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Sagatavošanās 

Šī īsā lietotāja rokasgrāmata palīdzēs jums apgūt IRIScanTM Anywhere 5 Wifi lietošanu. 

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms skenera un tā programmatūras lietošanas. Informācija var tikt 
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 
Komplektācijā ar skeneri ir piegādāta šāda programmatūra: ReadirisTM Pro 15 un IRISCompressorTM Pro. 

 
Sīkāku informāciju par pilnu ReadirisTM un IRISCompressorTM funkciju klāstu skatiet programmatūras 

palīdzības failā vai jaunākajās Lietotāja rokasgrāmatās vietnē www.irislink.com/support. 
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1. Ievads 

IRIScanTM Anywhere 5 Wifi ir paredzēts autonomai lietošanai bez savienojuma ar datoru. Skenētie 
dokumenti tiek glabāti skenera microSD kartē. No kartes tos var ielādēt ReadirisTM un IRISCompressorTM, un 

tiem var piekļūt ar Wifi, izmantojot interneta pārlūku, un ar IRIScanTM lietotni iOS un Android. 
Ņemiet vērā, ka IRIScanTM Anywhere 5 Wifi nav Twain bāzēts skeneris, ko var izmantot dokumentu 

skenēšanai jebkurā lietotnē. Tas drīzāk ir ārēja atmiņas ierīce, kas spēj autonomi veikt skenēšanu. Tomēr 
ar IRIScanTM lietotnes palīdzību to var izmantot skenēšanai tieši mobilajās ierīcēs. 

 

2. Aparatūras pārskats 

 
 

1 LCD displejs Rāda skenēšanas statusu, skenēto attēlu un skenera iestatījumus. 

2 
 

Spiediet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu. 
 

3 
 

Spiediet atkārtoti, lai atlasītu faila formātu: JPG, PDF-A4 vai PDF-
Letter. Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona. 

 

4 
 

Nospiediet vienu reizi, lai atvērtu Setup (Iestatīšana) režīmu un 
konfigurētu iestatījumus 

un  
spiediet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wifi. 

 

5 
 

Spiediet atkārtoti, lai atlasītu skenējuma kvalitāti: LO (300dpi), MI 

(600dpi) vai HI (1200dpi). Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona. 
 

6 
 

Spiediet, laiatvērturežīmu Playback (Atskaņošana) un parādītu 

ieskenētos attēlus.  
 

7 Papīra vadotne 
Pielāgojiet dažāda izmēra dokumentu skenēšanai. 
 

8 
microSD kartes 

slots 
Šajā slotā iespraudiet microSD karti. 
 

9 Atiestatīt 
Iespraudiet papīra saspraudi, lai atiestatītu skeneri. 
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10 USB ports 

Iespraudiet komplektācijā iekļauto USB kabeli un pievienojiet 
datoram, lai skatītu un pārsūtītu failus un uzlādētu iebūvēto 

akumulatoru. 
Akumulatora uzlādēšanai var izmantot arī maiņstrāvas-līdzstrāvas 

adapteri (nav iekļauts komplektācijā). 

 

3. LCD displejs 

 
 

1. Skenēšanas formāts JPG, PDF-A, PDF-L 

2. Skenēšanas 
izšķirtspēja 

LO: 300 DPI, MI: 600 DPI,HI: 1200 DPI 

3. Akumulatora strāvas 
indikators 

Uzlādēts 
Izlādējies. Lūdzu, uzlādējiet. 

4. Skenēšanas krāsa KRĀSU/MELNBALTS 

5. Failu skaitītājs Rāda skenējumu skaitu microSD kartē 

 

4. Skenera sagatavošana 

4.1 Akumulatora uzlādēšana 

Lai varētu izmantot IRIScanTM, vispirms ir jāuzlādē iebūvētais akumulators. 
 Pievienojiet skeneri datoram ar komplektācijā iekļauto USB kabeli  

vai 
 savienojiet skeneri ar AC/DC strāvas adapteri, izmantojot USB (nav iekļauts komplektācijā). 

Kad skeneris ir izslēgts akumulatora uzlādes laikā (ieteicams), uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas. Kad 
akumulators ir pilnībā uzlādēts, ekrānā uz brīdi parādās attiecīga ikona. 

