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Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan™ Book Executive 3 
szkenner használatát. 
 
A szkennerhez a Readiris™ Pro 14, IRIScan™ Direct (csak Windows) 
szoftveralkalmazások tartoznak. A vonatkozó Gyorsismertető az IRIScan™ Book 
CD-ROM-on megtalálható. Az összes funkció részletes információjáért 
tanulmányozza a legfrissebb Felhasználói útmutatókat itt: 
www.irislink.com/support. 
 
A jelen útmutatóban közölt leírások a Windows 7, a Mac OS Lion és az iOS 6 
operációs rendszereken alapulnak. Kérjük, ezt az útmutatót olvassa el a szkenner és 
a szoftvere használata előtt. Minden információ előzetes bejelentés nélkül változhat. 
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http://www.irislink.com/support
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1. A tartozékok ellenőrzése 

 

2. A szkenner előkészítése 

A mellékelt akkumulátorok behelyezése 

1. Az ábrának megfelelően nyissa ki az akkumulátortartót. 

 
2. Helyezzen be 4 alkáli elemet*, ügyelve a helyes polaritásra. 

A helyes polaritás a szkenner belsejében fel van tüntetve. 
  
*Mivel a NiMH elemek cellánként 1.2 V feszültséggel működnek, kissé kevesebbel, mint a 
hagyományos 1.5 V-os elemek, a hosszabb használathoz alkáli elemeket javasolunk. 
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Helyezze be a microSD kártyát 

1. Helyezze be a microSD kártyát óvatosan a foglalatába, amíg a helyére nem 
pattan. 

 
  

Megjegyzés: Windows személyi számítógépen az IRIScan™ Book akkumulátorok 
és microSD kártya nélkül is használható. Lásd 8. pontban. Képek beszkennelése 
az IRIScan Direct segítségével. 

Formatálja a microSD kártyát 

Bizonyos microSD kártyákat csak formatálásukat követően lehet használni. A kártya 
formatálásához kövesse az alábbi instrukciókat. 
Figyelem: A microSD kártya formatálása a kártyáról minden fájlt letöröl. 

1. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 
bekapcsolásához. 

 
2. Nyissa ki az akkumulátortartót. 
3. Egy hegyes tárggyal, mint pl. egy gemkapocs, nyúljon be a Format 

(Formatálás) feliratú lyukba. 
4. A képernyőn az "F" felirat jelenik meg. Nyomja meg a Scan 

(Szkennelés)gombot egyszer a formatálás megerősítéséhez. 
Ha a formatálás véget ért, a kijelzőn a beszkennelt dokumentumok száma 0 
lesz. 
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3.A szkennerbeállítások kiválasztása 

Megjegyzés: Mielőtt megpróbál hozzáférni a szkenner beállításokhoz, ellenőrizze, 
hogy a mellékelt microSD kártyát behelyezte a kártyafoglalatba. 
  

A szkenner beállításai 

Szkenner-beállítások megnyitása: 
1. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 

bekapcsolásához. A kijelző ekkor világítani kezd. 

 
2. Nyomja meg a Color/mono JPG/PDF (Színes/monokromatikus JPG/PDF) 

gombot ismételten a kívánt kimeneti formátum és szín üzemmód 
kiválasztásához: 

 JPG + Színes 
 JPG + fekete-fehér 
 PDF + Színes 
 PDF + fekete-fehér 

 
  

 A kiválasztott beállítások a kijelzőn jelennek meg. 

  

 
  

3. Nyomja meg a Resolution (Felbontás) gombot a felbontás kiválasztásához: 
 Lo = 300 dpi 
 Mi = 600 dpi 
 Hi = 900 dpi 
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 A kiválasztott felbontás a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg. 

 

Wifi Beállítások 

Az IRIScan™ Book Executive 3 támogatja a dokumentumok Wifin keresztüli 
áthelyezését. Ehhez a Wifi funkciót aktiválni kell. 

 Kapcsolja a Wifi gombot középső állásba a Wifi funkció aktiválásához. A Wifi 
jelzőfény kigyullad. 

 

 Kapcsolja a Wifi gombot jobb állásba a Wifi funkció kiiktatásához. Erre az 
IRIScan™ Direct használatakor van szükség. 

