IRISPen Air 7
دليل المستخدم السريع
(iOS - iPhone)

يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل .IRISPenTM Air 7
الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص به .تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.
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 .1مقدمة
يعد  IRISPenTM Air 7قلم ماسح ضوئي السلكي ذكي يتيح لك مسح أسطر النصوص ضوئيًا إلى تطبيق  IRISPenTMعلى
جهاز  iOSالخاص بك .في هذا التطبيق ،يمكن تحرير المستندات الممسوحة ضوئيًا وترجمتها وقراءتها بصوت مرتفع ومشاركتها
عبر حسابات  Cloudالمفضلة لديك.
بفضل تقنية  OCRمن  .I.R.I.Sتقوم تقنية ( OCRالتعرف الضوئي على األحرف)  IRISPenTM Air 7بالتعرف على *130
لغة وأشرطة الرموز وخطوط  CMC7في وضع االتصال .عند استخدام  IRISPenTMفي الوضع بدون اتصال ،ال تكون كافة
اللغات مدعومة .يتم عرض رسالة عندما تحتاج اللغة إلى وضع االتصال.
يمكنك أيضًا جعل التطبيق يقوم بترجمة النصّ الذي يتم مسحه تلقائ ًّيا وقراءته بصوت مرتفع.
سطر واح ٍد في كل مرة.
الحظ أنه عند استخدام  IRISPenTM Air 7فأنت تقوم بمسح
ٍ
سيتم دعم * 130لغة في اإلصدار األخير من  ،IRISPenTM Air 7والذي سيتمكن العمالء من تنزيله عبر ميزة التحديث
في التطبيق الحالي.

قبل البدء:
قم بشحن  IRISPenTMلمدة  5ساعات .للقيام بذلك ،قم بتوصيله بأي كمبيوتر باستخدام كابل  USBالمزود وتشغيل الكمبيوتر ،أو
بتوصيل  IRISPenTMبمأخذ طاقة .يومض مؤشر البطارية األخضر أثناء شحن البطارية .وعندما يضيء مؤشر البطارية
باستمرار ،فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.
مالحظة :عمر البطارية المستخدم هو  4ساعات تقريبًا .عندما توشك البطارية على النفاد ،يبدأ مؤشر البطارية في الوميض
بسرعة .تستغرق عملية إعادة الشحن حوالي  2.5ساعة .الحظ أنه تتم اإلشارة إلى حالة البطارية أيضًا داخل تطبيق
.IRISPenTM

 .2تثبيت تطبيق IRISPenTM
هام :لتثبيت تطبيق  IRISPenTMتحتاج إلى اتصال السلكي باإلنترنت.


افتح  App Storeعلى جهاز  iOSالخاص بك.



ابحث عن تطبيق  IRISPen Air 7وقم بتثبيته.



للقيام بذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



بمجرد أن يتم تثبيت التطبيق ،افتحه وانقر فوق بدء.



ثوان لتشغيل القلم ،كما هو موضح على الشاشة.
اضغط على سن المسح لمدة 3
ٍ

TM

يبدأ مؤشر  Bluetoothاألزرق الموجود على القلم بالوميض ببطء.



انقر فوق اتصال.
هام :إذا لم يتم تمكين  Bluetoothعلى جهازك ،تظهر رسالة تطالبك بتشغيل  .Bluetoothانقر فوق اإلعدادات
وقم بتمكين .Bluetooth



ارجع إلى تطبيق .IRISPenTM



عندما يتم اكتشاف الماسح الضوئي فإن اسمه يظهر على الشاشة.



انقر فوق تحديد الماسح الضوئي لمزامنته مع جهازك.



عندما تنتهي المزامنة بنجاح ،يتم عرض رسالة.

الحظ أن االتصال قد يستغرق بعضًا من الوقت.
إذا واجهت مشكالت أثناء توصيل القلم ،فانظر القسم استكشاف األخطاء وإصالحها.


انقر فوق التالي في الزاوية السفلية اليمنى لمتابعة اإلعداد السريع.
مالحظة :في المرة القادمة ستحتاج فقط إلى فتح التطبيق وتشغيل .IRISPen
TM

 .3اإلعداد السريع لـ IRISPenTM
عندما تقوم ببدء التطبيق ألول مرة ،يتم عرض اإلعداد السريع.
في اإلعداد السريع يمكنك تحديد


اليد المستخدمة للمسح:



قم بتحديد اليد اليمنى لمسح األسطر من اليسار إلى اليمين.
قم بتحديد اليد اليسرى لمسح األسطر من اليمين إلى اليسار.



لغة اإلدخال



وضع االتصال  /عدم االتصال


قم بتمكين االتصال بسحابة  IRISPenTM Air 7لتنشيط وضع االتصال .أو قم بتعطيل عمله في وضع
عدم االتصال.

للوصول إلى هذه اإلعدادات الح ًقا ،انقر فوق رمز اإلعدادات (

) في الزاوية السفلية اليسرى.

تلميحات المسح
انقر فوق متابعة إلى تلميحات المسح.


احمل القلم بوضع قائم لمسح النص .ال تقم بالمسح بزاوية  45درجة أو أقل.



