
SCANLINE WIRELESS MT4094 
 
Manual Utilizare  

 
RO  

1. Functii Cheie  
 Selectie format JPEG, PDF-A4 sau PDF-Scrisoare. 
 Selectie scanare Color sau Monocrom. 
 Selectie calitate scanare Lo (300) / Mi (600) / Hi (1050). 
 Salvare fisiere direct pe card Micro SD.  
 Suport cardul Micro SD pana la 32 GB. 
 Afișaj color pentru redarea imaginilor scanate. 
 Wi-Fi integrat pentru transfer de fișiere. 
 Suport Functie Scan Direct. 
 Scanarea Wi-Fi Direct - Conectati cu dispozitiv mobil 
sau PC prin Wi-Fi și scanati imaginea cu afișare direct 
pe dispozitivul mobil sau PC. 

 
2. Parti Functionale  
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  Alimentare On / Off: Apăsați și mențineți această 

tastă timp de 3 sec pentru a activa sau dezactiva 
alimentarea. 
În modul Pornire: Când utilizați scanerul fără 

statie andocare apăsați acest buton pen tru a 
începe scanarea, apăsați din nou acest buton 
pentru a opri; 
În modul de configurare: apăsați acest buton 

pentru a confirma schimbari 
În modul Redare: apăsați acest buton pentru a 

schimba timpii de zoom între 4x, 8x și normal. 
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  Apăsați acest buton pentru a intra în modul 

de redare. Apăsați acest buton pentru a 
reveni la meniul anterior. 

În modul de configurare: Apăsați acest 

buton pentru a ieși din Mod Setari. 
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  Apăsați acest buton pentru scurt timp pentru a 
intra în modul de configurare. 
În modul de redare: Apăsați acest buton 
pentru a intra în modul de ștergere.  
Când măriți în modul Redare: apăsați acest 

buton pentru a comuta funcțiile      și        între 
SUS / JOS și STÂNGA / DREAPTA. 
În modul de așteptare: apăsați lung acest 
buton pentru a porni Wi-Fi, pornit sau oprit. 
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4 
LCD Starea de scanare de afișare, imagini 

scanate și setările scanerului.  

screen  

 
 

   
 

  Apăsați acest buton pentru a selecta JPG 
(JPEG), PDF-A (PDF-A4) sau PDF-L (PDF-
Letter) format de fișier. 

Pictograma modului selectat va fi afișata pe 
ecranul LCD. 
În modul de configurare: Apăsați acest buton 

pentru a deplasa în sus bara de selecție.  
În modul de redare: Apăsați acest buton 

pentru a previzualiza imaginea precedenta. 
Când măriți în modul Redare: apăsați acest 

buton pentru a trece la porțiunea superioară / 
stânga imaginii.  
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  Apăsați acest buton pentru a selecta 
calitatea DPI, LO (300dpi), MI (600dpi) sau 
HI (1050dpi). Pictograma calității selectată 
va fi afișata pe ecranul LCD. 
În modul de configurare: Apăsați acest 

buton pentru a deplasa în jos bara de 

selecție. 
În modul de redare: Apăsați acest buton 

pentru a previzualiza imaginea precedenta. 
Când măriți în modul Redare: apăsați 

aceasta pentru a trece la porțiunea inferioară 
/ dreapta imaginii.  
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  Conectarea la un computer cu cablul USB 
furnizat pentru a vizualiza și transfera fișierele. 
Pentru încărcarea bateriei încorporate cu un 

alimentator optional AC / DC sau prin 
conectarea la un computer. 
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USB  

 

interface  

 
 

  
 

  
 

    

8 Reset Apăsați pentru a reseta scanerul (resetare 
hardware).  

 
 

9 Card Micro 

SD Locația de stocare card Micro SD.  

 

 
 

 
  

 
3. Explicarea pictogramelor de stare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. Functie Descriere 
 

   
 

1 Format Scanare JPG/PDF-A/PDF-L 
 

   
 

2 Rezolutie Scanare LO: 300 DPI, MI: 600 DPI 
HI: 1050 DPI 

 

 

 
 

    

3 Indicator Nivel 
Baterie 

Complet incarcat 
 

Baterie descarcata. 
(necesita reincarcare) 

 

 

 
 

  
 

4 Scanare Color Color si Monocrom 
 

   
 

5 Numerotare 
Fisiere 

Afișează numărul de fișiere 
scanate în cardul microSD. 