 

4.2 microSD atmiņas kartes ievietošana 

1. Izslēdziet skeneri. 

2. Uzmanīgi ievietojiet microSD karti kartes slotā, līdz karte nofiksējas. 

Kartes ievietošanas stāvoklis ir parādīts attēlā un uz arī uz skenera. 
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5. Skenera lietošana 

5.1 Kā skenē dokumentus 

1. Spiedie t  3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri. 

Ieslēdzot skeneri pirmo reizi, jāievada laiks, datums un displeja valoda, kā paskaidrots. 4.2 punktā. 

Piezīme: skeneris automātiski izslēdzas, ja to nelieto 10 minūtes. 
2. Dokumentu izlīdzināšanai ar skeneri izmantojiet papīra vadotnes. 

3. Pirms skenēšanas izlīdziniet dokumenta malas. 

4. Notēmējiet dokumenta malu pret skenera atveri.  

5. Uzmanīgi iebīdiet dokumentu skenera atverē ar virspusi uz augšu. Skenēšana sākas automātiski. 
Padoms: izlīdziniet dokumentus ar skenera atveres kreiso malu. 

 
 

Skenēšanas laikā skenējuma statuss tiek parādīts ekrānā. 

 
Piezīmes. 

1. Ja skenēšanas laikā skeneris ir pieslēgts ārējam strāvas avotam, skenerī ieslēdzas akumulatora 

uzlādes režīms, ja 1 minūtes laikā neveic nekādas darbības. 

2. Ja Instant Preview (Tūlītējais priekšskats) ir iestatīts uz "on"(ieslēgts), skenētais attēls vienmēr 
tiek īsu brīdi parādīts ekrānā , pirms skeneris pārslēdzasgaidstāves režīmā. 

3. Kad atmiņas karte ir pilna, skeneris vairs nevar skenēt attēlus un ekrānā 2 sekundes mirgo "Full" 
(Pilns). 
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5.2 Iestatījumu konfigurēšana 

1. Nospiediet , lai atvērtu Setup (Iestatīšana) izvēlni. 

2. Nospiediet  vai , lai pārskatītu dažādos iestatījumus. 

3. Nospiediet , lai atvērtu iestatījumu. 

4. Vēlreiz nospiediet  vai , lai pārlūkotu pieejamās opcijas. 

5. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā. 

6. Lai izietu no Setup Mode (Iestatīšanas režīms) vai atgrieztos iepriekšējos ekrānos, nospiediet  vai 

. 

Iestatījumu pārskats 

Izvēlnes vienumi  Apraksts 

JPG/PDF Skenēšanas formāts: JPG, PDF-A4, PDF-Letter 

Kvalitāte Skenēšanaskvalitāte: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi 

Krāsa Skenēšanas krāsa: Krāsu/Melnbalts 

Valoda Izvēlnesvaloda 

Datums/Laiks Datums un laiks  

Tūlīt. priekšskats Tūlītējaispriekšskats 

Autom. izsl. Autom. barošanas atsl.: atspējota vai pēc 10 minūtēm. 

Dzēst visu  Dzēst visus failus  

Formatēt Formatēt microSD atmiņas karti  

Atiestatīt Wifi  Atiestatīt Wifi iestatījumus  

Ierīces inform.  Ierīces informācija  

 

5.3 Skenējumu parādīšana 

Pēc dokumentu ieskenēšanas to skenējumus var parādīt skenera ekrānā. 

1. Nospiediet , lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana). Tiek parādīts pēdējais skenētais attēls. 

 

2. Nospiediet  vai , lai pārlapotu skenējumus. 

3. Lai palielinātu skenējumu, nospiediet  vienu reizi vai divas reizes, lai attiecīgi palielinātu 4x vai 

8x. 
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Piezīme: ja skenējums pārsniedz 9 MB, to nevar palielināt. 

4. un  indikatori parādās ekrānā un ļauj aplūkot dažādas attēla daļas. Nospiediet   vai , lai 

attēlā pārvietotos uz augšu vai uz leju. 

