
         Manual de utilizare 
 

SCANER DIAPOZITIVE ŞI FILME NEGATIVE DS100-5M 
Cod produs: 1507246 

 
 
 
 

1. Introducere 
Stimate client,  
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare.  
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţiunile 
prezentate în acest manual! 

Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune 
şi operarea produsului. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
 

2. Explicaţii simboluri 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

3. Domenii de utilizare  
Scanerul este folosit pentru digitalizarea diapozitivelor şi filmelor negative (pentru tipurile de film suportate vezi „Date tehnice”).  
Senzorul 5 MP integrat fotografiază documentele la fel ca şi o cameră digitală. Imaginile sunt stocate fie în memoria internă a 
scanerului sau pe un card de memorie SD/SDHC (nu este inclus în colet, se comandă separat) folosind slotul pentru carduri de 
memorie al scanerului.  
Displayul LC integrat este folosit pentru verificarea imaginilor şi pentru controlul simplu al aparatului.  
Alimentarea produsului se face de la blocul de alimentare inclus în colet sau prin USB.  

 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice 
altă întrebuinţare, în afara celei menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum incendiu, 
scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul. Păstraţi manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
Toate denumirile de companii şi produse incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

4. Conţinut colet  
 Scaner diapozitive 
 Bloc de alimentare USB 
 Cablu USB (0.8 m) 
 Suport filme negative 
 Suport diapozitive 
 Suport film 110 
 Suport film Super 8 
 Cablu ieşire TV 
 Unealtă pentru curăţare  
 Manual de utilizare  

 
Versiunea actuală a manualului de utilizare 
Pentru versiunea actuală a manualului de utilizare vizitaţi pagina web www.conrad.com/downloads sau scanaţi 
codul QR din partea dreaptă a acestei pagini. Urmaţi instrucţiunile prezentate pe pagina web.  
 

http://www.conrad.com/downloads
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5. Instrucţiuni de siguranţă 
Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul. Acesta conţine informaţii 
şi instrucţiuni importante privind funcţionarea corectă. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
 

a. Generalităţi 
 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  
 Întreţinerea sau repararea produsului pot fi realizate numai de către personal tehnic specializat.  
 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, pot deveni jucării periculoase pentru copii. 
 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în cazul 

folosirii aparatelor electrice.  
 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi departamentului 

nostru tehnic sau unui specialist. 
 

b. Bloc de alimentare/tensiune de reţea 
 Structura de construcţie a blocului de alimentare corespunde clasei de protecţie II. Nu folosiţi drept sursă de tensiune pentru 

blocul de alimentare decât o priză de perete standard.  
 Priza la care se conectează blocul de alimentare trebuie să fie uşor accesibilă.  
 Nu trageți de cablu atunci când scoateți blocul de alimentare din priză, ci numai de ștecăr.  
 Nu mai atingeţi blocul de alimentare dacă prezintă daune. Pericol de moarte prin electrocutare! 

Decuplaţi priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. decuplaţi siguranţa automată, apoi disjunctorul diferenţial), apoi scoa-
teţi blocul de alimentare din priză. Nu mai utilizaţi produsul. Înlocuiţi blocul de alimentare defect cu unul nou, de acelaşi tip.  

 

c. Funcţionarea  
 Produsul nu este o jucărie. Aparatele electrice care funcţionează cu tensiune de reţea nu au ce căuta în mâinile copiilor. De 

aceea manifestaţi atenţie deosebită în prezenţa copiilor.  
 Folosiţi produsul în aşa fel încât să nu ajungă în mâinile copiilor.  
 Nu folosiţi produsul decât în spaţii interioare uscate şi închise. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Nu atingeţi 

niciodată aparatul cu mâinile umede sau ude! Pericol de moarte prin electrocutare! 
 Feriţi produsul de temperaturi extreme, acţiunea directă a razelor de soare, vibraţii puternice sau stress mecanic prelungit. 

Feriţi produsul de praf sau murdărie.  
 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus 

în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a-l folosi. 

 Evitați următoarele condiții vitrege în locul de instalare sau la transport: 
- Praf sau vapori, gaze ori solvenți inflamabili 
- Vibrații puternice, șocuri, lovituri 
- Câmpuri magnetice puternice, ca cele din apropierea mașinilor sau boxelor  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Atunci când instalați produsul şi cablul acestuia aveți grijă să nu-l striviți sau îndoiți. Instalați cablul în așa fel încât să nu 
împiedice libera circulație a persoanelor. Pericol de accidentare. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 Decuplaţi produsul de la alimentare dacă nu-l folosiţi o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare); scoateţi blocul de 

alimentare din priză.  
 

