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Quick User Guide – IRIScanTM Anywhere 5 

Kiire algus 

See lühike kasutusjuhend aitab teil alustada IRIScanTM Anywhere 5 kasutamist. 
Enne skanneri ja selle tarkvara kasutamist lugege see juhend palun läbi. Kogu info võib ilma etteteatamata 
muutuda. 

 
Koos selle skanneriga tarnitakse järgmine tarkvara: ReadirisTM Pro 15 ja IRISCompressorTM Pro. 

 
Üksikasjalikku infot rakenduste ReadirisTM ja IRISCompressorTM kõigi funktsioonide kohta uurige tarkvara 

juurde kuuluvat abifaili või uusimaid kasutusjuhendeid aadressil www.irislink.com/support. 
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1. Sissejuhatus 

IRIScanTM Anywhere 5 on ette nähtud kasutamiseks autonoomselt, arvutist lahtiühendatuna. Skaneeritud 
dokumendid salvestatakse skanneri microSD kaardile. Sealt saab need laadida rakendustesse ReadirisTM ja 

IRISCompressorTM. 
Pidage meeles, et IRIScanTM Anywhere 5 ei ole Twain-põhine skanner, mida saab dokumentide 

skaneerimiseks kasutada suvalisest rakendusest. Mõelge sellest kui välisest salvestusseadmest, mis suudab 
autonoomselt skaneerida. 

 

2. Ülevaade riistvarast 

 
 

1 LCD-ekraan Kuvab skaneerimise oleku, skaneeritud kujutise ja skanneri seaded. 

2 
 

Vajutage 3 sekundi vältel sisse-/väljalülitamiseks. 
  

3 
 

Vailivormingu valimiseks vajutage korduvalt: JPG, PDF-A4 või PDF-
Letter. Vastav ikoon kuvatakse ekraanile. 

  

4 
 

Vajutage üks kord, et siseneda Seaderežiimi ja konfigureerige 
seadistused.  

5 
 

Skaneerimise kvaliteedi valimiseks vajutage korduvalt: LO (300dpi), 
MI (600dpi) või HI (1200dpi). Vastav ikoon kuvatakse ekraanile. 

  

6 
 

Vajutage, et sisenedataasesitusrežiimi ja kuvada ksaneeritud 

kujutised.  
  

7 Paberi juhik 
Reguleerige erineva suurusega dokumentide skaneerimiseks. 

  

8 
microSD kaardi 

pesa 

Sisestage sellesse pessa microSD kaart. 

  

9 Lähtesta 
Skanneri lähtestamiseks sisestage kirjaklamber. 

 

10 USB port 

Ühendage juuresolev USB-kaabel arvutiga, et vaadata faile ja neid 

teisaldada ja laadida integreeritud patareid. 
Aku laadimiseks saab kasutada ka AC/DC adapterit (ei kuulu 

tarnekomplekti). 
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3. LCD-ekraan 

 
  

1. Skaneeritud dokumendi 
vorming 

JPG, PDF-A, PDF-L 

2. Skaneerimiseeraldusvõime LO: 300DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI 

3. Patareilaetuseindikaator 
Täis 

Patarei nõrk. Palun laadige. 

4. Skaneerimisevärv VÄRV/MONO 

5. Faililoendur Näitabskaneeritud dokumentide arvu microSD kaardil 

 

4. Skanneri ettevalmistamine 

4.1 Laadige patareid 

Enne, kui on võimalik kasutada IRIScanTM tuleb esmalt laadida integreeritud patareid: 

 Ühendage skanner juuresoleva USB-kaabli abil arvutiga.  

või 

 Ühendage skanner USB kaudu (ei sisaldu tarnekomplektis) AC/DC adapteriga. 

Kui skanner on laadimise ajal välja lülitatud (soovitatav), on laadimisaeg umbes 1,5 tundi. Kui patarei on 
täislaetud, ilmub ekraanile korraks vastav ikoon. 

 

4.2 Sisestage microSD mälukaart 

1. Lülitage skanner VÄLJA. 

2. Sisestage microSD kaart ettevaatlikult kaardipessa, kuni kaart on asendisse fikseerunud. 
Kaardi sisestamise asendit kujutatakse alloleval pildil ning ka skanneril. 
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5. Skanneri kasutamine 

5.1 Kuidas dokumente skannida 

1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel . 

Skannerit esimest korda sisse lülitades tuleb sisestada kellaaeg/kuupäev ja ekraanil kasutatav keel 

nagu selgitatud osas 4.2. 

Märkus: skanner lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 minutit. 