 

 

  
  

4. Utilizarea scanerului  
4.1 Încărcarea a bateriei  
Incarcati bateria incorporata inainte de a utiliza scannerul. Cand 
scannerul este in stare de oprire, timpul de incarcare completa este 
de aproximativ 2.5 ore.  
Acumulatorul poate fi incarcat in oricare din urmatoarele situatii:  
1. Prin conectarea la un adaptor AC / DC cu ajutorul cablului USB 

inclus prin portul USB a scannerului sau statiei de andocare 

(incarcatorul AC / DC nu este inclus).  
2. Prin conectarea la un DC cu ajutorul cablului USB inclus prin 

portul USB a scannerului sau statiei de andocare.  
Nota: Cand incarcarea s-a finalizat in modul de oprire, indicatorul 

de baterie incarcata va fi afisat pe ecranul LCD pentru un timp 
scurt si se va opri automat. Este recomandata incarcarea 
dispozitivului la fiecare 2 saptamani.  
4.2 Inserarea unui card Micro SD (nu este inclus)  
Dispozitivul necesita un card de memorie Micro SD pentru 

inregistrarea si salvarea documentelor scanate. 

Pentru a introduce un card Micro SD, urmati pasii de mai jos:  
1. Opriti scannerul. 
2. Inserati cardul MicroSD in slot si apasatil usor pana va ramane 

in slot.  
Nota:  
1. Nu fortati introducerea cardului in slot, acest lucru poate duce la 

deteriorarea scannerului sau a cardului de memorie. Aliniati 
cardul corect si incercati introducerea acestuia din nou.  

2. Cardul MicroSD trebuie formatat inainte de prima utilizare. 
Vedeti sectiunea 4.8 pentru detalii despre formatare. 

 
 

 
 
4.3 Pornirea / Oprirea scannerului  
Porniti / Opriti scannerul prin apasarea butonului        pentru 3 sec. 
Nota:  
1. Daca oprirea automata este setata la 3 min (vezi sectiunea 4.8), 

scannerul se va opri automat daca nu este detectata nicio 
scanare timp de 3 minute.  

2. Atunci cand scannerul este pornit pentru prima data, va intra in 
modul de setare Data si Limba.  

Scannerul va putea intra in modul asteptare doar dupa ce au fost 

efectuate setarile de Data si Limba.  
Setari Data/Ora si Limba: 
 
1. Apasati       pentru a trece la urmatoarea setare  

AN LUNA ZI ORA MINUT.  

Pentru a parasi meniul apasati 

2. Apasti  sau  pentru a seta numarul corespunzator 
fiecarei setari. 

 
3. Apasati     pentru a confirma si trece la urmatoarea setare.  
4. Dupa completarea setarilor pentru Minut, va intra in ecranul de 

setare a limbii. 

5. Apasati  sau  pentru a selecta limba dorita. 

6. Apasati  pentru confirmare si a intra in modul asteptare.  
4.4 Cum sa scanati  
Pentru scanare, asigurati-va ca scannerul nu este conectat la 

calculator sau in modul WiFi. 
 

1. Porniti scannerul prin apasarea tastei             pentru 3sec 

2. Mentineti documentul fix cu o mana pe o suprafata plata. 

 
3. Plasati scannerul pe marginea documentului pentru a va 

asigura ca tot documentul va fi scanat. Asigurati-va ca 
documentul este mentinut intre marcajele de pe scanner.  

4. Mentineti scanerul plat peste document si apasati butonul       o 
singura data pentru a porni procesul de scanare.  

5. Miscati scannerul peste document usor, de sus in jos. Mentineti 
mana stabila pentru a obtine un rezultat de calitate. 

In timpul scanarii, iconita de stare va fi afisata pe ecran. 

