparos não autorizados, modificações ou abusos

73

CZUR TECH CO., LTD.

cometidos pelo usuário.
· Danos causados por reparos feitos por centros não autorizados.
· Outros erros e falhas causados por instalação de software ou configurações de
software, ou problemas e falhas causados por vírus de computador.

4.2 Informações de contato
Obtenha suporte técnico e informações através dos seguintes meios.

CZUR TECH CO., LTD.
Website http://www.czur.com/
E-mail support@czur.com
Skype support@czur.com
Room 1701, Oriental Science and Technology Building, No.16, Keyuan Road, Nanshan
District, Shenzhen, China.
Room 911, Building A, Chuangye Mansion, 32th Huoju Road, High-tech District, Dalian,
China.
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