 Kapcsolja a Wifi gombot bal állásba a Wifi jelszó megváltoztatásához. (Ez 
nem javasolt. Ha mindenképp meg óhajtja változtatni, tanulmányozza a 
honlap GYIK részét.) A Wifi led ekkor villogni kezd. 
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4. Dokumentumok beolvasása 

Figyelem: 
Az IRIScan™ Book Executive 3-t arra tervezték, hogy egyszerre egy lapot 
szkenneljen be. Nem generál több oldalas PDF fájlokat. 
Minden beszkennelt lap esetében kövesse a 2-5 lépéseket. 

1. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 
bekapcsolásához. 

 
2. Helyezze a szkennert a beolvasni kívánt lap tetejére. 
3. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot egyszer. A Scan (Szkennelés) 

jelzőfény kigyullad. 
4. Húzza végig a szkennert lassan és egyenletesen a lap felett. 

Tipp: A dokumentumot egy kézzel fogja le a beolvasás közben. 

 
5. Ha elért a lap aljára, nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot még egyszer 

a szkennelés befejezéséhez. 
Megjegyzés: Ha a szkennelés során hiba merül fel - pl. túl gyors vagy 
nem sima felületen végzett beolvasás alkalmával - az ERR jelzőfény 
gyullad ki. Ha segítségre van szüksége, tanulmányozza a 
Problémaelhárítási információ c. részt. 

  
Tipp: 
Ha több oldalas PDF dokumemtumot kell létrehoznia, akkor: 

 Szkennelje be a lapokat egyenként. 
 Helyezze át a képet vagy a beszkennelt egy oldalas PDF fájlokat a 

számítógépére. 
 Több oldalas PDF fájlok létrehozásához a Readirist használja. 

  
Tipp szkenneléshez: 
Ha kisméretű, vastag könyvet olvas be, előfordulhat, hogy a margó túl keskeny lesz, 
és nem tudja a teljes szöveget beolvasni. 
Ezt a problémát az oldalak vízszintes beolvasásával és a képek elforgatásával tudja 
megoldani a Readiris™ segítségével. 
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Egy másik megoldás a szkennert a lap aljára helyezni, fejjel lefelé fordítani és felfelé 
húzva szkennelni. Ekkor észre fogja venni, hogy a szkenner jobb margója kisebb a 
balnál. 

5. A beszkennelt dokumentumok továbbítása 
számítógépre/táblagépre 

A számítógépre kétféleképpen lehet a beszkennelt dokumentumokat továbbítani: a 
mini USB kábel vagy microSD kártyaadapter használatával. 

A mini USB kábel használata (Windows és Mac operációs rendszeren) 

1. Kapcsolja be az IRIScan™ Bookot. 
2. Kapcsolja a Wifi gombot jobb állásba a Wifi funkció kiiktatásához. 

 

3. Csatlakoztassa a mellékelt mini USB kábelt mind az IRIScan™ Bookhoz és a 
számítógéphez. 
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4. A beszkennelt dokumentumokat tartalmazó kártyamemória megjelenik a 
számítógépen. 

 
Példa a Windowsban megjelenő képre 

5. Nyissa meg a kártya memóriát és helyezze át a dokumentumokat a 
számítógépre. A dokumentumok a cserélhető lemez DCIM\100Media 
mappájában találhatók. 

A microSD kártya adapter használatával (Windows és Mac operációs 
rendszeren és Táblagépen) 

1. Nyomja meg a microSD kártyát, hogy kipattintsa a foglalatából. Ezután vegye 
ki a kártyafoglalatból. 

 

2. Helyezze be a mellékelt microSD kártya adapterbe. 
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3. Helyezze az adaptert az SD kártya foglalatba a számítógépen, vagy helyezze 
be a Kamera csatlakoztató szettbe (a csomag nem tartalmazza) hogy 
táblagéphez csatlakoztassa. 

4. A beszkennelt dokumentumokat tartalmazó kártyamemória megjelenik a 
számítógépen/táblagépen. 

 
Példa az iOS-ban megjelenő képre 

5. Nyissa meg a kártya memóriát és helyezze át a dokumentumokat a 
számítógépre/táblagépre. A dokumentumok a cserélhető lemez 
DCIM\100Media mappájában találhatók. 

  

Ha áthelyezte a dokumentumokat a Windows PC-re vagy a Macra, feldolgozhatja 
őket a Readiris™ segítségével. 
A dokumentumok a Readiris™ segítségével történő feldolgozásáról tájékoztatást 
talál a Gyorsismertetőben a telepítő CD-ROM-on és a teljes Felhasználói 
útmutatókban itt: www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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6. Dokumentumok áthelyezése a 
számítógépre/táblagépre Wifin keresztül 

1. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 
bekapcsolásához. 