6. Elementele de control  
1 Display color 
2 Tasta  
3 Tasta  
4 Tasta OK/ENTER 
5 Led funcţionare 
6 Tasta  
7 Tasta  
8 Slot (aici introduceţi suportul de diapozitive sau filme negative) 
9 Ieşire video 
10 Slot pentru carduri de memorie SD/SDHC 
11 Mufa mini-USB pentru alimentare 
12 Nu introduceţi aici suportul pentru diapozitive/filme negative! 
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7. Instalarea diapozitivului/filmului în suport  
Manipulaţi diapozitivele, negativele şi filmele cu multă grijă; fiecare zgârietură sau amprentă digitală vor fi vizibile pe 
imaginile scanate.  
 

a. Instalarea diapozitivelor  
 Deschideţi suportul pentru diapozitive (inscripţionat cu „Slide adapter”), rabataţi capacul (inscripţionat cu THIS SIDE UP) în sus.  
 Instalaţi un singur diapozitiv (sau un suport cu mai multe diapozitive).  
 Închideţi cu grijă suportul diapozitive.  

 

b. Instalarea filmului negativ 
 Deschideţi suportul pentru negative film (inscripţionat cu „Negative adapter”), rabataţi capacul (inscripţionat cu THIS SIDE UP) 

în sus.  
 Instalaţi un singur filme negativ (sau o bandă negativ).  
 Închideţi cu atenţie suportul film negativ.  

 

c. Instalarea filmului negativ Super 8 
 Deschideţi suportul pentru negative film (inscripţionat cu „Negative adapter”), rabataţi capacul (inscripţionat cu THIS SIDE UP) 

în sus.  
 Instalaţi suportul de filme Super 8 în aşa fel încât partea inscripţionată cu THIS SIDE UP să indice în sus şi să intre în orificiul 

suportului film negativ.  
 Introduceţi un film Super 8 în suport.  
 Închideţi cu atenţie suportul film negativ.  

 

d. Instalarea filmului negativ 110 
 Deschideţi suportul pentru filme negative (inscripţionat cu „Negative adapter”), rabataţi capacul (inscripţionat cu THIS SIDE 

UP) în sus.  
 Instalaţi suportul de filme negativ 110 în aşa fel încât partea inscripţionată cu THIS SIDE UP să indice în sus şi să intre în orificiul 

suportului film negativ.  
 Introduceţi filmul 110 în suport.  
 Închideţi cu atenţie suportul film negativ.  

 

8. Montarea/demontarea suportului 
Atunci când instalaţi suportul diapozitive sau filme negative în  scaner aveţi grijă să introduceţi întotdeauna suportul în  
scaner prin partea dreaptă (vezi cap. 6, 8).  
Nu introduceţi niciodată suportul prin partea stângă (vezi cap. 6, 12) în  scaner, căci în caz contrar aparatul se poate 
deteriora. Pierderea dreptului la garanţie! 

Instalaţi suportul diapozitive sau filme negative în  scaner folosind orientarea corectă; marcajul THIS SIDE UP trebuie să indice în 
sus. Împingeţi suportul diapozitive/filme negative în  scaner până ce se aude un clic. Nu forţaţi! 

Suportul diapozitive/filme negative trebuie să fie mişcat cu mâna, căci  scanerul nu dispune de un mecanism de transport.  
Pentru demontare trageţi de suportul diapozitive/filme negative spre dreapta pentru a-l scoate din slot.  
 

9. Punerea în funcţiune 
 Instalaţi scanerul pe o suprafaţă stabilă, suficient de mare şi plană.  
 Introduceţi cardul de memorie SD/SDHC (nu este inclus în colet) în slotul pentru carduri de memorie (10) aflat în partea 

posterioară a aparatului. Folosiţi orientarea corectă şi nu aplicaţi forţa. Verificaţi în prealabil dacă protecţia la scriere a cardului 
de memorie este dezactivată.  

Atunci când nu instalaţi un card de memorie SD/SDHC scanerul foloseşte memoria sa internă. Dar în acest caz nu puteţi 
salva decât câteva imagini.  

