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Tu scrii, el tastează!

pentru Windows®                                                       Dispozitiv digital de scriere



Ghid rapid de utilizare – 
IRISNotesTM 3 

 

Acest Ghid rapid de utilizare vă ajută să începeți să folosiți IRISNotesTM   3. 
 

Descrierile din acest document se bazează pe sistemul de operare Windows® 10. Vă rugăm să citiți acest 

Ghid înainte de a utiliza scanerul și software-ul aferent acestuia. Toate informațiile sunt supuse modificării 

fără notificare prealabilă. 
 

Pentru a vă asigura că aveți cea mai recentă versiune a acestui document, pentru a consulta rubrica 

Întrebări frecvente sau pentru a contacta echipa de Asistență tehnică, vizitați 

www.irislink.com/support. 
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1. Introducere 

IRISNotes este un stilou și un dispozitiv mobil de scriere. Cu ajutorul IRISNotes, notele și desenele 

realizate de mână pot fi convertite în text editabil pe PC-ul dumneavoastră. De pe PC, acestea pot fi 

trimise către procesorul dvs. favorit de text (Word, Outlook, Notepad). 
 

 
2. Conținutul pachetului 

Stilou inteligent, unitate de recepție, 2 cartușe cu cerneală, un dispozitiv de extragere a cartușului și un cablu 

USB retractabil. 
 

 
3. Prezentarea generală a echipamentului 

Unitatea de recepție 

 
 

 
1 

 
Buton de 
pornire/oprire 

Țineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a porni unitatea de recepție. 

Țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri unitatea de recepție. 

2 Afișaj Afișează starea curentă. 

3 Port Mini USB 
Introduceți cablul Mini USB pentru a conecta unitatea de recepție la un 
computer. 

4 Clemă Fixează unitatea de recepție pe o foaie de hârtie. 

 
5 

 
Orificiu pentru 
resetare 

Atunci când unitatea de recepție nu răspunde, introduceți un ac sau o agrafă pentru hârtie în 
orificiul Reset (Resetare) și apăsați timp de 3 secunde pentru a reseta dispozitivul. 
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Stilou inteligent 

 
 

 

 
6 

 

 
Port Mini USB 

Introduceți aici cablul Mini USB pentru a conecta stiloul la un computer în 
vederea încărcării. 

Notă: deconectați stiloul după aproximativ 3,5 ore. 

7 Indicator cu LED 
LED-ul este aprins în timpul încărcării, oprit atunci când stiloul este complet 
încărcat și luminează intermitent în caz de baterie descărcată. 

 

Afișajul 
 

 

 

Unitatea de recepție este conectată la un computer. 

 

Memorie plină: încărcați fișierele pe computer și ștergeți-le din memorie. 

 
Bateria stiloului este descărcată. 

 Bateria unității de recepție este descărcată. 

 
Modul Luare de notițe. 

 
Modul Mouse. 

 
Numărul de note salvate în memorie. 
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4. Pregătirea stiloului IRISNotes 
 

Avertisment: nu încercați să demontați stiloul. Acest lucru îl poate deteriora. 
 

4.1. Încărcarea bateriei stiloului 

 Conectați stiloul la computer utilizând cablul Mini USM furnizat. 
Important: asigurați-vă că este pornit computerul. 

 Încărcarea completă a stiloului durează aproximativ 3,5 ore. 

 

4.2 Încărcarea unității de recepție 

 Conectați unitatea de recepție la computer utilizând cablul Mini USB furnizat. 
Important: asigurați-vă că este pornit computerul. 

 Încărcarea completă a unității de recepție durează aproximativ 3,5 ore. 
 

4.3 Introduceți un cartuș cu cerneală 

1. Scoateți capacul stiloului. 

2. Glisați cartușul în interiorul vârfului stiloului. 

3. Apăsați ușor cartușul până la fixarea acestuia în poziție. 

Important: atunci când utilizați un cartuș care nu a fost livrat împreună cu pachetul 

IRISNotes, asigurați-vă că acesta este un cartuș standard de metal cu Φ 2,35 mm * 67,0 mm. 

 

Pentru a scoate un cartuș gol: 

1. Scoateți capacul stiloului. 

2. Utilizați dispozitivul de extragere pentru a ține cartușul. 

3. Trageți ușor afară cartușul vechi. 
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5. Luarea de notițe 
 

Important: asigurați-vă că unitatea de recepție este deconectată de la computer atunci când luați notițe. 