 

2. Kapcsolja a Wifi gombot a középső állásba. A Wifi fény ekkor vörösen 
kigyullad, jelezve, hogy a Wifi funkció be van kapcsolva. 

 

3. Kapcsolja be a WiFi csatlakozást a számítógépén és válassza ki az 
IRIScanBook-f2XXX hálózatot. 

 
4. Amikor ezt először végzi, a csatlakozáskor meg kell adnia a jelszavát. A 

jelszó 12345678. 
  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelszó megváltoztatása nem javasolt. 
  

5. Hozza létre a kapcsolatot. 

Megjegyzés: Amikor csatlakozott az IRIScan™ Book hálózatra, nincs 
szüksége internet kapcsolatra. 

  

6. Nyissa meg a Webböngészőt és írja be a következőket: 10.10.1.1 vagy 
iriscan.book.  
A kártya tartalmához egy biztonságos fájl szerveren férhet hozzá. 
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Tipp: A táblagépen letöltheti és szerkesztheti a dokumentumokat az 
IRIScan™ Book alkalmazásban. 

  

 

7. Most töltse le a kívánt fájlokat. Ehhez tegye a következőket:  
 Kattintson egy fájlra a képének megtekintéséhez. Kattintson rá a jobb 

gombbal vagy válassza ki a Save picture as (Kép mentése másként) 
gombra.  
A fájl JPG képként mentődnek le. 

 Kiválaszthat több fájlt is és a letöltés ikonra kattintva mentheti le őket. 

 Megjegyzés: Windows személyi számítógépen a fájlok .tar 
kiterjesztéssel mentődnek le. Kibontásukhoz 7-zip vagy hasonló 
fájlarchiváló szükséges. 
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7. Dokumentumok letöltése és szerkesztése az 
IRIScan™ Book alkalmazásban 

1. Az Ön által használt táblagéptől függően töltse le az alkalmazást a Mac App 
Store-ból vagy a Google Playről. 

2. Nyissa meg az IRIScan™ Book alkalmazást. 
  

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a táblagép WiFi csatlakozása be legyen 
kapcsolva, és hogy csatlakoztatva legyen az IRIScan™ Book hálózathoz. 
(Részleteket 6. Részt tartalmaz.) 

 
3. Kattintson a csatlakozás ikonra az interfész bal felső sarkában. 

A Synchronizing (Szinkronizálás) üzenet és a beszkennelt dokumentumok 
jelennek meg a képernyőn. 

 
4. Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumokat és koppintson a Download 

(Letöltés) gombra. 
A fájlok a letöltések mappába töltődnek le. 

 
5. Egy dokumentumra koppintva azt az Editor (Szerkesztés) módban tudja 

megnyitni. 
Itt a dokumentumokat el tudja forgatni, méretre vágni, jegyzetekkel ellátni, stb. 

6. Ha végzett a szerkesztéssel, a dokumentumokat elmentheti az 
alkalmazásban vagy elküldheti másik alkalmazásokra. 
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Az alkalmazásban történő mentéshez: 

 Koppintson a  gombra majd 
koppintson a Save (Mentés) 
gombra. 

 Válassza ki a dokumentum 
mentésének helyét és koppintson a 
Save (Mentés) gombra. 
A dokumentumok a mappa részben 
mentődnek le. 

 

  

  

A dokumentumok más alkalmazásra 
küldéséhez: 

 Koppintson a  ikonra. 
 Válassza ki az Open In (Megnyitás 

ebben az alkalmazásban) gombot 
más alkalmazás kiválasztásához, 
mint a Readiris™ iPad-hez, Email 
és e-mailben történő küldéséhez, 
vagy a Camera Roll (Filmtekercs) 
alkalmazáshoz történő 
hozzáadáshoz. 
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8. Képek beszkennelése az IRIScan™ Direct 
(csak Windows) segítségével 

Az IRIScan™ Direct segítségével az IRIScan™ Book még akkumulátor és microSD 
kártya nélkül is használható. Egyszerűen csatlakoztassa egy Windows személyi 
számítógéphez a mellékelt mini USB kábel segítségével. A beszkennelt 
dokumentumokat a Clipboard (Vágólap) képként eltárolja. 