 Conectaţi scanerul la blocul de alimentare folosind cablul USB inclus în colet. Apoi conectaţi blocul de alimentare la o priză.  
 Alternativ, alimentarea se poate realiza de la un port USB al unui PC. Folosiţi un port USB al computerului sau un hub USB cu  

alimentator propriu, căci în caz contrar alimentarea nu este suficientă (de ex. port USB pe o tastatură).  

 Porniţi scanerul, apăsaţi scurt tasta (3). Apare ecranul de start timp de câteva secunde, iar apoi meniul principal. Se aprinde 
ledul funcţionare (5).  

 Pentru a opri aparatul apăsaţi scurt tasta alimentare  (3).  
 

10. Meniul OSD 
a. Selecţie sub-meniu 

 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7) pentru a selecta sub-meniul corespunzător.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Cu tasta  (6) se iese din sub-meniu sau funcţia selectată.  
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A Setare limbă 
B Modul USB 
C Modul înregistrare 
D Formatare card de memorie (sau memorie internă) 
E Modul redare 
F Tip film 
G Rezoluţie  

 

b. Setare limbă 
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7) până când selectaţi sub-meniul corespunzător, vezi imaginea 

din dreapta respectiv cap. 10.a.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Cu tasta  (2) sau  (7) alegeţi limba dorită.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4); scanerul se află din nou în meniul principal.  

 

c. Modul USB 
Dacă scanerul este conectat la portul USB al unui PC prin cablul USB, atunci deocamdată hardware-ul nu este identificat de 
Windows. Scanerul foloseşte portul USB numai pentru alimentare.  

 

Important! 
Conectaţi scanerul numai la portul USB al unui PC sau al unui hub USB cu bloc de alimentare propriu.  

Dacă activaţi modul USB, atunci scanerul funcţionează ca şi un stick USB sau cititor de carduri. Windows recunoaşte noul hardware 
şi încorporează cardul de memorie SD/SDHC sau memoria internă ca şi dispozitiv suplimentar.  

 

Dacă în slotul (10) scanerului se află un card de memorie SD/SDHC atunci memoria internă este dezactivată.  
 

Acum puteţi copia datele de pe cardul de memorie SD/SDHC sau din memoria internă pe un PC pentru a le putea prelucra.  
Procedaţi după cum urmează:  
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7) până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imaginea din dreapta 

respectiv cap. 10,a. 
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4). 
 Scanerul activează modul USB, iar sistemul de operare identifică noul hardware drept removable media. Windows 

alocă automat un drive letter.  
 Pentru a ieşi din modul USB apăsaţi tasta  (6).  

 

d. Modul înregistrare 
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7) până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imag. din 

dreapta, respectiv cap. 10,a.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 După activarea modului înregistrare pe display apare o imagine în miniatură a diapozitivului, respectiv filmului 

instalat.  
 Cu tasta  (2) puteţi afişa imaginea în plan orizontal (stânga/dreapta), dacă ea este afişată vertical.  

Atunci când scanaţi diapozitive sau filme negative verificaţi dacă acestea sunt instalate corect în suport. Din cauza grosimii 
diapozitivului sau a filmului negativ calitatea materialelor scanate poate să sufere, dacă acestea nu sunt instalate corect 
în suport.  

 Cu tasta  (7) puteţi afişa vertical (sus/jos) imaginea.  
 Pentru a seta luminozitatea sau proporția de roşu, verde sau albastru apăsaţi tasta OK/ENTER (4).  
 Setaţi luminozitatea (EV) cu tasta  (2) sau  (7); pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  

Setaţi proporția de roşu (R) cu tasta  (2) sau  (7); pentru confirmare apăsaţi scurt tasta 
OK/ENTER (4).  
Setaţi proporția de galben (G) cu tasta  (2) sau  (7); pentru confirmare apăsaţi scurt tasta 
OK/ENTER (4).  
Setaţi proporția de albastru (B) cu tasta  (2) sau  (7); pentru confirmare apăsaţi scurt tasta 
OK/ENTER (4).  
Cu tasta  (6) ieşiţi din modul setări şi se afişează din nou imaginea în miniatură.  
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 Apăsaţi tasta  (6) pentru a scana diapozitivul sau filmul negativ.  
 Cu tasta  (2) sau  (7) puteţi alege diverse funcţii:  

 

Stocare diapozitiv/film scanat 
 

Cancel, revenire la imaginea în miniatură 
 

Cancel, revenire la meniul principal  
 

 După selecţia funcţiei dorite apăsaţi pentru confirmare scurt tasta OK/ENTER (4). 
Dacă cardul de memorie (sau memoria internă) este plin, atunci nu mai puteţi salva alte imagini, iar pe display apare un 
mesaj de eroare. Instalaţi în scaner un alt card de memorie gol sau mutaţi datele de pe cardul de memorie ori memoria 
internă pe un PC.  