Pasul 1 - Prindeți unitatea de recepție de o foaie de hârtie. 

IRISNotes este compatibil cu pagini până la mărimea A4. 

Sfat: poziționați întotdeauna unitatea în mijlocul laturii de sus a paginii. 

 

Pasul 2 - Țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 5 secunde pentru a porni unitatea de recepție. 

 

Pasul 3 - Începeți să luați notițe. 

În timp ce scrieți, pe afișaj trebuie să apară pictograma stiloului     . 

 

Sfaturi pentru luarea de notițe 

 Țineți ferm stiloul și scrieți așa cum ați proceda în mod normal. 

 Nu scrieți direct sub unitatea de recepție, ci lăsați un spațiu liber de cel puțin 1,5 cm față de aceasta. 

 Nu vă așezați degetele între stilou și unitatea de recepție. Acest lucru va bloca semnalul. 

 Utilizați litere cursive sau de tipar. Evitați scrierea stilistică. 

 Scrieți cât mai consecvent posibil. Încercați să utilizați aceeași dimensiune și formă de fiecare dată 
când scrieți o literă sau un caracter. De asemenea, scrieți literele majuscule la o dimensiune mai 

mare decât literele minuscule. 

 Lăsați spațiu între cuvinte. Încercați să nu suprapuneți literele sau caracterele. 

 Nu despărțiți cuvintele în silabe la capăt de rând. În schimb, dacă nu aveți spațiu, scrieți 
cuvântul întreg pe rândul următor. 

 Utilizați hârtie liniată pentru a evita înclinarea rândurilor. 
 

 
Pasul 4 - Apăsați o dată butonul de pornire/oprire pentru a finaliza și salva notele curente. 

Apăsarea butonului este obligatorie pentru a salva notele în unitatea de recepție. Numărul de pe afișaj 

crește cu o unitate de fiecare dată când apăsați butonul de pornire/oprire după ce scrieți o notă. Numărul 

arată câte note sunt salvate în unitatea de recepție. 

 

Puteți scrie până la 100 de note de mărimea A4. 



Ghid rapid de utilizare – 
IRISNotesTM 3 

 

6. Utilizarea software-ului IRISNotes 

6.1Cerințe de sistem 
 

Windows  

Computer și procesor Procesor de 1 GHz sau superior. 

Memorie Minimum 512 MB RAM. Se recomandă 1 GB. 

Unitate hard disk Spațiu liber pe unitatea hard disk de minimum 300 MB. 

Sistem de operare Windows 10, 8 și 7. Toate de 32 sau 64 biți. 

 

 

6.2 Utilizarea IRISNotes pe sistem de operare Windows 
 

6.2.1 Instalarea software-ului 

1. Deschideți browser-ul de Internet și accesați www.irislink.com/start. 

2. Completați formularul și faceți clic pe Register now (Înregistrați-vă acum). 

3. Faceți clic pe Download (Descărcare) pentru a descărca software-ul. 

4. Mergeți la locația în care ați descărcat software-ul și rulați fișierul de instalare. 

5. Urmați instrucțiunile de pe ecran. 

După finalizarea instalării, veți avea în computer următoarele aplicații: 

 Note Manager: cu ajutorul acestei aplicații puteți descărca notele din unitatea de recepție, le puteți 

gestiona și edita. 

 MyScript Notes Lite: cu ajutorul acestei aplicații puteți converti notele în text digital și le puteți 

exporta într-un procesor de text sau prin intermediul unei aplicații E-mail. 

 
 

6.2.2 Descărcarea notelor cu ajutorul aplicației Note Manager 

1. Conectați unitatea de recepție la computer cu ajutorul cablului USB furnizat. 

2. Porniți aplicația Note Manager. 

3. Atunci când porniți aplicația pentru prima dată, veți fi atenționat(ă) să utilizați IRISNotes în Note mode 

(Modul Luare de notițe) 

sau în Mouse mode (Modul Mouse). Selectați Note mode (Modul Luare de notițe) și faceți clic pe OK. 

 

http://www.irislink.com/start
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4. Faceți clic pe File > Upload (Fișier > Încărcare) pentru a încărca 

toate notele stocate în unitatea de recepție. Sau faceți clic pe 

pictograma de încărcare     ( ). 