Az IRIScan™ Direct telepítése 

1. Helyezze be a telepítő lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. 
A telepítési menü automatikusan megjelenik. (Ha a menü nem indul el, 
futtassa a setup.exe fájlt a lemezről) 

2. Kattintson az IRIScan™ Direct gombra, majd kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat. 

 
  

3. A telepítés befejezéséhez kattintson a Finish (Befejezés) gombra. 

Az IRIScan™ Direct használata 

1. Csatlkoztassa az IRIScan™ Bookot a Windows személyi számítógéphez a 
mellékelt mini USB kábellel. 
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2. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 
bekapcsolásához. 
Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenik-e a következő ikon: 

 
3. Indítsa el az IRIScan™ Direct alkalmazást a Windows Start menüből. 

 
4. Kattintson a settings (Beállítások) ikonra az IRIScan™ Direct beállítások 

meghatározásához. 

 
 Válassza ki az IRIScan™ Direct megjelenítési nyelvét. 

Megjegyzés: Ez a beállítás határozza meg, hogyan jelenik meg az 
IRIScan™ Direct. Ennek semmi köze a beolvasási nyelvhez vagy a 
dokumentumok nyelvéhez. 

 A Scan (Szkennelés) fülön válassza ki a Scan Color (Szkennelési 
szín) (Szürke vagy Színes) opciót és a Scan Orientation (Szkennelés 
iránya) (vízszintes vagy függőleges). 

 
 Ezután a beállítások mentéséhez kattintson az Save (Mentés) gombra. 

5. Most nyissa meg az alkalmazást, ahová a képet be szeretné másolni (Word, 
Paint, stb.) és kattintson az egér kurzorjával az alkalmazásba. 
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6. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot egyszer. A "Scan" jelzőfény 

kigyullad. 
7. Most húzza el a szkennert a dokumentum felett a beolvasáshoz. 
8. A szkennelés leállításához nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot ismét. 

A beszkennelt kép most az alkalmazásba másolva jelenik meg. 

 
  
Megjegyzés: Ha Windows személyi számítógéphez csatlakozik, az IRIScan™ Book 
felbontása 300 dpi. A képek nem a microSD kártyán, hanem a Clipboardon 
(Vágólapon) tárolódnak le. 
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9. Tippek 

Dátum és idő hozzáadása a beszkennelt 
dokumentumokhoz 

Az IRIScan™ Book 3 szkenner a beszkennelt dokumentumokhoz hozzá tudja adni a 
dátumot és az időt. Így pontosan tudni fogja, hogy mikor történt a beszkennelésük. 

1. Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot 2 másodpercig a szkenner 
bekapcsolásához. 

 
2. Nyissa ki az akkumulátortartót. 

 
3. Egy hegyes tárggyal, mint pl. egy gemkapocs, nyúljon be a Time Set (Idő 

beállítása) feliratú lyukba. 
4. Nyomja meg a Color/Mono (Színes/Monokromatikus) vagy Resolution 

(Felbontás) gombokat az év megváltoztatásához. Ezután nyomja meg a 
Scan (Szkennelés) gombot a megerősítéshez. 

 
5. Ismételje meg a 4. lépést a hónap, nap, óra és perc esetében is. 
6. Ha végzett, helyezze ismét a hegyes tárgyat a Time Set (idő beállítása) 

lyukba a megerősítéshez. 
 



Gyors használati útmutató - Magyar 
 

18 

10. Műszaki információ 

Minimális rendszerkövetelmények Windows személyi 
számítógéphez 

Operációs 
rendszer 

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 és Windows Vista (nem 
szükséges a meghajtót telepíteni) 

Processzor 1 GHz-es processzor 

Memória 1 GB 

Merevlemez 
tárhely 

300 MB 

Hardver CD-ROM meghajtó, 1 szabad USB port 

Minimális rendszerkövetelmények Mac operációs rendszerhez 

Operációs 
rendszer 

Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion és Mountain Lion (nem 
szükséges a meghajtót telepíteni) 

Processzor Intel processzor 

Memória 1 GB 

Merevlemez 
tárhely 

300 MB 

Hardver CD-ROM meghajtó, 1 szabad USB port 

Minimális rendszerkövetelmények iOS és Android operációs 
rendszerekhez 

Operációs 
rendszer 

iOS 5.1 vagy későbbi verzió és Android OS 4.0 vagy későbbi verzió  
  

Hardver Kamera csatlakoztató szett 

Szkenner specifikációk 

Képérzékelő A4 Színes kontakt képérzékelő 

Felbontás 300 dpi (alapértelmezett), 600 dpi, 900 dpi 

Maximális beolvasási sebesség 
+- 4 másodperc A4 300 dpi felbontású 
színes képhez 

Kapacitás (2 GB microSD kártya*) 
*A beolvasások száma a tartalom 
összetettségétől is függ. 