 

 

 

 

6. Odata ce scannerul a ajuns la final apasati   din nou pentru 
a opri scanarea.  

Note:  
1. Daca scanarea a fost efectuata prea rapid sau in 

timpul unei operari anormale, iconita “Eroare” va 
fi afisata pe ecran. Imaginea eronata va fi in 
continuare salvata la incheierea procesului.  

2. Daca previzualizarea instant este setata ca 

activa, indiferent daca scanarea a fost finalizata 

cu succes sau eronat, imaginea va fi afisata pe 

ecran inainte ca acesta sa intre in modul 

asteptare.  
3. Cand memoria este plina, scannerul nu va putea 

prelua imagini noi. Daca este apasat putonul de 
scanare intr-un astfel de caz, “Memorie Plina” va 
fi clipi rapid pe ecran timp de 2 secunde.  

4.5 Redarea imaginilor  

1. Apasati  pentru a intra in modul Redare. 

Ultima imagine scanata va fi afisata.  

2. Apasati  sau  pentru  selecta imaginea dorita 
 

Apasati pentru a apropia imaginea.  

3. Indicatorii Sus si Jos vor fi afisati pe ecran la apasarea butonului 

 la pasul 2, apasati  pentru a vizualiza partea de sus 

a imaginii, apasati  pentru a vizualiza partea de jos a 

imaginii. 
 
4. Apasati pentru a schimba rata de apropiere intre 4x, 8x si 
normal. 

 
 
 
 
5. Indicatorii Sus si Jos vor fi afisati pe ecran la apasarea 

butonului . Functiile  si  se vor schimba in 

Stanga si Dreapta si puteti apasa  sau  pentru a 

vizualiza partile din Stanga sau Dreapta ale imaginii.  
Nota: La apropiere in modul Redare (4x, 8x), puteti alege 

intre partile Sus/Jos sau Stanga/Dreapta ale imaginii prin 

apasarea butonului  pentru a schimba functiile tastelor 

 si    intre Sus/Jos si Stanga/Dreapta in functie de 

necesitati. 
 
 
 

 
6. Apasati       pentru a reveni la ecranul precedent de redare, 

apasati din nou pentru a reveni la modul asteptare.  
Nota:  
La scanarea unui document relativ mare sau scanarea a mai 
multor documente, imaginea scanata nu poate fi apropiata daca 
marimea fisierului depaseste 9 MB.  
4.6 Stergerea unui fisier 

 

1. Apasati Pentru a intra in modul Redare 

2. Apasati sau Pentru a selecta fisierul de sters. 

3. Apasati Pentru a intra in modul stergere fisier. 

4. Apasati  sau  pentru a selecta Da sau Nu.  
Selectati "Da" pentru a sterge fisierul curent de pe card; 

Selectati "Nu" pentru a reveni la ecranul de redare precedent. 
 
5. Apasati       pentru a confirma selectia si a reveni la ecranul de 

redare precedent. 



4.7 Meniu Setari  

1. Apasati  scurt pentru a intra in Mod Setari  

2. Apasati  sau  scurt pentru a iesi din Meniu Setari.  
Urmati pasii de mai jos pentru a intra in ecranul de setari 

pentru fiecare articol: 
 

1. Apasati  scurt pentru a intra in Mod Setari.  

2. Apasati         sau        pentru a selecta articolul dorit.  

3. Apasati  pentru a intra in setari   

    
 

Articol Descriere Optiuni 
 

 

JPG/PDF Format Scanare 

• JPG 

• PDF - A (A4) 
• PDF - L (Letter) 

 

 

       

Calitate Calitate Scanare (DPI) 
• LO - 300 DPI 
• MI - 600 DPI 
• HI -1050 DPI 

 

 

       

Culoare Culoare Scanare  
• Color 
• Mono 

 

 

       

Limba Limba Meniu 

• English 

• Spanish 

• French 

• German 
• Italian 

• Dutch 

• Russian 

• Japanese 
• T. Chinese 

• S. Chinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Data Data si Ora 

• An 

• Luna 

• Zi 
• Ora 

• Minut 

 

 

 

 

      

Previzualizare Previzualizare instant 
• Activ 
• Inactiv 

 

