










2.Scanner

1.4  Parâmetros do produto

Sensor: 14~20 megapixels
Resolução mais alta 4320*3240~5248*3936
Formato de digitalização:≤A3; velocidade de digitalização≈2,0s
Formato do vídeo: MJPG
Formato de imagem: JPG
Formato de exportação: PDF/WORD/EXCEL/ PDF Pesquisável

CPU MIPS de 32 bits, sensor HD, ecrã LCD, pedal

Aplainamento da superfície curvada, correção inteligente, corte, 
apaga marcas de dedo, deteta a viragem de página
Digitalização automática

XP/Win7/Win8/Win10/Win11 32 bits/64 bits
macOS 10.13 ou superior

Configuração 
básica

Configuração 
de hardware

Características 
especiais

Sistemas 
suportados

1. Luz de mesa

16 LEDs brancos verdadeiros e 16 brancos quentes
Modo de luz natural (140-600 lux), modo de leitura/escrita 

(180-800 lux), modo de computador/telefone (110-560 1ux), 
modo de luz noturna inteligente (15-60 1ux)
Modo de luz natural (4800 K), modo de leitura/escrita (4000 K), 

modo Computador/Telefone (3000 K), modo de luz noturna 
inteligente (3000 K)

Luz natural, leitura e escrita, usando o computador e o telefone, 
modo de luz noturna inteligente.

As ondas de áudio digital podem ser usadas através de applets 
ou a App (num ambiente aberto e silencioso, a distância efetiva é 
de 5 m)

iOS/Android
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Especificações da 
luz LED

Faixa de 
temperatura de cor

Ajuste do 
interruptor

Método de 
controlo

App OS

Fluxo luminoso



C a p í t u l o  2  G u i a  d e  U t i l i z a ç ã o

2.   

3.   Controle da aplicação "CZUR"

1 . Ligue o adaptador de energia ao Aura. Pressione demoradamente o botão por > 1 s para 
começar. A predefinição para o Aura é o modo de lâmpada de mesa. A lâmpada acende.

Controle o brilho com o botão; vire para a direita para iluminar, vire para a esquerda para 
escurecer.

1.5 Embalagem e acessórios

Nome do produto:

Dispositivo principal

Pedal

Cabo USB

Adaptador de 

alimentação

Tapete preto de 

trabalho

Dedais

Manual do utilizador

Guia de Introdução
Luzes laterais

Bateria (opcional) 

 

Especificações

Scanner CZUR

Porta USB, comprimento do cabo 2,0 m

Porta USB, comprimento do cabo 1,5 m

Entrada CA: 100‒240 V 50/60 Hz 

Saída CC: 9 V/1,5 A

530*415*1,8 mm

Mão esquerda, mão direita

CD-R, D = 120 mm

Impressão a cores de 100*83 mm em papel 

de impressão de cobre de 157 g 
Conetor magnético

3000 mAh

Quantidade (pçs)

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
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2.1  Modo de lâmpada de mesa

Pode controlar a lâmpada com o seu telefone (ligar/desligar e ajustar as definições de 
luz da lâmpada). Digitalize o código QR para transferir a aplicação CZUR; registe-se e 

.adapmâl a ralortnoc arap ”aruA“ seõçnuf sa enoicida

Nota:  Os acessórios estão sujeitos aos modelos reais, e o acima expresso serve apenas para referência.

1 )



2.2 Modo de scanner
2.2.1 Preparações de pré-digitalização
1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao computador e a outra extremidade ao Aura.

2. Ligue o Pedal à base da Aura.

3.

2 )

3 )

4 )

5 )

 o ahlocsE ）moc.ruzc.www（laicfio beW oitís on )aicnêtsissA( ”tropuS“ anigáp a arap áV
número do produto correspondente, faça  transferência do software CZUR Aura e, em seguida, 
instale-o no seu computador (o software do Windows pode ser instalado a partir do CD e 
automaticamente procurará atualizações. Os utilizadores MacOS fazem a transferência a partir 
do sítio Web oficial). Abra o software CZUR Aura e estará pronto para digitalizar.