  300 dpi 600 dpi 900 dpi 

Színes 1600 600 190 

Monokromatikus 2000 800 190 

  

Beolvasás szélessége 217mm 

Beolvasás hosszúsága 1200mm 

Fájlformátum JPG/PDF 
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Kijelző panel Szkennelési státusz megjelenítése 

USB port USB 2.0 high speed 

Külső memória MicroSD kártya (TF kártya) 32 GB-ig 

Támogatott akkumulátorok 

4 AAA alkáli elem.  
   
A készülék működtethető USB 
tápvezetékkel is. 

11. Problémaelhárítási információ 

Probléma Kiváltó ok Megoldás 

Nem tudom bekapcsolni a 
szkennert. 
  
  
  
  
  

Az akkumulátor töltöttségi 
szintje alacsony. 
 
Az akkumulátor nincs 
megfelelően behelyezve. 
 
Nincs a készülékben 
akkumulátor. 
  

Cserélje ki az 
akkumulátorokat. 
  
Helyezze be az 
akkumulátorokat 
megfelelően. 
  
Csatlakoztassa a szkennert 
egy személyi 
számítógéphez. 
  

A képeket beszkennelésük 
után nem lehet elmenteni. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Nincs microSD kártya a 
kártyafoglalatban. 
  
  
  
A microSD kártya megtelt. 
  
  
A microSD kártya nincs 
megfelelően formatálva. 
  

Helyezzen be egy microSD 
kártyát. 
  
  
  
Helyezze át a képeket a 
microSD kártyáról a 
számítógépére, hogy a 
kártya tárhelyét kiürítse. 
  
Formatálja a kártyát 
megfelelően. 
  

A számítógépem nem ismeri 
fel a szkennert amikor 
csatlakoztatom. 
  
  

Csatlakozási hiba. 
  
  
  

Ellenőrizze, hogy az USB 
kábel mindkét vége 
megfelelően van 
csatlakoztatva. 
  
Ha szükséges, indítsa újra a 
számítógépet. 

Az akkumulátor nagyon 
hamar lemerül. 
  
  
  

Nem megfelelő típusú 
akkumulátort használ. 
  
  
  

Távolítsa el a jelenleg 
használt akkumulátorokat és 
helyezzen be 4 db új AAA 
alkáli elemet. 
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Csatlakoztathatja a 
szkennert a számítógéphez 
is és használhatja az 
IRIScan™ Directet. 
  

A szkenner homályos 
képeket hoz létre. 
  

A szkenner lencséje 
valószínűleg bepiszkolódott. 
  

Tisztítsa meg a lencsét 
puha, száraz ronggyal. 
  

A szkenner ferde képeket 
hoz létre. 
  
  
  

A szkenner kalibrálása nem 
volt megfelelő. 
  
  
  

Kalibrálja a szkennert egy 
fehér papírlappal. 
Tanulmányozza a GYIK-et 
vagy a honlapunon elérhető 
tájékoztatásokat. 
  
  
  

A dokumentum 
beszkennelésekor az ERR 
jelenik meg. 
  
  

Túl gyorsan húzza el a 
szkennert a dokumentumok 
felett. 
  

Nyomja meg a Scan 
(Szkennelés) gombot ismét, 
a dokumentumot lassan és 
folyamatosan szkennelje be. 
  

Az ERR led égve marad és 
a szkenner elakad. 
  
  

A szkennert véletlenül 
Kalibrálás üzemmódba 
tették, de a kalibrálás nem 
volt sikeres. 
  

Kalibrálja a szkennert 
megfelelően. 
Tanulmányozza a GYIK-et 
vagy a honlapunon elérhető 
tájékoztatásokat. 
  
  

Nem tudom az IRIScan™ 
Book alkalmazásról letöltött 
beszkennelt 
dokumentumokat megnyitni 
vagy megtekinteni. 

A beszkennelt 
dokumentumok .tar 
kiterjesztéssel töltődnek le. 
  

Bontsa ki a .tar fájlt egy 
megfelelő alkalmazással, pl. 
a 7-zippel. 
  

  

Ha az IRIScan™ Book Executive 3 használata során problémák merülnének fel, 
tanulmányozza a Gyakran Ismételt Kérdéseket a weboldalunkon vagy lépjen 
kapcsolatba a Műszaki támogatással itt: www.irislink.com/support/iriscanbook3. 

 
 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook3
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