تأكد من مالمسة األطراف الحادة لسن الماسح الضوئي للصفحة أثناء المسح.



قم بمسح سطر واحد في كل مرة .تأكد من وجود السطر في منتصف سني الماسح الضوئي تقريبًا.



تجنب القيام بالمسح ببطء شديد .قم بتحريك  IRISPenTMبرفق بحركة سلسلة.



تجنب الضغط المفرط .وإال فقد يؤدي المسح إلى ظهور حركات متقطعة وغير مستوية.

التدريب على المسح الضوئي
انقر فوق قم بتجربته لتدريب نفسك على المسح الضوئي.
وعندما تنتهي ،انقر فوق تخطي.
للوصول إلى تلميحات المسح أو قائمة التدريب مرة أخرى ،انقر فوق رمز اإلعدادات (
وحدد تلميحات المسح أو التدريب.

) في الزاوية السفلية اليسرى

 .4المسح الضوئي
نشرح في هذا القسم إمكانيات المسح الضوئي المختلفة بجهاز .IRISPenTM


انقر فوق جديد لبدء مستند جديد.

أي مستند جديد دائمًا ما يكون باالسم "بدون عنوان" .إلعادة تسميته ،انقر داخل العنوان وأدخل اسمًا من اختيارك.


تظهر اآلن الرسالة "جاهز للمسح" على الشاشة.



قم بتحريك القلم فوق أي سطر نص كما تم شرحه في اإلعداد السريع.
يظهر النص الذي مسحه ضوئيًا في التطبيق .يمكنك إضافة العديد من األسطر ألي مستند حتى يمتلئ هذا المستند.
الحظ أنك ما تزال تحتاج إلى إجراء مسح ضوئي لكل سطر في كل مرة.
تلميح :إلضافة عملية مسح لسطر جديد ،انقر مع القلم بعد قيامك بمسح السطر ضوئيًا.



إذا لزم األمر ،يمكن تعديل نتائج المسح الضوئي يدويًا .وللقيام بذلك ،انقر داخل النص وقم بتحريره.
الحظ أن يتوفر كذلك خيارات القص والنسخ واللصق.
عند االنتهاء من تحرير النص ،انقر فوق حفظ.

قراءة النص بصوت مرتفع
لقراءة النص بصوت مرتفع ،انقر فوق رمز القائمة (

) ،ثم حدد نطق.

على  ،iOSيتم تشغيل ميزة نص إلى حديث عبر تطبيق  Siriويمكن استخدامها في الوضع بدون اتصال .لغات نص إلى حديث
التالية مدعومة :اإلنجليزية ،االسبانية ،الفرنسية ،األلمانية ،اإليطالية ،اليابانية ،الكورية ،الماندرين ،الكانتونية ،العربية ،الدانمركية،
الهولندية ،النرويجية ،الروسية ،السويدية ،التركية ،التايالندية ،البرتغالية ،البولندية ،التشيكية ،السلوفاكية ،العبرية.

ترجمة النصوص
مالحظة :تأكد من تنشيط وضع االتصال الستخدام هذه الميزة .يلزم اتصال باإلنترنت ( Wifiأو  3Gأو  )4Gلتنشيط وضع
االتصال.
).

لترجمة النص الذي قمت بمسحه ،انقر فوق الرمز ترجمة (

بعد ذلك انقر فوق رمز السهم وحدد اللغة المطلوبة من القائمة .يتم ترجمة النص على الفور.
مالحظة :ال يمكن تغيير اللغة الموجودة على اليسار .فهذه هي لغة اإلدخال التي حددتها أثناء اإلعداد السريع .لتحديد لغة
) .ثم ابدأ مستند جديد في التطبيق.

إدخال مختلفة قم باالنتقال إلى قائمة اإلعدادات (

لقراءة النص المترجم بصوت مرتفع ،انقر فوق الرمز نطق (
لمشاركة النص المترجم ،انقر فوق الرمز مشاركة (

).

).

حفظ المستندات الممسوحة ضوئ ًيا ومشاركتها
لمشاركة المستندات الممسوحة الخاصة بك ،انقر فوق رمز القائمة (

) .ثم حدد مشاركة.

يتم عرض حسابات  Cloudالتي تمت تهيئتها على جهازك .حدد وجهة من اختيارك.

العودة إلى الشاشة الرئيسية
للعودة إلى الشاشة الرئيسية انقر فوق السهم األيسر (

).

في الشاشة الرئيسية:


سترى نظرة عامة على جميع المستندات الخاصة بك وكم عدد النسخ الممسوحة ضوئيًا التي تشتمل عليها كل منها.



يمكنك إرسال مستندات متعددة في نفس الوقت .للقيام بذلك ،انقر فوق الرمز مشاركة (
الشاشة وقم بتحديد المستندات التي ترغب في إرسالها وانقر فوق التالي.



يمكنك حذف مستندات متعددة في نفس الوقت .للقيام بذلك ،انقر فوق الرمز حذف (
وقم بتحديد المستندات التي ترغب في حذفها وانقر فوق التالي.