 

 

5. Toate notele sunt încărcate în fișierul My Notes (Notele mele). 
 

6.2.3 Vizualizarea și editarea notelor în aplicația Note Manager 

1. Faceți clic dublu pe o notă din interiorul aplicației Note Manager pentru a o vizualiza pe ecran. 

 

2. Pentru a edita nota, faceți clic dreapta pe aceasta și selectați Edit Note (Editare notă). 

3. Acum puteți utiliza mouse-ul sau suportul tactil pentru a adăuga conținut la notă. 

 

4. Pentru a reveni la ecranul general, faceți clic pe semnul X din colțul dreapta sus. 

Observație: pentru a trimite prin E-mail un fișier imagine al notei, faceți clic dreapta pe notă și selectați Send 

To > E-mail (Trimitere către > E-mail). 
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6.2.4 Convertirea notelor în text editabil 

1. Deschideți în aplicația Note Manager nota pe care doriți să o convertiți. 

2. Faceți clic pe pictograma de conversie aflată pe bara de instrumente. 

 

Sau faceți clic dreapta pe notă și selectați Convert To Text (Convertire în text). 

Atenție: comanda Note To Text (Convertire notă în text) nu funcționează. 

 

3. Se deschide aplicația MyScript Notes Lite în care puteți converti notele dumneavoastră. 

În cazul în care apare o eroare în aplicația Note Manager, deschideți bara sistemului Windows, 

faceți clic dreapta pe pictograma Note Manager, apoi faceți clic pe Exit (Ieșire). 

 

4. Când aplicația MyScript Notes Lite pornește pentru prima dată, sunteți atenționat(ă) să introduceți Registration key 
(Codul de înregistrare). Introduceți codul în câmpul corespondent și faceți clic pe OK. 

Codul de înregistrare format din 12 caractere poate fi găsit în interiorul cutiei produsului. 
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5. Acum selectați Conversion settings (Setările de 

convertire): Conversion Page Range 

(Paginile de convertit) 

Selectați dacă doriți să convertiți All pages (Toate paginile), Current Page (Pagina curentă) sau Pages (Pagini 

specifice). Content Type (Tipul de conținut) 

Păstrați selectată opțiunea Rich text (Text îmbogățit). 

Handwriting Style (Stilul scrierii de mână) 

Selectați stilul folosit pentru luarea notițelor: Capital letters (Litere majuscule), Handprint (Amprentă) sau Natural 
handwriting (Scriere de mână naturală). 

Language (Limba) 

Selectați limba folosită pentru scrierea notelor. 

 

6. Atunci când ați terminat configurarea setărilor, faceți 

clic pe OK. Notele convertite vor fi acum afișate pe 

ecran. 

 

7. Dacă este necesar, puteți edita textul convertit în ecranul din partea dreaptă. 

8. Pentru a exporta notele convertite, selectați unul dintre butoanele de exportare. 
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 Export as E-mail (Exportă sub formă de E-mail): nota convertită va fi deschisă 

în aplicația implicită de E-mail (dacă este configurată). 

 Export as Document (Exportă sub formă de document): nota convertită va fi deschisă în procesorul de text implicit. 

 Export as Text (Exportă sub formă de text): nota convertită va fi deschisă în Notepad. 

Pentru mai multe informații despre aplicația MyScript Notes Lite, faceți clic pe Help > Contents (Ajutor > 

Conținut) pentru a accesa asistența online. 
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7. Utilizarea IRISNotes ca mouse 

Puteți utiliza stiloul IRISNotes și ca mouse. Pentru a trece în modul Mouse: 

 Conectați unitatea de recepție la computer utilizând cablul USB furnizat. 

 Țineți stiloul chiar în fața unității de recepție, apoi apăsați o dată butonul de pornire/oprire. 

 Atingeți stiloul de o foaie de hârtie. Cursorul este acum controlat de stilou. 

 Mișcați stiloul deasupra unei pagini pentru a deplasa cursorul. 

 Pentru a face clic pe un obiect, îndreptați cursorul către obiect, apoi atingeți-l cu stiloul. 

 Pentru a face clic dreapta pe un obiect, îndreptați cursorul către acesta, apoi atingeți și țineți un moment 

stiloul în poziție. 
 

