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IRIScanTM Mouse Wifi

Guia Rápido do Usuário – IRIScanTM Mouse Wifi
Este Guia Rápido do Usuário ajuda você a começar a usar o IRIScan Mouse Wifi.
TM

As descrições fornecidas nesta documentação são baseadas nos sistemas operacionais Windows® 7 e Mac®
OS X Mavericks. Leia este guia antes de operar este scanner e seu software.Todas as informações estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Caso você encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan Mouse Wifi, consulte as perguntas frequentes
ou entre em contato com o suporte técnico em www.irislink.com/support.
TM

1. Introdução
O IRIScan Mouse Wifi é um scanner e mouse sem fio "all-in-one". Com a função de digitalização, você
pode digitalizar documentos ao deslizar o mouse sobre eles.
Os resultados da digitalização podem ser salvos de várias maneiras. Você pode arrastá-los e soltá-los em
pastas de arquivos e aplicativos. Salvá-los diretamente como arquivos Doc, PDF e XLS. Compartilhá-los via
Mail, Facebook©, Twitter© e Flickr©. E enviá-los para aplicativos como o Cardiris , o Dropbox©, o
Evernote© e o Google© Translate.
TM

TM

2. Avisos legais
Direitos autorais
Copyrights © 2012-2016 I.R.I.S. Todos os direitos reservados.
IRIScan Mouse Wifi é baseado na tecnologia Dacuda SLAM Scan.
A I.R.I.S. detém os direitos autorais de toda a documentação relativa ao IRIScan Mouse Wifi.
As informações contidas neste documento são de propriedade da I.R.I.S. O seu conteúdo está sujeito a
alterações sem aviso prévio e não representa um compromisso por parte da I.R.I.S. O software descrito
neste documento é fornecido sob um contrato de licença que estabelece os termos de uso deste produto. O
software pode ser usado ou copiado apenas de acordo com os termos desse contrato. Nenhuma parte desta
publicação pode ser reproduzida, transmitida, armazenada em sistemas de recuperação ou traduzida para
outro idioma sem o consentimento prévio, por escrito, da I.R.I.S.
Esta documentação usa nomes fictícios como exemplos; referências a pessoas, empresas ou organizações
reais são meras coincidências.
Marcas comerciais
O logotipo IRIScan Mouse Wifi e IRIScan Mouse Wifi são marcas comerciais da Image Recognition
Integrated Systems S.A.
Tecnologia de OCR da I.R.I.S.
Tecnologia AutoFormato e Linguística da I.R.I.S.
Dacuda® e SLAM Scan® são marcas registradas da Dacuda Ltd, Zurique, Suíça.
Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.
Todos os demais produtos mencionados nesta documentação são marcas comerciais ou registradas de seus
respectivos proprietários.
TM

TM

TM

TM
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3. Precauções de segurança
Observe as seguintes precauções de segurança relativas ao IRIScan Mouse Wifi:
TM

Avisos

O descumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.
 Não utilize o scanner em locais sujeitos à luz solar direta ou perto de objetos quentes.


Não utilize o scanner perto de líquidos ou quando houver líquido derramado no scanner.



Não aponte a superfície de digitalização para os olhos durante a digitalização.



Pare de usar o scanner imediatamente e desconecte-o do computador quando qualquer um dos dois
estiver emitindo fumaça ou cheiros ou sons estranhos.

Atenção
O descumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos leves ou danos ao produto.
 Não utilize o scanner em áreas com temperaturas extremamente elevadas (acima de 35°C) ou
baixas (abaixo de 5°C).


Não utilize o scanner em áreas úmidas ou com muita poeira.



Não utilize o scanner em áreas com eletricidade estática alta.



Não desmonte, modifique ou tente consertar o scanner.



Não aplique choques excessivos ao scanner.



Não dobre o cabo excessivamente.



Tenha cuidado para não deixar o scanner cair.
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4. Visão geral do hardware

1. Botão esquerdo
2. Roda do mouse / botão de clique
3. Botão direito
4. LED indicador de Wifi e bateria
5. Botão de digitalização

6. Botão liga/desliga
7. Superfície de digitalização

Remova o plástico antes do primeiro uso.

