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Låneregler i korthet: 

- Fyll i lånelista i klubbrummet. 
- 3 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev 

köande rätt att överta apparaten. 

Rutin efter hemlåning: 

- Placera skannern i rum LN 3265 
- Markera returdag i lånelista 

Hyllplats 

- 3D3 
Pryl-id 

- S03 

 

Lathund för Reflecta DigitDia 4000 

Websidor 
Reflecta.de med produktblad och drivrutiner (+49 7457 946560). 

Denna väska innehåller 
1 Magasinskanner DigitDia 4000 (serienr 516H04A00015) 
2 CD med drivrutiner –III (Macintosh 1.0.0, Windows version 1.0.0) 
3 CD med Adobe Photoshop album 2.0 – (serienr 1078-1343-5523-6055-3642-

6130) 
4 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, sv etc (serienr 1057-4341-8555-8562-

3805-1628) 
5 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, es etc (serienr 1057-4342-4625-4055-

3897-4680) 
6 Instruktionsbok CyberView X-MS (eng-germ) och tillägg Digital ICE 
7 Kraftaggregat (HPA-401234U3 A16 12V= 3,4A, serienr 00020630) 
8 Firewire (IEEE 1394) 6-6 kabel 2,0 m 
9 USB 2.0 4-4 kabel 2,0 m 
10 CS magasin för 100 diaramar (CS modell) 

Uppstart (manual sidan 2-7) 
1 Installera drivrutinerna. 
2 Anslut Firewire eller USB (omkopplare på skanner) mellan skanner och dator. 
3 Lyft av magasinrännans skyddslock (tryck in bak- och framtill samtidigt). 
4 Tag ur det tomma magasinet. 
5 Slå på strömmen. Rör inte matararmen under uppstart! 
6 Starta drivprogrammet (CyberView), t.ex via anrop från Photoshop. 

Drift (manual sidan 8-22) 

 Magasinet ska föras in manuellt till matararmen, 
där tar automatiken vid. 

 Orange del av matararmen flyttas genom tryck 
nedåt (GP ramar m.fl vänster, CS höger)  

 Stäng skyddslocket när skannern inte används – 
minimera damm i apparaten!  

Avstängning  
1 Stäng av skannern. 
2 Sätt i det tomma CS magasinet. 
3 Stäng skyddslocket – minimera damm i apparaten! 
4 Stäng av datorns drivrutin. 
5 Packa ned skanner, kablar, CD-skivor och övriga tillbehör i väskan. 
 

http://www.reflecta.de/
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Das Teil bitte an dieser Stelle einsetzen. Die Feder mit der schmalen Öffnung auf das 
schwarze Kunststoffteil setzen und beides dann an diese Stelle einsetzen. Das 
schwarze Kunststoffteil hat links und rechts eine Nut, diese müssen einrasten, dass 
das Teil richtig sitzt. 
 
The small black part in your picture has to be turned over.  
 
Put the spring with the small opening on top of the little black part. The little black part 
has a groove on both sides.  It is important that these click in the slot properly. 
 