 După salvarea datelor şi confirmare apare din nou imaginea în miniatură. Acum puteţi scana un nou diapozitiv/film negativ.  
 

e. Formatare card de memorie (sau memorie internă) 
Atenţie! 
După formatare se pierd toate datele de pe cardul de memorie SD/SDHC (sau din memoria internă, dacă nu 
aţi instalat card de memorie în scaner).  

 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7), până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imaginea 
din dreapta, respectiv cap. 10,a.  

 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Pe display apare întrebarea de siguranţă. Alegeţi opţiunea dorită cu tasta  (2) sau  (7) şi apoi apăsaţi tasta OK/ENTER (4).  
 Alternativ, apăsaţi tasta  (6) pentru cancel; scanerul se află din nou în meniul principal.  
 

f. Modul redare 
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7), până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imaginea 

din dreapta, respectiv cap. 10,a.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Se dă automat startul pentru un slide show cu toate imaginile disponibile pe cardul de memorie SD/SDHC sau 

memoria internă.  
 Pentru a opri slide show-ul apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Acum puteţi selecta manual imaginea dorită cu tasta  (2) sau  (7).  
 Apăsaţi tasta OK/ENTER (4); apare următorul meniu:  

 
 

A = rotire imagine 90°spre dreapta 

B = rotire imagine 90°spre stânga 

C = ştergere imagine 

D = înapoi la slide show automat 

E = salvare imagine modificată 

F = înapoi la meniul principal  

 Cu tasta  (6) se iese din modul redare; scanerul se află din nou în meniul principal.  
 

g. Setare tip de film 
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7), până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imaginea 

din dreapta, respectiv cap. 10,a.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Alegeţi tipul de film dorit (negativ, diapozitiv, alb/negru) cu tasta  (2) sau  (7).  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 În funcţie de tipul de film selectat aveţi acum la dispoziţie mai multe opţiuni.  
 Selectaţi opţiunile cu tasta  (2) sau  (7) şi confirmaţi cu tasta OK/ENTER (4).  
 În final pe display apare imaginea în miniatură şi puteţi scana imaginile, vezi cap. 10, d.  
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h. Setare rezoluţie 
 Apăsaţi scurt şi de mai multe ori tasta  (2) sau  (7), până la selecţia sub-meniului corespunzător, vezi imaginea 

din dreapta, respectiv cap. 10,a.  
 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4).  
 Selectaţi rezoluţia dorită cu tasta  (2) sau  (7).  

Rezoluţia de 5 MP corespunde rezoluţiei senzorului intern. Dacă setaţi 10 MP imaginea este extrapolată intern.  
Filmele Super 8 sau filmelor 126 au suprafaţa mică şi de aceea nu sunt posibile decât imagini mai mici.  
Vă recomandăm să setaţi întotdeauna rezoluţia la 5 MP, iar dacă este necesară mărirea folosiţi un software de prelucrare 
a imaginilor. Astfel rezultatele vor fi mai bune, căci de obicei un software permite setări individuale.  

 Pentru confirmare apăsaţi scurt tasta OK/ENTER (4). Pe display apare imaginea în miniatură şi puteţi scana, vezi cap. 10, d.  
 

11. Rezoluţie video 
 Conectaţi ieşirea video (jack 3,5 mm aflată în partea posterioară a scanerului) la intrarea video analogică a unui monitor sau 

TV folosind cablul inclus în colet.  
 Scanerul identifică automat conectarea cablului şi decuplează displayul integrat.  
 Selectaţi pe monitor sau TV intrarea corespunzătoare.  
 Pentru ca imaginea să fie din nou afişată pe displayul scanerului, decuplaţi cablul de la  scaner.  

 

12. Remedierea defecţiunilor  
Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur  în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni. De aceea vă prezentăm câteva informaţii legate de felul în 
care puteţi soluţiona aceste posibile probleme.  

 
Respectaţi neapărat instrucţiunile de siguranţă!  
 

Problemă Soluţie 

Culori incorecte - Alegeţi tipul de film corect.  
- Modificaţi luminozitatea sau proporția de roşu, verde şi albastru al înregistrărilor.  