8. Etiqueta do mouse
9. Porta micro USB
10. Sensores de digitalização

Antes de começar:
Carregue o IRIScan Mouse Wifi durante 30 minutos. Para fazer isso, conecte-o a um computador com o
cabo USB fornecido e ligue o computador, ou conecte o IRIScan Mouse Wifi a uma tomada elétrica.
A duração da bateria quando se utiliza a função de digitalização é de cerca de 48 horas.
Para verificar o status da bateria, pressione o botão Scan (Digitalizar) e observe o LED da bateria:
 Quando o LED azul piscar uma vez, a bateria estará com a carga completa.
TM

TM



Quando o LED vermelho piscar duas vezes, a bateria estará fraca.



Quando o LED vermelho piscar uma vez, a bateria estará quase descarregada e será necessário
recarregá-la.

No entanto, mesmo quando a bateria estiver totalmente descarregada, você ainda poderá usar o IRIScan
Mouse Wifi como um mouse sem fio normal.
Atenção: o cabo USB é usado apenas para carregar a bateria, não para usar o mouse. Para usar o mouse
e a sua função de digitalização, é preciso conectar o dongle.
TM
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5. Como instalar o aplicativo do IRIScanTM Mouse Wifi
Notas importantes:
Certifique-se de que você tenha os direitos administrativos necessários no seu computador para realizar a
instalação.
Certifique-se de instalar o Cardiris antes de instalar o aplicativo real do IRIScan Mouse Wifi, como
explicado abaixo. Caso contrário, o IRIScan Mouse Wifi não poderá enviar os documentos digitalizados
para o Cardiris .
TM

TM

TM

TM

Antes de iniciar a instalação, ative o Wifi no computador. O Wifi é necessário para a conexão com o
IRIScan Mouse Wifi. Se o computador não oferecer suporte a Wifi, será preciso adquirir um adaptador Wifi.
1. Acesse www.irislink.com/softwaredownload.
2. Role para baixo até IRIScan Mouse Wifi e clique no instalador correto.
TM

TM

3. Concluído o download, vá para o local onde você baixou o pacote e clique duas vezes no instalador:
ISMWifi.exe (Windows) ou ISMWifi.pkg (Mac OS X).
4. Siga as instruções na tela.
5. Na tela de instalação, clique em Cardiris e percorra as etapas de instalação.
TM

6. Volte para o menu de instalação e clique em IRIScan Mouse Wifi. Volte a seguir as instruções na
tela.
7. Clique em Finish (Concluir) para finalizar a instalação.
Quando a instalação estiver concluída, o aplicativo do IRIScan Mouse Wifi será iniciado
automaticamente.
TM

TM

8. Desconecte o seu mouse normal. Conecte o dongle do IRIScan Mouse Wifi a uma porta USB livre
(USB 2.0 ou superior) e ligue o botão liga/desliga no lado inferior do mouse.
O driver é instalado automaticamente em alguns segundos.
9. Quando o dispositivo for localizado, pressione o botão Scan (Digitalizar) para estabelecer conexão
com ele.
Depois de alguns segundos, aparecerá a interface de digitalização preta.
TM
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6. Como usar o IRIScanTM Mouse Wifi
Etapa 1: Digitalizar documentos


Coloque o mouse sobre os documentos que deseja digitalizar.



Pressione o botão Scan (Digitalizar) uma vez para iniciar o IRIScan Mouse Wifi.



Passe o mouse sobre os documentos para digitalizar a área desejada.



Para interromper a digitalização, pressione o botão Scan novamente. Esse procedimento abre a tela
Edit (Editar).
Para cancelar a digitalização, pressione a tecla Esc no teclado.

TM

Funções da tela Scan (Digitalizar)
1. Memória de digitalização restante
2. Descrição da função
3. Janela de digitalização; indica a área atual
de digitalização

4. Digitalizar imagem

Notas


Durante a digitalização, o IRIScan Mouse Wifi automaticamente reduz e ajusta a visualização de
forma adequada. Para verificar se a imagem está digitalizada corretamente, use a roda do mouse
para ampliar/reduzir a imagem. É possível digitalizar documentos até o tamanho A3.
TM
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Se você mover o IRIScan Mouse Wifi muito rápido, a janela de digitalização ficará amarela ou
vermelha. Reduza a velocidade da digitalização, se necessário.



Se a imagem digitalizada aparecer distorcida, pare de mover o IRIScan Mouse Wifi por alguns
instantes. A imagem será calibrada automaticamente.



Concluída a digitalização, a imagem digitalizada será cortada automaticamente para uma forma
retangular e alinhada horizontalmente ao fundo.

TM

TM

Etapa 2: Editar os documentos digitalizados
Na tela Edit (Editar), você pode editar os documentos digitalizados.

