
 



 

2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 

INTRODUCERE 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui scaner foto, diapozitive şi negative PICS 2 SD. Pentru a putea utiliza în mod optim 
acest aparat vă rugăm să citiţi în întregime acest manual de utilizare.  
 
 

ATENŢIE 
Vă rugăm ca înainte de a începe să utilizaţi scanerul PICS 2 SD să citiţi în întregime instrucţiunile de siguranţă de mai jos. 
Verificaţi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru utilizarea în siguranţă a scanerului PICS 2 SD.  

 Nu utilizaţi scanerul PICS 2 SD în avioane sau în alte locuri în care este interzisă utilizarea acestui tip de aparat. În caz 
contrar există pericolul de accidentare. 

 Nu încercaţi să deschideţi carcasa scanerului PICS 2 SD şi nu încercaţi să reconfiguraţi acest aparat. Componentele 
aflate sub tensiune din interiorul aparatului pot duce la şoc electric. Operaţiile de întreţinere şi reparaţii pot fi realizate 
numai de către personal specializat. 

 PICS 2 SD nu are voie să intre în contact cu apa sau alte lichide. Nu atingeţi scanerul PICS 2 SD cu mâinile umede. Nu 
folosiţi scanerul PICS 2 SD în prezenţa ploii sau zăpezii. Pericol de incendiu în prezenţa umidităţii, precum şi pericol de 
electrocutare.  

 PICS 2 SD trebuie ţinut la distanţă de raza de acţiune a copiilor şi animalelor de casă pentru a evita accidentele sau 
defectarea aparatului. 

 Dacă se formează fum sau un miros ciudat care provine din interiorul scanerului PICS 2 SD opriţi imediat aparatul şi 
duceţi-l la un atelier de reparaţii. Nu încercaţi să reparaţi singur scanerul PICS 2 SD. 

 Nu folosiţi decât blocurile de alimentare de la reţea recomandate. Folosirea unei alte surse de alimentare care nu este 
recomandată pentru PICS 2 SD poate duce la supraîncălzire, deformarea componentelor aparatului, incendiu, şoc 
electric şi alte pericole.  

 PICS 2 SD se poate încălzi uşor în timpul funcţionării. Nu este vorba însă despre o defecţiune în funcţionare. 
 Curăţaţi PICS 2 SD la exterior folosind o cârpă moale şi uscată.  

 
 

Informaţie privind directiva FCC 
Acest aparat a fost testat şi îndeplineşte cerinţele pentru aparatele digitale clasa B conform cap. 15 din directiva FCC. Valorile 
limită garantează protecţia adecvată pentru interferenţele dăunătoare în cazul folosirii acestui aparat în locuinţe. Acest aparat 
generează şi foloseşte curent de înaltă frecvenţă, pe care aparatul îl poate şi livra. Dacă aparatul nu este instalat şi utilizat 
conform instrucţiunilor din acest manual se pot produce interferenţe care să influenţeze comunicarea wireless. De aceea nu 
putem exclude situaţiile în care pot apărea interferenţe. Dacă recepţia radio sau TV este distorsionată de interferenţe (puteţi 
verifica acest lucru prin pornirea şi oprirea aparatului) recomandăm folosirea metodelor enumerate mai jos: 

 Orientaţi antena de recepţie spre altă direcţie sau modificaţi locul de amplasare al antenei. 
 Măriţi distanţa dintre aparat şi receptor. 
 Conectaţi aparatul la un alt divizor de tensiune decât cel folosit de receptor. 
 Cereţi ajutorul unui specialist radio/TV cu experienţă.  

 
 

ATENŢIE: Pentru a îndeplini cerinţele pentru aparatele digitale clasa B conform cap. 15 din directiva FCC trebuie să 
utilizaţi la instalarea acestui aparat echipamente PC, care corespund cerinţelor pentru clasa B.  

 
 
 

CONŢINUT COLET 
 PICS 2 SD 
 Cablu USB 
 Adaptor USB 
 Suport diapozitive 
 Suport negative 
 Suport foto (3) 
 Manual de utilizare 
 Instrucţiuni de siguranţă  
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COMPONENTELE SCANERULUI PICS 2 SD 

 
 
1. Întrerupător reţea 
2. Ecran 
3. Tasta scanare 
4. Întrerupător modul scanare 
5. Tastele stânga/dreapta 
6. Tasta mod 

7. Tasta introducere date ENTER 
8. Slot negativ/suport diapozitive 
9. Slot pentru suportul foto 
10. Conexiune USB 
11. Slot card SD 
12. Cablu USB 

13. Adaptor USB 
14. Suport diapozitive 
15. Suport negative 
16. Suport fotografii  

 
Observaţie: Vă rugăm să verificaţi dacă toate negativele/diapozitivele şi suporturile de obiecte sunt curate, înainte de a le 
introduce în scaner. Praful sau mizeria influenţează în mod negativ calitatea imaginilor scanate.  
 