5. Nospiediet , lai parādītos  un  indikatori. Nospiediet   vai , lai attēlā pārvietotos pa kreisi 

vai pa labi. 

6. Nospiediet , lai atgrieztos parastajā skatā. 

 

 

5.4 Failu dzēšana 

1. Nospiediet , lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana). 

2. Nospiediet  vai , lai atlasītu izdzēšamo failu. 

3. Nospiediet . 

4. Nospiediet  vai , lai atlasītu "Jā" vai "Nē". 

5. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā. 

 

6. Savienošana ar datoru 

Skeneri var savienot ar datoru un skatīt skenējumus datora ekrānā. 

1. Spiediet  3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri. 

2. Pievienojiet skeneri datoram ar USB kabeli. 

 

3. Uz brīdi nospiediet , lai atvērtu USB režīmu. Skenera ekrānā parādās USB ikona, un skeneris tiek 

atpazīts kā noņemams disks. 

 
4. Dodieties uz Computer > Removable disk > DCIM\100Media (Dators > Noņemamais disks > 

DCIM\100Media), lai skatītu, importētu, kopētu, pārvietotu vai dzēstu skenējumus. 
Piezīme: Mac operētājsistēmā noņemamā diska ikona tiek parādīta darbvirsmā. 

Padoms: lai skenējumus ielādētu no noņemamā diska un konvertētu saspiestā un teksta meklēšanai 

piemērotā izvades formāta, var izmantot ReadirisTM un IRISCompressorTM. 
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7. Savienošana ar skeneri, izmantojot Wifi 

Iespējojiet Wifi funkciju 

1. Spiediet  3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri. 

2. Spiediet  3 sekundes. 

Ekrānā parādās "Starting" (Palaide).  

 
3. Pagaidiet 30-40 sekundes, kamēr notiek Wifi inicializēšana. 

"Ready" (Gatavs) parādās ekrānā tad, kad ir iespējots Wifi režīms un Wifi ir gatavs savienošanai. 

 

Savienošana ar skeneri  
1. Atveriet tīkla iestatījumus savā datorā vai viedierīcē un iespējojiet Wifi funkciju. 

2. Sameklējiet IRIScanTM tīklu un savienojiet ierīci ar to. 

 
Paraugs: Windows sistēma 

3. Veicot savienojumu pirmo reizi, jums vajadzēs ievadīt paroli. Ievadiet paroli 123456789, lai 
pieslēgtos skenerim. 

4. Ja savienojums ir sekmīgs, ekrānā parādās "Connected" (Savienots). 

 

5. Atveriet interneta pārlūku un adreses joslā ievadiet 192.168.1.2, lai piekļūtu navigācijas ekrānam. 

 

Piezīmes. 
1. Wifi izmantošana patērē vairāk akumulatora strāvas. Laisaglabātu akumulatora strāvu, ieteicams iz 

slēgt Wifi , kad to neizmanto.. Lai izslēgtu Wifi, nospiediet un turiet . 

2. Wifi režīmā skeneri nevar izmantot dokumentu skenēšanai, ja neizmanto Scan Direct funkciju 
IRIScanTM lietotnē. Sīkāku informāciju skatīt 7.2 punktā. 

3. Wifi režīmā skeneri nevarkalibrēt. Informāciju par kalibrēšanu skatīt vietnē 
www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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7.1 Navigācijas ekrāna lietošana (Wifi) 

Navigācijas ekrānā visi skenētie attēli tiek parādīti sīktēlu veidā. Jūs varat skatīt, lejupielādēt un dzēst 

skenera microSD kartē glabātos failus, kā arī mainīt skenera Wifi iestatījumus. 

Failu skatīšana 

1. Noklikšķiniet tā faila pogu View (Skatīt), kuru vēlaties priekšskatīt. 
Vienlaicīgi var priekšskatīt vienu failu. 

2. Lai palielinātu attēlu, noklikšķiniet paplašināšanas ikonu. 

 

3. Noklikšķiniet X apakšējā labajā stūrī, lai aizvērtu priekšskatu. 

Piezīme: ja JPG formāta fails ir lielāks par 4MB, parādās "Image is too large" (Attēls par lielu) un failu 

nevar priekšskatīt navigācijas ekrānā. Lai priekšskatītu lielus failus, skenerim jāpieslēdzas ar USB kabeli. 