Funções da tela Edit (Editar)
1. Girar o resultado da digitalização
3. Ajustar as cores, o brilho e o contraste
2. Redimensionar a área de digitalização
usando as alças

4. Ajustar o fundo

Quando terminar, clique em OK para aceitar as configurações. Para voltar para a tela Edit (Editar) depois,
clique em Edit na tela principal.
Nota: se você clicar em Cancel (Cancelar), o resultado da digitalização não será salvo na memória.

Etapa 3: Salvar e compartilhar os documentos digitalizados
Antes de salvar os documentos digitalizados, certifique-se de selecionar o idioma de reconhecimento
correto. O idioma de reconhecimento padrão é definido como English (Inglês). Graças à potente tecnologia
de reconhecimento de texto da I.R.I.S., você pode reconhecer documentos em 130 idiomas.
PC com Windows
Para alterar o idioma do reconhecimento de
texto:

Mac OS
Para alterar o idioma do reconhecimento de
texto:



Clique em Options (Opções) > Settings
(Configurações).



Clique em Scanner Mouse >
Preferences (Preferências).



Clique em Text Recognition
(Reconhecimento de texto).



Clique em Text Recognition
(Reconhecimento de texto).



Selecione os idiomas necessários na lista.
Você pode selecionar até três idiomas
simultaneamente.



Selecione os idiomas necessários na lista.
Você pode selecionar até três idiomas
simultaneamente.
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1. Salve os documentos nos aplicativos padrão.
1. Clique duas vezes no formato de saída desejado.

2. O documento abre no aplicativo padrão desse formato.
3. Salve o documento dentro do aplicativo padrão.

2. Salve os documentos como arquivos de saída.
1. Clique em Save (Salvar).
2. Digite o nome do arquivo e selecione um tipo de arquivo.
Os tipos de arquivo compatíveis são: png, jpeg, bmp, pdf, xls, txt e doc.

3. Em seguida, clique em Save (Salvar).
Notas:
Ao digitalizar tabelas, é recomendável salvá-las como arquivos .xls.

3. Arrastar e soltar em aplicativos.
1. Escolha o formato em que deseja salvar o documento.
2. Abra um aplicativo que ofereça suporte ao formato selecionado.
Por exemplo, Microsoft Word ou Pages para Doc ou Adobe Reader para PDF.
3. Arraste o ícone do formato desejado e solte-o no aplicativo.

Nota: você também pode arrastar os resultados da digitalização e soltá-los diretamente na área de
trabalho ou em pastas de arquivos.
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4. Copiar como imagem ou texto
1. Clique em Copy (Copiar).

2. Selecione Copy Image (Copiar imagem) ou Copy Text (Copiar texto).
3. Abra um aplicativo que ofereça suporte a imagens ou RTF, ou a ambos. Por exemplo, Microsoft
Word ou Pages.
4. Em seguida, clique em Paste (Colar) nesse aplicativo.
Nota: você também pode usar os atalhos de copiar e colar.

5. Compartilhar imagens via Mail, Facebook, Twitter e Flickr
Nota: quando as funções de compartilhamento são usadas, as digitalizações sempre são enviadas como
imagens.
1. Clique em Share (Compartilhar).
2. Selecione o aplicativo necessário.
Você precisará de uma conta válida do Facebook, do Twitter ou do Flickr e de uma conexão com a
Internet para compartilhar documentos por meio desses aplicativos.
Observe também que um aplicativo de e-mail padrão, como o Microsoft Outlook, deve estar
instalado e configurado no sistema. Não há suporte para Webmail.

3. Uma janela de login aparece. Faça login na sua conta agora.

6. Enviar documentos para aplicativos
Cardiris
TM

Ao digitalizar cartões de visita, você pode reconhecê-los e armazená-los no Cardiris , o potente organizador
e solução de digitalização de cartões de visita da I.R.I.S.
Importante: Cardiris deve ser instalado antes do aplicativo do IRIScan Mouse Wifi. Se esse não for o
caso, desinstale o IRIScan Mouse Wifi e reinstale-o incluindo o Cardiris .
1. Clique em Apps (Aplicativos) > Cardiris .
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Cardiris abre e exibe a digitalização.
TM

3. Agora você pode processar o cartão de visita:


Clique duas vezes no cartão digitalizado para o exibir.



Selecione o país adequado na lista.
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Depois, clique em Reconhecer.
Os dados são extraídos do cartão e preenchidos nos campos correspondentes.