 

       

Oprire Automata Oprire Automata 
• Inactiv 

• 3 Min 
 

 

      
 

Stergere Stergere Fisiere 
• Nu 

• Da 
 

 

       

Formatare Formatare Card Micro SD 
• Nu 

• Da 
 

 

      
 

Resetare WiFi Resetarea setarilor WiFi  
• Nu 
• Da 

 

 

       

Informatii 
Dispozitiv 

Informatii Dispozitiv 
• Versiune firmware 

• nume WiFi 
• adresa HTTP 

 

 

 

    
  

4.8 Calibrare Scanner  
Nota: Daca imaginile scanate sunt prea intunecate sau prea 

luminate, scannerul trebuie calibrat prin ajustarea balansului de 

lumina alba. Urmati pasii de mai jos pentru calibrare:  
1. Stergeti bine lentila scannerului cu laveta curata si uscata. 
2. Plasati scannerul pe partea alba a hartiei de calibrare incluse. 

Apasati          pentru a porni scannerul. 
 
3. Apasati            si apoi apasati          . Da-ti drumul ambelor 

butoane apoi pentru a intra in modul de calibrare automata. Va 
fi afisat pe ecran mesajul “1. Incepe calibrarea. Nu miscati 

dispozitivul!”  
4. Tineti scannerul in loc pana la afisarea unui alt mesaj “2. 

Scanati hartia de calibrare!”, apoi scanati partea alba a hartiei 
de calibrare prin miscarea scannerului pe suprafata hartiei 
(daca este necesar miscati scannerul si inapoi).  

5. La afisarea unui nou mesaj “3. Calibrare finalizata!” pe ecranul 
LCD, semnifica incheierea procesului de calibrare. Apasati orice 
buton pentru a opri scannerul.  

5. Conectarea la Computer 
 
Scannerul poate fi conectat si la un PC pentru vizualizarea 
imaginilor scanate. Inaintea conectarii scannerului la computer, 
asigurati-va ca scannerul nu este setat in modul WiFi. 
 
 
1. Apasati          pentru a porni scannerul, conectati scannerul la 

computer pentru a intra in modul USB.  
2. Computerul va recunoaste scannerul ca un 

dispozitiv de stocare. Iconita USB va fi afisata pe 
ecranul LCD. Faceti click pe “Deschide dosar 
pentru vizualizare fisiere” pentru a vizualiza, 
importa, copia, muta sau sterge fisierele scanate. 

 
 
 

 
Nota:  
1. Daca fereastra dispozitivului de stocare nu a fost lansata 

automat, mergeti la “My Computer / Computer” si identificati 
dispozitivul intre discurile de stocare.  

2. Puteti instala de asemenea si programul Scan Direct de pe CD-
ul inclus in pachet pentru a experimenta cateva din functiile 
acestuia. 

6. Utilizarea functiei WiFi  
6.1. Activarea functiei WiFi  
Vizualizati si transferati de la scanner catre PC, Laptop, dispozitive 
Smart si Tablete prin modul WiFi.  

1. Porniti scannerul, apoitineti apasat butonul . 
Indicatorul “Porneste” va fi afisat pe ecranul LCD. 

2. Asteptati intre 30 si 40 sec pentru initializarea functiei. 
3. Indicatorul “Pregatit” va fi afisat pe ecranul LCD 

odata ce functia WiFi a fost activata si gata de 
conectare.  

NOTA:  
1. Utilizarea functiei WiFi va consuma mai multa energie. Pentru a 

economisi energia bateriei, este recomandata activarea functiei 
WiFi doar atunci cand este necesara.  