2. Kasutage paberijuhikuid dokumentide joondamiseks skanneriga. 

3. Enne skannimist siluge dokumendi servi. 

4. Suunake dokumendi serv skanneri avasse.  

5. Asetage dokument ettevaatlikult esikülg ülespoole skanneri avasse. Skannimine algab automaatselt. 

Nipp: joondage dokumendid skanneri avas vasakule. 

 

 
 

Skannimise käigus kuvatakse skannimise olek ekraanile. 

 
Märkused: 

1. Kui skannides on skanner ühendatud välise toiteallikaga, läheb skanner patarei laadimisrežiimile, kui 
seda ei kasutata 1 minuti jooksul. 

2. Kui kiire eelvaade on lülitatud sisse, kuvatakse ekraanil alati korraks skannitud kujutist, enne kui 
skanner läheb tagasiooterežiimile. 

3. Kuimälukaart on täis, ei saa skanner rohkem kujutisiskannida ja ekraanil vilgub 2 sekundi vältel 
"Täis". 
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5.2 Seadete konfigureerimine 

1. Seaderežiimi sisenemiseks vajutage . 

2. Erinevate seadistuste lehitsemiseks vajutage  või . 

3. Seadistuse sisestamiseks vajutage . 

4. Võimalikes valikutes liikumiseks vajutage uuesti  või . 

5. Kinnitamiseks ja eelmisele kuvale tagasipöördumiseks vajutage . 

6. Seaderežiimist väljumiseks või eelmistele kuvadele tagasipöördumiseks vajutage  või . 

 

Seadete ülevaade 

Menüü punktid  Kirjeldus 

JPG/PDF Skaneeritud dokumendi vorming: JPG, PDF-A4, PDF- Letter 

Kvaliteet Skannimisekvaliteet: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi 

Värv Skaneerimise värv: Värv/Mono 

Keel Menüükeel 

Kuupäev/kellaaeg Kuupäev ja kellaaeg  

Kiire eelvaade Kiireeelvaade 

Automaatne 

väljalülitus 
Toite automaatne väljalülitus: välja lülitatud või 10 minuti pärast. 

Kustuta kõik  Kustuta kõik failid  

Formaat Vormindage microSD mälukaart  

Seadme Info  Seadme info  

 

5.3 Skannitud dokumentide kuvamine 

Kui teil on skannitud dokumente, saab neid kuvada skanneri ekraanil. 

1. Vajutage , et siseneda taasesituse režiimi. Kuvatakse viimane skannitud dokument. 

 

2. Skannitud dokumentides lehitsemiseks vajutage  või . 

3. Skannitud dokumendi suurendamiseks vajutage 4x suurenduse saamiseks üks kord  või 8x 

suurenduse jaoks kaks korda. 

 
Märkus: kui skannitud dokument on suurem kui 9 MB, ei saa seda suurendada. 
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4. Ekraanile kuvatakse indikaatorid  ja , mille abil saab vaadata kujutise erinevaid osi. Kujutisel 

üles/alla liikumiseks vajutage  või . 

5. Vajutage , et kuvada indikaatorid  ja . Kujutisel vasakule/paremale liikumiseks vajutage  või 

. 

6. Normaalsele vaatele tagasipöördumiseks vajutage . 

 
 

5.4 Failide kustutamine 

1. Vajutage , et siseneda taasesituse režiimi. 

2. Vajutage  või , et valida fail, mida soovite kustutada. 

3. Vajutage . 

4. Vajutage  või , et valida "Jah" või "Ei". 

5. Vajutage , et kinnitada valik ja pöörduda tagasi eelmisele kuvale. 

 

6. Ühendamine arvutiga 

Skanneri võib ühendada arvutiga ja vaadata skannitud dokumente arvutiekraanil. 

1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel . 

2. Ühendage skanner USB-kaabli abil arvutiga. 

 

3. USB-režiimi sisenemiseks vajutage korraks . Skanneri ekraanile kuvatakse USB ikoon ja 

skannerit käsitletakse nüüd irdkettana. 

 
4. Skannitud dokumentide vaatamiseks, importimiseks, kopeerimiseks, teisaldamiseks või 

kustutamiseks liikuge punktini Arvuti > Irdketas > DCIM\100Meedia. 

Märkus: Mac operatsioonisüsteemi pihul kuvatakse irdketta ikoon töölauale. 

Nipp: ReadirisTM ja IRISCompressorTM rakendusi saab kasutada skannitud dokumentide laadimiseks 

irdkettalt ja 

nende konvertimiseks tihendatud ning tekstiotsingut võimaldavateks väljundformaatideks. 

 

7. Veaotsing 
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Vt veaotsingu osa www.irislink.com/support. 

 
 

http://www.irislink.com/support
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