Para obter mais informações, consulte o arquivo de ajuda do Cardiris .
TM

Evernote

As suas digitalizações podem ser enviadas para o Evernote. Se as digitalizações contiverem texto, tanto o
texto reconhecido quanto a imagem serão armazenados no Evernote.
1. Verifique se o aplicativo Evernote está instalado no computador.
2. Certifique-se de estar conectado à sua conta do Evernote.
3. No IRIScan Mouse Wifi, clique em Apps (Aplicativos) > Evernote.
A seguinte mensagem aparece: Evernote - Files synchronized with Evernote (Evernote arquivos sincronizados com o Evernote).
TM

4. Agora as digitalizações foram enviadas para o Evernote.

Dropbox
As suas digitalizações podem ser enviadas para o Dropbox.Elas são salvas como arquivos de texto (.doc) e
como arquivos de imagem (.jpg) na pasta Dropbox.
1. Verifique se o aplicativo Dropbox está instalado no computador.
2. Certifique-se de estar conectado à sua conta do Dropbox.
3. No IRIScan Mouse Wifi, clique em Apps (Aplicativos) > Dropbox.
A seguinte mensagem aparece: Dropbox - Files synchronized Dropbox (Dropbox - arquivos
sincronizados com o Dropbox).
TM

4. As digitalizações são enviadas para a pasta Scanner Mouse no Dropbox.

Google Translate
Suas digitalizações podem ser traduzidas no Google Translate.
1. Verifique se o seu computador está conectado à Internet.
2. No IRIScan Mouse Wifi, clique em Apps (Aplicativos) > Google Translate.
TM

3. O texto reconhecido nas digitalizações será enviado para o Google Translate.
Nota: certifique-se de ter selecionado o idioma correto de reconhecimento no IRIScan Mouse Wifi
(consulte a Etapa 3).
TM

Nota importante: quando terminar de usar o IRIScan Mouse Wifi, certifique-se de desligar o scanner
para economizar bateria.
TM

10

Guia Rápido do Usuário – IRIScanTM Mouse Wifi

7. Configuração
Nesta seção, analisaremos as configurações que podem ser feitas no IRIScan Mouse Wifi.
TM

Configurações
Para acessar as configurações no Windows:
 Clique em Options (Opções) > Settings (Configurações).

Para acessar as configurações no Mac OS X:
 Clique em Scanner Mouse > Preferences (Preferências).

Geral


Selecione a opção desejada de idioma da interface de usuário.
A interface está disponível em 22 idiomas. O idioma padrão é o inglês.



Selecione a resolução da digitalização necessária:
Low (Baixa) = 100 dpi.
Medium (Média) = 200 dpi.
High (Alta) = 300 dpi.
Full (Máxima) = 400 dpi.
Importante: para obter resultados satisfatórios do reconhecimento de texto, escolha High (Alta).
Ao digitalizar idiomas asiáticos ou árabes, selecione Full (Máxima).



Determine o Window behavior (comportamento da janela) do IRIScan Mouse Wifi.
TM

Salvar


Determine o prefixo do nome do arquivo. O prefixo padrão do nome do arquivo é Scan. Se
necessário, digite outro nome.



Selecione a compactação JPEG Quality (Qualidade JPEG) das imagens: High (Alta), Medium (Média)
ou Low (Baixa).
Essa opção determina em que resolução as imagens serão salvas.
Low (Baixa) = 100 dpi.
Medium (Média) = 200 dpi.
High (Alta) = 300 dpi.
Importante: obter os melhores resultados, selecione High (Alta).
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Atualizações
Escolha como você deseja verificar se há atualizações: silenciosamente, automaticamente ou
manualmente. Para verificar se há atualizações, é necessária conexão com a Internet.

Reconhecimento de texto
Selecione o idioma do reconhecimento de texto na lista. IRIScan Mouse Wifi reconhece 130 idiomas.
Para obter resultados satisfatórios do reconhecimento, é essencial selecionar o idioma correto do
reconhecimento de texto. Você pode selecionar até três idiomas simultaneamente.
Para ver quais idiomas estão ativados, clique na lista suspensa ao lado de Filter (Filtro). Depois, clique em
Show enabled languages (Mostrar idiomas ativados).
TM

Configurações de proxy
Só será necessário alterar as configurações de proxy se você usar um servidor proxy (um servidor
intermediário) para se conectar à Internet. Por padrão, o IRIScan Mouse Wifi detecta as configurações de
proxy automaticamente.
Para definir as configurações de proxy manualmente, selecione Manual settings (Configurações manuais).
Caso necessário, entre em contato com o administrador do sistema.
TM

Avançado

É recomendável não modificar as configurações avançadas. Modifique-as apenas se você for um usuário
experiente.