 

UTILIZAREA SUPORTURILOR INCLUSE ÎN COLET 
 

SUPORT DIAPOZITIVE/NEGATIVE 
 

1. Deschideţi suportul. 
 
 
 

2. Instalaţi diapozitive/negative în suport. 
 
 

3. Închideţi suportul şi verificaţi dacă acesta a fost închis în mod corect. 
 
 

SUPORT FOTO 
 

1. Împingeţi fotografia în slotul cel mai de sus al suportului adecvat (7 x 12, 10 x 15 
sau 12 x 18 cm).  
 

 
2. Pentru a extrage fotografia rotiţi suportul, iar fotografia alunecă din suport.  

 
 
 

SCANAREA CU PICS 2 SD 
PICS 2 SD poate scana diapozitive, negative sau fotografii, iar imaginile obţinute pot fi salvate pe un card SD sau în memoria 
internă (max. 14 MB). Pentru a scana şi salva imagini urmaţi instrucţiunile prezentate mai jos: 
1. Conectaţi PICS 2 SD fie la un computer (pornit) folosind cablul USB inclus în colet, fie conectaţi adaptorul USB la o priză.  
2. Porniţi PICS 2 SD folosind întrerupătorul de reţea. 
3. Instalaţi în suportul corespunzător diapozitive, negative sau fotografii (pentru alte informaţii v. capitolul „Utilizarea 

suportului”). 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

4. Instalaţi suportul în scaner. Dacă folosiţi suportul pentru diapozitive sau negative introduceţi-l în slotul existent în partea 
dreaptă a scanerului. Dacă folosiţi suportul pentru fotografii introduceţi-l în slotul existent în partea superioară a 
scanerului.  

5. Mutaţi cele două comutatoare în poziţia corespunzătoare: „Film scanner” (pentru diapozitive şi negative) sau „Photo 
scanner” (pentru fotografii).  

6. Înainte de operaţia de scanare apare meniul principal. Aici puteţi seta diferite opţiuni.  
Navigaţi prin opţiunile respective folosind tastele STÂNGA/DREAPTA şi selectaţi o opţiune 
cu tasta ENTER. Se poate trece de la meniu la meniul principal: 

 Dacă scanaţi diapozitive sau negative selectaţi din punctul meniului „Film” între 
„Negative”, „Diapozitive” sau „B&W” (negative alb-negru). 

 Dacă scanaţi o fotografie selectaţi din punctul meniului „Efect” între „Multicolor” 
(imagini color) şi „B&W” (înregistrări alb-negru). 

 Dacă scanați o fotografie selectaţi „Tăiaţi” şi introduceţi dimensiunea imaginii: 7 x 12, 
10 x 15 sau 12 x 18 cm.  

 De la punctul din meniu „Rezoluţie” selectaţi între 5M şi 10M (megapixeli). Calitatea imaginilor scanate este mai mare 
dacă rezoluţia este mai înaltă.  

7. După alegerea diferitelor opţiuni şi scanarea imaginii selectaţi din meniul principal 
„Capturare”. Pe ecran apare imaginea scanată. Imaginea poate fi setată în continuare: 

 Puteţi seta expunerea dacă apăsaţi tasta ENTER imediat după ce imaginea apare pe 
ecran. Setaţi valoarea pentru expunere folosind tastele STÂNGA/DREAPTA şi 
confirmaţi cu tasta ENTER.  

 Modificaţi orientarea imaginii folosind tastele STÂNGA/DREAPTA. Cu tasta DREAPTA 
imaginea este rotită în jurul axei orizontale, iar cu tasta STÂNGA în jurul axei verticale.  

Observaţie: Dacă la scanarea fotografiilor aţi introdus dimensiunea 7 x 12 sau 10 x 15 cm 
se va afişa cadrul suportului foto, dar programul taie automat cadrul în timpul scanării (cu 
condiţia setării corecte a dimensiunilor pentru tăiere, v. mai sus).  

8. Pentru a scana imaginea apăsaţi tasta SCAN.  
9. După realizarea scanării selectaţi „Salvează” cu tasta STÂNGA/DREAPTA pentru a stoca 

imaginea; selectaţi „Opreşte” pentru a şterge imaginea scanată şi a o scana din nou; 
selectaţi meniul principal pentru a reveni la meniul principal.  

10. După încheierea scanării puteţi transfera imaginile pe PC. Pentru alte informaţii v. 
capitolul „Transferul imaginilor de pe PICS 2 SD”.  

