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Scan anywhere, go paperless!
for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Kezdő lépések
Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan Anywhere 5 használatát.
Kérjük, ezt az útmutatót olvassa el a szkenner és a hozzá tartozó szoftver használata előtt. Minden
információ előzetes bejelentés nélkül változhat.
TM

A szkennerrel szállított szoftverek a következők:Readiris Pro 15 és IRISCompressor Pro.
TM

TM

A Readiris és a IRISCompressor összes funkcióját tartalmazó részletes leíráshoz tanulmányozza a help
(súgó) fájlt amelyet a szoftverhez mellékeltünk, vagyTMa legfrissebb ,Felhasználói útmutatót itt:
www.irislink.com/support.
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1. Bevezetés
Az IRIScan Anywhere 5 készüléket önálló használatra tervezték számítógéphez történő csatlakozás nélkül.
A beszkennelt dokumentumokat tárolhatja a szkenner microSD kártyáján. Innen feltölthetők a Readiris és
a IRISCompressor programokra.
Felhívjuk figyelmét, hogy az IRIScan Anywhere 5 nem TWAIN-alapú szkenner, amely bármely
alkalmazásból használható dokumentumok beolvasására. Ehelyett külső tárolóeszközkent kell felfogni,
amely dokumentumok független szkennelésére is képes.
TM

TM

TM

TM

2. Hardver áttekintése

1

LCD kijelző

Megjeleníti a szkennelés státuszát, a beszkennelt képet és a szkenner
beállításait.
Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a szkenner be/kikapcsolásához.

2

Nyomja meg többször egymás után az alábbi fájlformátumok
kiválasztásához: JPG, PDF-A4 vagy PDF-Levél. A megfelelő ikon a
képernyőn megjelenik.

3

Nyomja meg egyszer, hogy belépjen a Setup (Beállítás) üzemmódba
a beállítások konfigurálásához.

4

A szkennelés minőségének kiválasztásához nyomja meg ismételten:
LO (300dpi), MI (600dpi) vagy HI (1200dpi). A megfelelő ikon a
képernyőn megjelenik.

5

Nyomja meg, hogybelépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba a
beszkennelt képek megjelenítéséhez.

6
7

Papírvezető

8

microSD kártya
foglalat

9

Visszaállítás

Állítsa be a különféle méretű dokumentumok beszkenneléséhez.
Illessze e a microSD kártyát ebbe a foglalatba.
Helyezzen be egy gemkapcsot a szkenner visszaállításához.
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10

USB port

Helyezze be a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa egy
számítógéphez a fájlok megtekintéséhez és átviteléhez, valamint a
beépített akkumulátor töltéséhez.
Az akkumulátor tölthető AC/DC adapterrel is (a csomag nem
tartalmazza)

3. LCD kijelző

1. Szkennelés formátuma

JPG, PDF-A, PDF-L

2. Szkennelésfelbontása

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

3.
AkkumulátorTöltöttségJelző

Teljesen feltöltve
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltse
fel az akkumulátort.

4. Szkennelésszíne

SZÍNES/MONOKROMATIKUS

5. Fájlszámláló

Megmutatjaa szkennelések számát a microSD kártyán

4. A szkenner előkészítése
4.1 Az akkumulátor töltése.
Az IRIScan használata előtt a beépített akkumulátort fel kell tölteni:
 A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert egy számítógépéhez.
TM

vagy


Csatlakoztassa a szkennert egy AC/DC adapterhez az USB porton át (A csomag nem tartalmazza).

Ha a szkennert kikapcsolják a feltöltés során (javasolt), a feltöltési idő kb. 1,5 óra. Ha az akkumulátor
teljesen feltöltött, egy pillanatra az erre vonatkozó ikon jelenik meg a képernyőn.

4.2 A microSD memóriakártya behelyezése
1. Kapcsolja KI a szkennert.
2. Helyezze be a microSD kártyát óvatosan a foglalatába, amíg a helyére nem pattan.
A kártya behelyezési helyzete az alábbi képen, és magán a szkenneren is fel van tüntetve.
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5. A szkenner használata
5.1 Dokumentumok beolvasása
1. Nyomja meg a
gombot 3 másodpercig a szkenner bekapcsolásához.
Amikor a szkennert először kapcsolja be, meg kell adnia az időt/dátumot, valamint a kijelző nyelvét
a 4.2. pont leírása szerint.
Megjegyzés: Ha 10 percig nem használják, a szkenner automatikusan kikapcsol.
2. A papírvezetők segítségével igazítsa a dokumentumokat a szkennerhez.
3. Szkennelés előtt a dokumentum széleit simítsa ki.
4. A dokumentum szélét a szkenner nyílásához igazítsa.
5. Finoman illesszen be egy dokumentumot az írott felével felfelé a szkenner nyílásába. A szkennelés
automatikusan elkezdődik.
Tipp: a szkennernyílásában a dokumentumokat balra igazítsa.