Gerenciar aplicativos
Alguns dos aplicativos e das mídias sociais que estão disponíveis no IRIScan Mouse Wifi têm configurações
que podem ser gerenciadas.
Para gerenciar aplicativos:
 Clique em Options (Opções) > Manage Apps (Gerenciar aplicativos).
TM

Cardiris
Não há configurações a serem gerenciadas.

Dropbox

Clique em Settings (Configurações) e defina em que pasta os arquivos de saída devem ser armazenados.

Evernote
Não há configurações a serem gerenciadas.

Google Translate

Clique em Settings (Configurações) e defina o idioma de entrada (Input) e de saída (Output).
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Facebook, Flickr, Twitter
Clique em Settings (Configurações) e selecione Keep me logged in (Mantenha-me conectado). Dessa
forma, você não precisará fazer login sempre que quiser compartilhar uma imagem.

Mail
Não há configurações a serem gerenciadas.

8. Especificações do scanner
Especificações do produto
Sensor do mouse

Sensor óptico do mouse (1500 DPI)

Tamanho do scanner (A x C x P)

3,8 x 11,5 x 6 cm (1,18 x 4,3 x 2,36 pol)

Peso do scanner

200 g (0,44 lb)

Tamanho máx. de digitalização

Até A3 (dependendo da configuração da placa gráfica)

Resolução de DPI

Até 400 DPI

Tamanho da janela do scanner (A x C)

4,3 x 2 cm

Tipo USB

2.0

Especificações da tecnologia sem fio
Padrão

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n | Mouse sem fio: patenteado

Rede local sem fio

DHCP

Faixa de frequência

WiFi: de 2,412 a 2,462 GHz | Mouse sem fio: 2,4 GHz, patenteado

Número de canais selecionáveis

WiFi: 11 canais (automáticos) | Mouse sem fio: 78 canais
(automáticos)

Taxa de dados
Potência de transmissão (EIRP)

WiFi: 72 Mbps (máx.) | Mouse sem fio: patenteado

Segurança

WiFi: NIL | Mouse sem fio: patenteado

WiFi: +7,8 dBm | Mouse sem fio: -4,1 dBm

Especificações da bateria
Tipo

Bateria interna recarregável de lítio

Modelo

602248

Capacidade nominal (mAh)
Tensão nominal (V)
Tensão máxima
Dimensões da bateria (mm)
Peso

650
3.7
4.2
60 x 22 x 48
~70 g

Todos os softwares e drivers estão disponíveis para download em
www.irislink.com/softwaredownload.
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9. Conformidade
Conformidade com as diretivas WEEE e RoHS
Este produto está em conformidade com os requisitos da diretiva do Parlamento e do Conselho da União
Europeia relativa às restrições ao uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS – Restrictions of the
Use of Certain Hazardous Substances) em equipamentos elétricos e eletrônicos (2002/95/CE) e da diretiva
relativa à gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE – Waste Electrical and
Electronic Equipment) (2002/96/CE).
Declaração de interferência de radiofrequência da FCC
Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo digital
Classe B, de acordo com a parte 15c das regras da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar
a devida proteção contra interferência quando o equipamento é operado em instalações residenciais. Este
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de
acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto,
não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este
equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser observado
ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais
das seguintes medidas:
 Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.


Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.



Conectar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor
está conectado.



Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este equipamento foi certificado como dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo de computação
Classe B, de acordo com as regras da FCC. A fim de manter a conformidade com as regulamentações da
FCC, cabos blindados devem ser usados com este equipamento. A operação com equipamento não
aprovado ou cabos não blindados pode resultar em interferência na recepção de rádio e TV. O usuário é
avisado de que alterações e modificações feitas no equipamento sem a aprovação do fabricante podem
anular a autorização do usuário para operar este equipamento. Este dispositivo está em conformidade com
a parte 15c das regras da FCC. Sua operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não
deverá causar nenhuma interferência prejudicial e (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer
interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

Caso você encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan Mouse Wifi, consulte as perguntas frequentes
ou entre em contato com o suporte técnico em www.irislink.com/support.
TM
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