يمكنك استخدام الميزة بحث للبحث عن المستندات.



يمكنك إضافة مستندات جديدة عن طريق النقر فوق جديد.



الوصول إلى قائمة اإلعدادات (

).



التحقق من حالة البطارية (

).

) في الزاوية اليسرى من
) في الزاوية اليسرى من الشاشة

إيقاف تشغيل IRISPenTM
إليقاف تشغيل  ،IRISPenTMانقر بشكل سريع باستخدام طرف المسح ثالث مرات فوق السطح.
ً
نشطا لمدة  12دقيقة ،فإنه يتوقف عن التشغيل تلقائيًا.
مالحظة :عندما يكون  IRISPenTMغير

 .5استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا واجهت مشكالت أثناء استخدام  ،IRISPenTM Air 7فانقر فوق الرمز اإلعدادات (
بالتمرير ألسفل وانقر فوق التعليمات والدعم.

) في الزاوية السفلية اليسرى .ثم قم

تلميح :للحصول على قائمة باألجهزة المتوافقة ،انقر فوق الروابط لالنتقال إلى قسم  PePSIRITM Air 7في
 P.e.P.S.موقع الدعم الفني على الويب والتمرير ألسفل إلى التوافق.

 .6المواصفات
مواصفات المنتج
عدسة الماسح الضوئي

CMOS

حجم الماسح الضوئي (ارتفاع  xطول
 xعمق)

 2,5 x 15 x 3,5سم ()0.98 x 5,51 x 1.37

وزن الماسح الضوئي

 28جرام

الحد األقصى لحجم المسح

 8مم

عمق الرمادي

 1بت

دقة نقطة لكل بوصة

300

سرعة المسح الضوئي

 3ثواني

USB

2.0

مواصفات Bluetooth
القياسي

نطاق التردد

يتوافق مع مواصفات Bluetooth Low Energy Core
4.0
مستخدم في التشغيل  2402ميجا هرتز –  2480ميجا
هرتز
الحزمة المستخدمة  2400ميجا هرتز –  2483.5ميجا
هرتز

عدد القنوات

 40قناة ،كل منها عرض  2ميجا هرتز

معدل نقل البيانات

 1ميجا بت في الثانية

طاقة اإلرسال ()EIRP

 0.35ميجا وات بحد أقصى

مواصفات البطارية
النوع

بوليمر ليثيوم خلوية مفردة ()LiPo

الطراز

GSP051050

السعة المقدرة

 200مللي أمبير/ساعة

الفولتية المقدرة

 3.7فولت

الحد األقصى للفولتية

 4.2فولت

الحد األقصى لتيار التفريغ

 200مللي أمبير

أبعاد البطارية (ارتفاع  xطول x
عمق)

 50 x 10 x 5.0مم

الوزن

 6جرام بحد أقصى

تتوافر كافة البرامج وبرامج التشغيل للتنزيل على .www.irislink.com/softwaredownload

 .7التوافق
توافق  RoHSوWEEE
يتوافق هذا المنتج مع قوانين  RoHSالخاصة بتوجيه البرلمان والمجلس األوروبي حول تقييد استخدام مواد خطيرة معينة في
األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( )EC/2002/95ومع توجيه مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية ()WEEE
(.)2002/96/EC
بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية حول تداخل الترددات الالسلكية
تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب ،بموجب الجزء  15ج من قوانين لجنة االتصاالت
الفيدرالية .تم تصميم تلك الحدود لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار عند التركيب في المناطق السكنية .يُصدر هذا الجهاز
ويستخدم وقد يتسبب في انبعاث طاقة تردد السلكي وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وف ًقا لرإرشادات فقد يتسبب في تداخل ضار مع
االتصاالت الالسلكية .لكن ،ال يوجد ضمان على عدم حدوث تداخل عند التثبيت بشكل محدد .إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل
ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز ،والذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله ،فيتم تشجيع المستخدم على محاولة
تصحيح هذا التداخل بإتباع إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:


إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي االستقبال.



زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.



توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.



قم باستشارة الموزع أو فني متخصص في أجهزة الراديو/التلفاز للحصول على المساعدة.

تم التأكد من توافق هذا الجهاز مع حدود أجهزة الكمبيوتر من الفئة ب ،بموجب قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية .للحفاظ على
التوافق مع قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية ،يجب استخدام كابالت معزولة مع هذا الجهاز .من المحتمل أن يؤدي التشغيل مع
أجهزة غير معتمدة أو كابالت غير معزولة إلى حدوث تداخل مع استقبال أجهزة الراديو والتلفاز .تم تنبيه المستخدم إلى أن أية
تغييرات وتعديالت يتم إجراؤها على الجهاز بدون موافقة جهة التصنيع قد تؤدي إلى إبطال قدرة المستخدم على تشغيل الجهاز.
يتوافق هذا المنتج مع الجزء  15ج من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية .يخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :ال يجب أن يتسبب
هذا الجهاز في تداخل ضار )2( ،ويجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل ،بما في ذلك أي تداخل من شأنه التسبب في التشغيل غير
المرغوب.