Pressione o botão por > 1 s para entrar no modo de lâmpada por predefinição.

Abra a aplicação para alternar livremente entre o modo de luz Natural, modo de 
Leitura/Escrita, modo de Computador/Telefone e modo de luz noturna Inteligente, 
ligar/desligar e ajustar o brilho (a lâmpada não responde ao controlo da aplicação quando 
está desligada).

O brilho da lâmpada de mesa pode ser ajustado em cada um dos modo (exceto no modo de 
luz nocturna Inteligente ). Vire para a direita para iluminar e vire para a esquerda para 
escurecer. O brilho será restaurado para a predefinição ao alternar os modos.

No modo de luz nocturna Inteligente, o Aura ajusta automaticamente o brilho consoante o 
nível do som ambiente. No modo de iluminação Inteligente à noite, o controlo da aplicação 
e o ajuste de brilho não são suportados

Alinhe o entalhe preto do tapete de trabalho com a base do Aura e prenda-o bem, 
desdobrando o Aura até que o estojo esteja a 90 graus em relação à base (foto).

4.

5. 

Ligue o adaptador de energia ao Aura e pressione o botão por > 1 s para o ligar Pressione 
rapidamente o botão novamente para mudar para o modo de scanner.
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4 ）

5 ）

6 ）

3 .

4 .

Mensagem de erro do número de série
Por favor, verifique se o número de série foi introduzido corretamente: os números e letras 
estão corretos? Muitas vezes, letras e números como I e 1 podem ser confundidos entre si. 
Note que não existe o número 1 (um) no número de série.

Se o software foi transferido do sítio Web oficial, verifique se a transferência foi concluída e 
instale o software.

O software suporta XP/Win7/Win8/Win10/Win11 e algumas versões do MacOS.

Certifique-se de que o número de série tenha sido introduzido corretamente.

Verifique o seu software de antivírus ou firewalls que podem estar a bloquear ou a 

interromper o software. Desligue o software do antivírus ou adicione o software Aura 

como confiável; desligue a firewall ou diminua o nível de segurança.

Ao utilizar o Aura pela primeira vez, o software CZUR Aura não pode ser iniciado; as 
imagens não aparecem e não é possível digitalizar

Feche o software antivírus, o software de segurança ou qualquer outro software defensivo.

 o eS .aruA RUZC o uecehnocer rodatupmoc od ”sovitisopsid ed rotseg“ o es euqfiireV
ponto de exclamação amarelo/dispositivo desconhecido aparecer, clique com o botão 
direito para atualizar os drivers ou desative e reative o dispositivo. Reinicie o software 
CZUR Aura e tente novamente. 

No gestor de dispositivos, desative outros "scanners", "monitores" e "câmaras" e tente 
novamente.

Reinicie o computador ou use outro computador.

Volte a ligar o cabo USB ou reinicie o Aura. Reinicie o software CZUR Aura no computador.

Ligue noutra porta USB no computador. O desempenho pode diferir entre cada porta USB 
no computador.









CZUR TECH CO., LTD.

9F, North Wing,West Block, Shenzhen Hong Kong Institution, Gaoxin South 7th Road, 
Nanshan District, Shenzhen, 518057, China

Room1001,10th Floor, Block A, No.32A Huoju Road, High-tech Industrial Zone, Dalian 
City, Liaoning Province, China 

E-mail: support@czur.com    Skype: support@czur.com
www.czur.com

CZUR TECH CO., LTD.

9F, North Wing, West Block, PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, 
Gaoxin South 7th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Room1001,10th Floor, Block A, No.32A Huoju Road, High-tech Industrial 
Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

E-mail: support@czur.com      Skype: support@czur.com
www.czur.com 