2. In modul WiFi, doar daca folositi aplicatia Scan Direct, nu puteti 

utiliza scannerul pentru a prelua imagini. Vezi punctul 6.3 pentru 

utilizarea Scan Direct pentru a prelua direct imagini catre 

dispozitiv.  
3. Nu puteti calibra dispozitivul in modul WiFi.  
6.2. Conectarea scannerului via WiFi  
1. Activati modul WiFI pe scanner. 
2. Mergeti la Setari Retea pe PC/Dispozitiv Smart 

pentru a activa setarile WiFi.  
3. Cand indicatorul “Pregatit” este afisat pe ecranul LCD, cautati 

reteaua “WIFISCAN”. 
4. Introduceti parola “123456789” pentru a va conecta la scanner.  
5. Indicatorul “Conectat” va fi afisat pe ecranul LCD odata ce 

functia WiFi este conectata la dispozitiv. 
6. Deschideti un navigator web si introduceti adresa 

“http://192.168.1.2” sau “http://wifi.scan” in bara de adrese 

pentru a intra in pagina de navigare.  
In pagina de navigare, toate imaginile scanate vor fi afisate in 

pagina navigatorului web ca pictograme, puteti vizualiza si sterge 

fisiere stocate in scanner sau sa schimbati setarile WiFi ale 

scannerului. 
 
Vizualizati fisierele din navigatorul web via WiFi  
Click pe “Vizualizare” pentru a vizualiza un singur fisier.  
Stergerea fisierelor din navigatorul web via WiFi  
1. Stergeti fisierele selectate. 
a. Click pe “Sterge” pentru a intra in 

modul Stergere, casuta de 

comunicare “Fisiere Selectate” va fi 

afisata. 

 
b. Selectati fisierele dorite pentru stergere prin bifare. 

 
 
 
 
 
 

 
c. Click pe “OK” in casuta de 

comunicare “Fisiere Selectate” 
pentru a sterge selectia. 

 
2. Stergerea tuturor fisierelor: 

a. In casuta de comunicare “Fisiere Selectate”, click pe 
“Selecteaza tot”, aceasta se va modifica in “Curata tot”. Toate 
fisierele din pagina curenta vor fi debifate. 

 

 

 

 
b. Click pe “OK” pentru a sterge toate 

fisierele de pe pagina. 

 

 
Click pe “Curata tot”, toate bifele din pagina curenta vor disparea. 
Click pe “OK” din nou pentru confirmare. 
 
Modificarea setarilor WiFi  
In pagina de navigare, click “Setari WiFi Scanner” pentru a 

modifica setarile implicite. Atunci cand navigati setarile WiFi de pe 

un telefon, doar cand veti face click pe “MENIU” va fi afisata 

optiunea “Setari WiFi Scanner”. 
 
1. Completarea noilor SSID, Parola, Adresa IP si Domeniu in 

spatiile libere corespunzatoare. 
2. Click pe “Trimite” pentru a confirma setarile. 
3. Dupa completarea setarilor WiFi, scannerul trebuie reconectat in 

modul WiFi.  
Nota: Eroare de vizualizare poate fi intampinata atunci cand sunt 

vizualizate imagini mai mari in navigatorul web. Opriti functia WiFi 

si conectat scannerul la un PC prin cablul USB.  
6.3. Utilizarea aplicatiei gratuite  
1. Cautati aplicatia Creative Scan+. 

Daca utilizati un sistem Android, utilizati cuvintele cheie:  
“creative-apps.net scan+” in Google Play Store.  
Daca utilizati un sistem iOS, utilizati cunvintele cheie:  
“cre-ative application scan+” in App Store. 

 

Datorita imbunatatirilor specificatiile si aspectul produselor pot fi 

modificate fara o notificare in prealabil. Pentru suport tehnic va 

rugam vizitati www.media-tech.eu 

 
Sau, scanati codul QR pentru a intra in interfata de descarcare 
aplicatie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Descarcati si instalati aplicatia pe dispozitivul smart. 
3. Activati modul WiFi pe Scanner. 
4. Mergeti la Setari Retea pe dispozitivul smart si activati setarile 

WiFi. 
5. Cu indicatorul “Pregatit” afisat pe ecranul LCD, cautati reteaua 

“WIFISCAN”. 
6. Introduceti parola “123456789” pentru a conecta scannerul.  
7. Porniti aplicatia Creative Scan+. Puteti efectua operatii 

relevante in concordanta cu interfata specifica a aplicatiei.  
Aplicatia Scan+ este o aplicatie mobila atat pentru Android cat 
si iOS, ce interconecteaza scannerul portabil cu dispozitivul 
smart prin WiFi. 