A szkennelés során a szkennelés státusza a képernyőn megjelenik.

Megjegyzések:
1. Amikor szkennel, miközben a szkenner külső tápforrásra csatlakozik, a szkenner akkumulátor töltés
üzemmódba lép, ha 1 percig semmilyen műveletet nem végez.
2. Ha az Instant Preview (Pillanatnyi előnézet) be van kapcsolva, a beszkennelt kép mindig
megjelenik a képernyőn mielőtt a szkenner visszaállnakészenléti üzemmódba.
3. Ha a memóriakártya megtelt , a szkenner nem tud több képet beolvasni és a "Full
(Memóriakártya megtelt)" üzenet villog a képernyőn 2 másodpercig.
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5.2 A beállítások konfigurálása
1. Nyomja meg a

gombot, hogy belépjen a Setup (Beállítás) menübe.

2. Nyomja meg a

vagy a

3. Nyomja meg a

gombot egy adott beállításba történő belépéshez.

4. Nyomja meg ismét a
5. Nyomja meg a

gombot a különböző beállítások közötti váltáshoz.

vagy a

gombot az elérhető beállítások átnézéséhez.

gombot a megerősítéshez és az előző képernyőre történő visszalépéshez.

6. A Setup (Beállítások) üzemmódból való kilépéshez vagy a korábbi képernyőkre történő
visszalépéshez nyomja meg a
Beállítások áttekintése
Menüelemek

vagy a

gombot.

Leírás

JPG/PDF

Szkennelés formátuma: JPG, PDF-A4,
PDF- Levél

Minőség

Szkennelésminősége: 300 dpi, 600 dpi,
1200 dpi

Szín

Szkennelés színe:
Színes/Monokromatikus

Nyelv

MenüNyelve

Dátum/Idő

Dátum és idő

Pillanatnyi előnézet

PillanatnyiElőnézet

Automatikus kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás: letiltva vagy 10
perc után

Összes törlése

Összes fájl törlése

Formátum

A micro SD memóriakártya formázása

Készülék infó

Készülék információ

5.3 Szkennelt dokumentumok megjelenítése
Ha dokumentumokat szkennelt, megjelenítheti a beolvasott dokumentumokat a szkenner képernyőn.
1. Nyomja meg a
gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba. Az utoljára
beolvasott kép jelenik meg.

2. Nyomja meg a

vagy a

gombot a beszkennelt dokumentumok átnézéséhez.

3. Egy szkennelt dokumentum nagyításához nyomja meg a
vagy kétszer a 8x-os nagyításhoz.

gombot egyszer a 4x-es nagyításhoz
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4. A

Megjegyzés: ha egy szkennelt dokumentum mérete meghaladja a 9 MB-ot, nem lehet
nagyítani.
és a
mutatók megjelennek a képernyőn, és lehetővé teszik a kép különböző részeinek

megtekintését. Nyomja meg a

vagy a

gombot, hogy fel/le navigáljon a képen.

5. Nyomja meg a
gombot, hogy a és a mutatók jelenjenek meg. Nyomja meg a
gombot, hogy balra/jobbra navigáljon a képen.
6. Nyomja meg a

vagy a

gombot, hogy visszatérjen a normál nézetbe.

5.4 Fájlok törlése
1. Nyomja meg a

gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba.

2. Nyomja meg a

vagy a

gombot a törölni kívánt fájl kiválasztásához.

3. Nyomja meg a

gombot.

4. Nyomja meg a

vagy a

5. Nyomja meg a

gombot választása megerősítéshez és az előző képernyőre való visszalépéshez.

gombot a "Yes" (Igen) vagy "No" (Nem) kiválasztásához.

6. Csatlakoztatás számítógéphez
A szkennert csatlakoztathatja számítógépéhez, és a beszkennelt dokumentumokat megtekintheti a
számítógép képernyőjén.
1. Nyomja meg a

gombot 3 másodpercig a szkenner bekapcsolásához.

2. Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert a számítógépéhez.

3. Nyomja meg a
gombot röviden, hogy belépjen az USB üzemmódba. Az USB ikon a szkenner
képernyőn jelenik meg, és a szkenner most cserélhető lemezként jelenik meg.

4. Böngésszen a Computer (Számítógép) > Removable disk (Cserélhető lemez) >
DCIM\100Media helyre a beszkennelt dokumentumok megtekintéséhez, importálásához,
6
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másolásához, áthelyezéséhez vagy törléséhez.
Megjegyzés: Mac operációs rendszeren a Removable disc (Cserélhető lemez) ikon az Asztalon
jelenik meg.
Tipp: Használhatja a ReadirisTM és a IRISCompressorTM programokat a szkennelt fájlok betöltéséhez a
cserélhető
lemezről, illetve tömörített és szövegesen kereshető kimeneti formátumokba történő konvertálásához.

7. Hibaelhárítás
Tanulmányozza a hibaelhárítási részt itt: www.irislink.com/support.
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