 
 
 

VIZUALIZARE & EDITARE IMAGINI 
1. Selectaţi meniul principal folosind tasta MODE. 
2. Selectaţi „Redare” folosind tasta STÂNGA/DREAPTA şi confirmaţi cu ENTER. Urmează redarea unei succesiuni de imagini 

care au fost scanate. 
3. Dacă trebuie să editaţi o imagine apăsaţi ENTER. Succesiunea de imagini se opreşte. 
4. Apăsaţi din nou ENTER. În ambele părţi ale ecranului apar câteva imagini în modul previzualizare. Puteţi naviga printre 

aceste imagini folosind tasta STÂNGA/DREAPTA; confirmaţi selectarea unei imagini cu ENTER.  

 Rotire +90°: roteşte imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic. 

 Rotire -90°: roteşte imaginea cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. 

 Şterge: şterge imaginea. 

 Întrerupe: revenire la redarea succesiunii de imagini. 

 Salvează: stochează imaginea după realizarea modificărilor. (dacă imaginea nu este 
salvată se pierd modificările realizate după revenirea la redarea succesiunii de 
imagini).  

 Meniu principal: revenirea la meniul principal.  
 
 

TRANSFERUL IMAGINILOR DE PE PICS 2 SD 
1. Conectaţi PICS 2 SD la computer folosind cablul USB. 
2. Selectaţi meniul principal folosind tasta MODE. 
3. Selectaţi USB MSDC cu tastele STÂNGA/DREAPTA şi confirmaţi cu ENTER. Pe ecran apare 

simbolul USB, ceea ce înseamnă că PICS 2 SD joacă acum rolul unui aparat USB extern, ce 
este legat la un computer.  

4. Acum puteţi afişa pe computer imaginile scanate sau le puteţi transfera pe computer (la fel 
ca şi în cazul unui dispozitiv USB extern sau cititor de carduri SD).  

5. Reveniţi la meniul principal folosind tasta MODE.  
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DATE TEHNICE 
Senzor imagine  CMOS 5,17 MP 
Lentilă   F=4,83 
Compensare culoare automat 
Control expunere automat 
Interfaţă PC  USB 2.0 
Rezoluţie scaner  3600 dpi prin interpolare 
Iluminare de fundal 3 diode luminoase albe 
Sistem de operare Windows XP / Windows Vista (32 biţi sau 64 biţi) / Windows 7  
Alimentare  prin portul USB 
Dimensiuni  220 x 208 x 147 mm  
 
Ne rezervăm dreptul la modificări ale datelor tehnice, fără înştiinţare în prealabil.  
 
 

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR 
 

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUŢIE 

Computerul nu identifică PICS 
2 SD 
Apare mesajul de eroare 
„Aparatul nu este identificat” 

PICS 2 SD nu este conectat 
la un port USB de mare 
viteză. 

Pentru a putea comunica cu PICS 2 SD computerul are nevoie 
de USB 2.0. Verificaţi dacă standardul USB 2.0 este instalat pe 
computerul dvs. Dacă nu este aşa, puteţi echipa ulterior 
posturile USB cu acest standard. Hardware-ul necesar pentru 
upgrade se găseşte în magazinele electronice de specialitate. 

Computerul are un port USB 
2.0, dar acesta nu poate 
identifica scanerul PICS 2 SD.  

Se poate să existe porturi pe 
PC care nu sunt de mare 
viteză. 

Chiar dacă computerul dvs. dispune de USB 2.0 se poate ca 
nu toate porturile USB să fie compatibile 2.0. Verificaţi toate 
porturile USB privind compatibilitatea cu standardul USB 2.0. 

Mesaj de avertizare Windows: 
„Aparatul nu a trecut testul 
Microsoft logo”.  

Acest lucru este normal. 
Puteţi folosi scanerul în 
continuare. 

Selectaţi „Continuă”. Scanerul nu are niciun efect negativ 
asupra computerului (certificarea Windows a software-ului 
nu este încă încheiată).  

PICS 2 SD funcţionează, dar 
anumite diapozitive sau 
negative sunt supraexpuse.  

Timpii de expunere depind 
de configurarea 
computerului. 

Scanerul se ajustează automat la expunerea diapozitivelor/ 
negativelor. Aşteptaţi până la reglarea expunerii, ce apare pe 
ecran, iar apoi daţi clic pe „Snap shot” sau apăsaţi tasta SCAN 
din partea de sus a aparatului.  
Verificaţi dacă diapozitivele şi negativele nu sunt 
supraexpuse. Există o serie de aplicaţii software pentru 
ajustarea fotografiilor care permit modificarea expunerii 
imaginilor nou digitalizate.  

 
 
 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/217, Oradea, România) şi ION Audio (Halskestr. 16-18, D- 47877 
Willich, 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 ION Audio & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 