 

Failu dzēšana 

1. Noklikšķiniet Delete (Dzēst). 

2. Vienu pēc otra atlasiet dzēšamos failus. 
Vai noklikšķiniet Select all (Atlasīt visus) dialoga lodziņā. 

 

3. Noklikšķiniet OK (Labi), lai apstiprinātu dzēšanu. 

 

Skenera Wifi iestatījumu mainīšana 
1. Noklikšķiniet Scanner Wifi settings (Skenera Wifi iestatījumi). 

Piezīme: lai šiem iestatījumiem piekļūtu mazā viedtālruņa ekrānā, piekarieties Menu 

(Izvēlne). Tad pieskarieties Scanner Wifi settings (Skenera Wifi iestatījumi) ekrāna apakšā. 
2. Tagad varat ievadīt jaunu Name (Nosaukums) un Password (Parole), ja vēlaties. 

Parolē jābūt 9 rakstzīmēm. 

SVARĪGI: nemainiet IP adresi vai domēna nosaukumu. 

3. Noklikšķiniet Submit (Iesniegt), lai iesniegtu jaunos iestatījumus. 

4. Pēc tam jums vajadzēs atjaunot savienojumu ar Wifi un ievadīt jauno paroli. 
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7.2 IRIScanTM lietotnes lietošana 

IRIScanTM lietotne ir mobila lietojumprogramma, kas pieejama gan iOS, gan Android operētājsistēmai. Ar šīs 

lietotnes palīdzību iespējams skenēt dokumentus tieši mobilajā ierīcē, izmantojot funkciju Scan Direct, 
pārlūkot microSD kartē saglabātos failus, pārsūtīt tos uz jūsu mobilo ierīci, pievienot vai dzēst atzīmes šiem 

failiem , apvienot failus vairāku lapu PDF failā, un kopīgot failus jūsu sociālo tīklu kontos. 
1. Atkarībā no izmantotās viedierīces lejupielādējiet lietotni no Mac App Store (iOS) vai Google Play 

(Android) un instalējiet to. 

2. Iespējojiet savas viedierīces Wifi funkciju un savienojiet to ar IRIScanTM tīklu. Ja nepieciešams, 
skatiet 7. punktu. 

Ja savienojums ir sekmīgs, ekrānā parādās "Connected" (Savienots). 

3. Palaidiet IRIScanTM lietotni. 

4. Lai piekļūtu izvēlnei, pieskarieties saraksta ikonai. 

 Dashboard (Informācijas panelis): šeit var pārbaudīt akumulatora stāvokli, Wifi 

savienojuma statusu un failu augšupielādes statusu. 

 Scan Direct (Tiešā skenēšana): ļauj skenēt dokumentus tieši lietotnē. 

 File (Fails): ļauj pārlūkot skenējumus microSD kartē. 

 Tag (Atzīme): šeit var konfigurēt iespējamās atzīmes, ko var pievienot skenējumiem. 

 Settings (Iestatījumi): šeit konfigurē sociālos tīklus, kuriem var nosūtīt skenējumus. 

 Info (Informācija): sniedz informāciju par lietotnes versiju. 

5. Izvēlnē pieskarieties saraksta ikonai, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. 

 

7.3 Wifi iestatījumu atiestatīšana 

Lai atiestatītu Wifi iestatījumus noklusējuma stāvoklī: 

1. Ieslēdziet skeneri. 

2. Nospiediet . 

3. Spiediet , līdz sasniedzat Reset Wifi (Atiestatīt Wifi). 

4. Nospiediet  apstiprinājumam. 

5. Atlasiet Yes (Jā). Nospiediet  apstiprinājumam. 

Parādās "Reset in progress!" (Notiek atiestatīšana). 

Pēc atiestatīšanas parādās "Reset completed!" (Atiestatīšana pabeigta). 

6. Spiediet , lai atgrieztos pie galvenajām izvēlnēm. 

 

8. Traucējummeklēšana 

Skatiet traucējummeklēšanas sadaļu vietnē www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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