 
8. Informații tehnice 

 
Caracteristici tehnice  

Frecvență ultrasonică 80 KHZ ± 5 K 

 
Tip de baterie 

Unitatea de recepție: baterie cu litiu 

3,7 V Stiloul: baterie litiu-ion 3,7 V 

Tip de cartuș Cartuș standard de metal（Φ 2,3 mm ± 0,05 mm * 67,0 mm ± 0,5 mm） 

Timp de încărcare 3,5 ore 

 
Timp de funcționare 

Unitatea de recepție: încărcată, funcționare timp de 6 ore Stiloul: 

încărcat, funcționare timp de 50 de ore 

Timp în așteptare 60 de zile 

Timp de expirare a sesiunii După 15 minute 

Caracteristici fizice  

Temperatură de operare 0 ºC ~ +45 ºC 

Temperatură de depozitare -20 ºC ~ +55 ºC 

Umiditate relativă în timpul utilizării 20 % ~ 90 % (25 ºC) 

Umiditate relativă în timpul depozitării 0 % ~ 93 % (25 ºC) 

Dimensiuni  

Dimensiunile unității de recepție 
(lungime*lățime*înălțime) 

76,97 mm * 27,4 mm * 9 mm 

Greutatea unității de recepție 17 g 

Dimensiunile stiloului 149,6 mm * 14,1 mm 

Înălțimea stiloului 19,8 g（inclusiv cartușul） 
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9. Mențiuni legale 

IN3_dgi_07032017_01 
 

Drepturi de autor 

Drepturi de autor © 2012-2017 I.R.I.S. Toate drepturile rezervate. 

I.R.I.S. deține drepturile de proprietate asupra întregii documentații referitoare la IRISNotes. 

Informațiile incluse în acest document sunt proprietatea I.R.I.S. Conținutul este supus modificării fără 

notificare prealabilă și nu reprezintă un angajament din partea I.R.I.S. Software-ul descris în acest 

document este furnizat în baza unui contract de licență care stabilește termenii de utilizare a acestui 

produs. Software-ul poate fi utilizat sau copiat numai în conformitate cu termenii contractului respectiv. 

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată într-un sistem de recuperare sau 

tradusă în altă limbă fără consimțământul scris prealabil al I.R.I.S. 

Această documentație utilizează ca exemple nume fictive; referirile la persoane, societăți sau organizații 

reale sunt o coincidență. 

Mărci comerciale 

Logo-ul IRISNotes și IRISNotes sunt mărci comerciale ale Image Recognition Integrated 

Systems S.A. Tehnologie OCR, proprietatea I.R.I.S. 

Tehnologie de formatare automată (AutoFormat) și lingvistică, proprietatea I.R.I.S. 

Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte țări. 

Toate celelalte produse menționate în această documentație sunt mărci comerciale sau mărci 

comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi. 

Brevete 

IRISNotes este protejat printr-un brevet. Consultați Notele de lansare pentru mai multe informații. 
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10. Conformitate 

Conformitatea cu RoHS și DEEE 

Acest produs respectă reglementările RoHS ale Parlamentului European și Directiva Consiliului cu 

privire la  restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice (2011/65/UE), precum și Directiva (2012/19/UE) cu privire la deșeurile de echipamente 

electrice și electronice (DEEE). 

Declarație privind interferența cu frecvențele radio conform FCC 

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele impuse unui dispozitiv digital din clasa 

B, conform capitolului 15c din Regulile FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecție 

rezonabilă împotriva interferențelor în instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și 

poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, 

poate cauza interferență dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu va avea loc 

o interferență într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență dăunătoare recepției 

radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 

încerce să corecteze interferența luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

 Reorientarea sau mutarea antenei de recepție. 

 Mărirea distanței de separare între echipament și unitatea de recepție. 

 Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectată 
unitatea de recepție. 

 Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat, pentru asistență. 

Acest echipament a fost certificat ca fiind conform cu limitele impuse de Regulile FCC unui dispozitiv de 

calcul din clasa B. Pentru a păstra conformitatea cu reglementările FCC, acest echipament trebuie utilizat 

împreună cu cabluri ecranate. Operarea realizată utilizând echipament neaprobat sau cabluri neecranate 

poate avea ca rezultat interferență cu recepția radio și TV. Utilizatorul este atenționat că modificările și 

schimbările aduse echipamentului fără aprobarea producătorului ar putea anula dreptul utilizatorului de a 

utiliza acest echipament. Acest dispozitiv respectă capitolul 15c din Regulile FCC. Operarea este supusă 

următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferență dăunătoare și (2) acest 

dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv o interferență care poate cauza o operare 

nedorită. 
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