Scan+ App allows you to check the scanner’s battery status, 

Wi-Fi connection status, file uploading status on your iOS or 

Android mobile device. You can scan files directly to your 

mobile device via the SCAN Direct function, browse the files 

saved in your scanner, sort out these files by date, size or file 

format, view file details and rename the files.  
You can save the scanned files to your mobile device, 
add or delete tags to those files, combine more than one 
file into one Multi-page PDF file, log in your social media 
account and share your files to social media such as 

Dropbox, Facebook, check the Scan+App version.  
6.4 Resetare WiFi  
Puteti reseta setarile WiFi la cele implicite prin meniul de setari al 
scannerului. Va rugam introduceti un card Micro SD inaintea 
resetarii setarilor WiFi.  
1. Porniti scannerul si intrati in meniul Resetare WiFi. Vezi puntul 

4.8 pentru meniul Resetare WiFi. 
2. Dupa intrarea in meniul Resetare WiFi, un mesaj “Resetare 

setari WiFi?” va fi afisat pe ecranul LCD. Selectati “Da” si 

mesajul “Resetare in curs” va fi afisat pe ecranul LCD. 

  
3. Mesajul “Resetare completa!” va fi afisat pe ecranul LCD. 

Apasati orice buton pentru a reveni la meniul de setari.  
7. Cerinte de Sistem Minime 

 
Sistem Operare:  
Windows 7, 8, Vista, XP si Mac OS 10.5 sau mai nou 
Procesor: Pentium IV sau mai sus 
RAM: Cel putin  512 MB  
Interfata: USB 2.0 
 
8. Depanare 

 
Problema Cauza Solutie 

 

   
 

Scannerul nu 
poate fi pornit 

Nivelul redus al 
bateriei Reincarcati bateria  

 

 

 

Imaginile nu pot fi 
salvate in timpul 
scanarii 

1. Nu a fost introdus 
un card Micro SD 
2. Memorie Plina 
3. Cardul Micro SD 
nu a fost formatat 
corespunzator 

1. Introduceti un card 
Micro SD 
2. Transferati imaginile de 
pe scanner intr-un PC pentru 
a elibera spatiu 
3. Formatati cardul urmand 
pasii de la punctul 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecranul afiseaza 
“Eroare Scanare” 
in timpul scanarii 

1. Viteza de 
scanare prea mare 
2. Viteza cardului 
de memorie este 
mica 

1. Scanati din nou 
documentul 
2. Inlocuiti cardul de 
memorie cu unul mai rapid 
(recomandat Clasa 6 +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computerul nu 
recunoaste 
scannerul 
(scannerul nu 
poate fi gasit la 
discuri amovibile) 

Eroare de 
conectare 

1. Asigurati-va ca este 
conectat corect prin cablul 
USB 
2. Restartati computerul in 
caz de nevoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Striatii de tip zebra 
apar in partea de 
sus sau jos a 
documentului 
scanat 

Documentul scanat 
nu este mentinut fix 
in procesul de 
scanare 

Mentineti fix documentul si 
incercati din nou 

 

 

 

 

 

Imagini incetosate 

1. Lentila 
scannerului este 
murdara 
2. Senzorul de 
imagine de contact 
uzat 

1. Curatati lentila cu o 
laveta curata si uscata 

 
2. Recalibrati scannerul 
(vezi punctul 4.9) 

 

 

 

 

 

 

Imagini Negre sau 
linii verticale Albe 
sau Negre 

1. Sticla protectoare 
a senzorului 
scannerului este 
murdara 
2. Calibrare 
defectuoasa 

1. Curatati sticla protectoare 
a senzorului scannerului cu o 
laveta curata si uscata. 

 
2. Recalibrati scannerul 
(vezi punctul 4.9) 

 

 

 

 

 

 

Conectare WiFi 
anormala 

1. Conectare 
anormala 
2. Acumulator 
descarcat 

1. Reconectati WiFi. 
(vezi punctul 6) 

2. Incarcati acumulatorul 
integrat prin cablul USB 
din pachet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