Imagine neclară - Instalaţi diapozitivul/filmul rotit la 180°(schimbaţi partea frontală şi partea posterioară) 

Particule de praf sau zgârieturi 
vizibile pe imaginea scanată 

- Curăţaţi suprafaţa luminată folosind unealta de curăţare inclusă în colet.  
- Diapozitivul/filmul negativ scanat este murdar.  

Nu se poate accesa memoria 
internă a scanerului 

- În aparat nu trebuie să fie instalat un card de memorie SD/SDHC 

Imaginile nu pot fi salvate - Memorie plină.  
- La cardul de memorie SD/SDHC instalat este activată protecţia la scriere (un mic slider la 

marginea cardului de memorie) 

Fără conexiune USB cu un PC - Activaţi modul USB, acum puteţi citi cardul de memorie SD/SDHC sau memoria internă 
- Folosiţi întotdeauna un port USB al unui PC sau hub USB cu alimentator. Un port USB, de 

ex. al unei tastaturi sau hub USB fără alimentator nu livrează suficient curent.  

Imaginile nu pot fi afişate în 
modul redare. 

- Scanerul nu poate afişa decât imaginile scanate cu aparatul, nici o altă imagine.  

Nicio imagine pe display - Conectaţi scanerul la alimentare şi porniţi-l.  
- Dacă la ieşirea video este conectat un cablu, atunci displayul este dezactivat automat.  

Fără video afişat pe un 
TV/monitor conectat 

- Alegeţi intrarea corectă pe TV/monitor.  
- Ţineţi cont de faptul că este vorba despre o intrare video analogică (CVBS/FBAS) 

 

13. Întreţinerea şi curăţarea 
 Înainte de curăţare decuplaţi produsul de la alimentare, opriţi-l şi scoateţi ştecărul din priză.  
 Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare, soluţii pe bază de alcool sau alte substanţe chimice, căci acestea pot dăuna 

carcasei sau chiar funcţionalităţii produsului. 
 Pentru a curăţa produsul folosiţi o cârpă uscată şi care nu lasă scame.  
 Pentru a curăţa suprafaţa luminată din interiorul aparatului folosiţi unealta pentru curăţare inclusă în colet. La unul din capete 

unealta este echipată cu o suprafaţă de curăţare moale.  
 Ţineţi unealta în aşa fel încât suprafaţa de curăţare să indice în jos. Introduceţi unealta în orificiul din lateral (stânga sau 

dreapta) şi curăţaţi suprafaţa luminată de praf. Nu apăsaţi prea tare, căci se pot produce zgârieturi.  
 Pentru a îndepărta praful de pe obiectivul camerei folosiţi de ex. un spray cu aer comprimat.  

  

14. Eliminarea deşeurilor  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
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15. Date tehnice  
a. Scaner diapozitive 

Alimentare.............................bloc de alimentare extern sau USB 
Senzor integrat......................CMOS, 5 MP 
Rezoluţie................................1800 dpi 
Format imagine .....................2760 x 1840, JPEG 
Tip de film..............................135 (36 x 24 mm), 126KPK (27 x 27 mm), 
...............................................110 (17 x 13 mm), Super 8 (4,01 x 5,79 mm), 
...............................................negative, diapozitive (culoare/negru/alb) 
Conexiune .............................USB2.0 
Iluminare de fundal ...............LED 
Carduri de memorie…............SD (max. 2GB), SDHC (max. 32GB) 
Memorie internă....................128 MB (o parte este folosită pentru scopuri interne, astfel nu aveţi la dispoziţie întreaga memorie) 
Ieşire video.............................PAL 
Condiţii ambientale ...............temperatura 0 °C la +50 °C, umiditatea 10% la 85% relativă, fără condens 
Dimensiuni (L x l x Î)...............91 x 94 x 104 mm 
Dimensiuni (L x l x Î)...............91 x 94 x 104 mm 

 
b. Bloc de alimentare de la reţea  

Tensiune de intrare................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Ieşire ......................................5 V/DC, 1 A 

 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2019 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 

Declaraţie de conformitate 
 
Producător: Conrad Electronic CEI 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: Scaner diapozitive şi filme negative DS100-5M 
Nr. model: F2D-637-5M 
Cod: 1507246 
 
Responsabil pentru Europa :  
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau 
 
respectă următoarele directive, norme şi/sau ordonanţe: 

 
 
 
 
 
 
Hong Kong, 09.8.2018 
Loc şi dată       Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat  


