IRIScan Anywhere 5
™

PDF

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

Mobile scanner & OCR software

Darbo pradžia
Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su skaitytuvu IRIScan Anywhere 5.
Prieš naudodami skaitytuvą ir jo programinę įrangą, perskaitykite šį vadovą. Visa informacija gali būti
pakeista neįspėjus.
TM

Su skaitytuvu pateikiama programinė įranga: Readiris Pro 15 ir IRISCompressor Pro.
TM
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Prireikus išsamesnės informacijos apie visas „Readiris “ ir „IRISCompressor “ funkcijas, peržiūrėkite su
programine įranga pateikiamą žinyno failą arba naudotojo vadovus svetainėje
www.irislink.com/support.
TM

TM
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1. Įvadas
Skaitytuvas „IRIScan Anywhere 5“ skirtas naudoti kaip atskiras įrenginys, neprijungtas prie kompiuterio.
Nuskaityti dokumentai saugomi skaitytuvo „microSD“ kortelėje. Iš kortelės juos galima perkelti į „Readiris “
ir IRISCompressor .
Atkreipkite dėmesį, kad „IRIScan Anywhere 5“ nėra „Twain“ pagrindo skaitytuvas, kuri galima naudoti iš
bet kurios programos dokumentams nuskaityti. Į šį skaitytuvą žiūrėkite kaip į išorinį atminties įrenginį,
kuris dokumentams nuskaityti naudojamas atskirai.
TM

TM

TM

TM

2. Aparatinės įrangos apžvalga

1

Skystakristalis
ekranas

Paspauskite 3 sekundėms, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

2

Spaudykite norėdami parinkti failo formatą: JPG, PDF-A4 arba „PDFLetter“. Ekrane parodoma atitinkama piktograma.

3

Paspauskite vieną kartą, kad būtų aktyvintas režimas Setup
(Sąranka), ir konfigūruokite nustatymus.

4

Spaudykite norėdami parinkti nuskaitymo vaizdo kokybę: LO (300
tašk./colyje), MI(600 tašk./colyje) arbaHI (1 200 tašk./colyje). Ekrane
parodoma atitinkama piktograma.

5

Paspauskite, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas) ir būtų
rodomi nuskaityti vaizdai.

6
7
8
9

10

Jame rodoma nuskaitymo proceso būsena, nuskaityti vaizdai ir
skaitytuvo nustatymai.

Popieriaus
kreiptuvas

Nustatykite pagal nuskaitomo dokumento dydį.

„microSD“ kortelės Į šį lizdą įkiškite „microSD“ kortelę.
lizdas
Atkūrimas

USB prievadas

Čia įkiškite sąvaržėlę, kad būtų atkurti pradiniai skaitytuvo
nustatymai.
Čia įkiškite pateikiamą USB kabelį ir jį prijunkite prie kompiuterio, kad
peržiūrėtumėte ir perkeltumėte failus ir įkrautumėte integruotą
bateriją.
Bateriją taip pat galima įkrauti naudojant nuolatinės / kintamosios
srovės maitinimo adapterį.
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3. Skystakristalis ekranas

1. Nuskaitytų failų
formatai

JPG, PDF-A, PDF-L

2. Nuskaitymoskiriamoji
geba

LO:300tašk./colyje,MI: 600 tašk./colyje,HI: 1 200 tašk./colyje

3.
Baterijosgaliosindikatorius

Visiškai įkrauta.
Žemas įkrovos lygis. Įkraukite.

4. Nuskaityto
vaizdospalva

Spalvotai / nespalvotai

5. Failų skaitiklis

Rodonuskaitytų vaizdų „microSD“ kortelėje skaičių

4. Skaitytuvo paruošimas
4.1 Baterijos įkrovimas
Prieš naudojant IRIScan “, pirmiausia reikia įkrauti integruotą bateriją:
 skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami pridedamą USB kabelį;
TM

arba


skaitytuvą prijunkite prie nuolatinės / kintamosios srovės maitinimo adapterį per USB
(nepridedamas).

Jei skaitytuvas įkraunant yra išjungtas (rekomenduojamas įkrovimo būdas), įkrovimas trunka apie 1,5
valandos. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekrane akimirkai pasirodys atitinkama piktograma.

4.2 „microSD“ atminties kortelės įdėjimas
1. Skaitytuvą išjunkite.
2. Į kortelės lizdą atsargiai kiškite „microSD“ kortelę, kol ji užsifiksuos.
Toliau esančioje iliustracijoje ir ant skaitytuvo parodyta, kaip kišti kortelę.
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5. Skaitytuvo naudojimas
5.1 Kaip nuskaityti dokumentus
1. Paspauskit e
3 sekundėms skaitytuvui įjungti.
Jei skaitytuvą įjungiate pirmą kartą, reikia įvesti laiką / datą ir ekrano kalbą, kaip paaiškinta 4.2
skyriuje.
Pastaba: jei skaitytuvas nenaudojamas 10 minučių, jis automatiškai išsijungia.
2. Dokumentams sulygiuoti su skaitytuvu naudokite popieriaus kreipiklius.
3. Prieš nuskaitydami dokumentus, išlyginkite jų kraštus.
4. Dokumento kraštą nukreipkite į skaitytuvo angą.
5. Dokumentą, gerąja puse nukreipta aukštyn, atsargiai įkiškite į skaitytuvo angą. Nuskaitymas
prasideda automatiškai.
Patarimas: sulygiuokite skaitytuvo angoje esančius dokumentus.

Vykstant nuskaitymui ekrane rodoma nuskaitymo būsena.

Pastabos
1. Jei nuskaitote skaitytuvui esant prijungtam prie išorinio maitinimo šaltinio ir per 1 minutę
neatliekama jokių veiksmų, skaitytuvas pradeda veikti baterijos įkrovimo režimu.
2. Jei parinktas funkcijos Instant Preview (Peržiūrėti iš karto) nustatymas „on“ (įjungta), nuskaitytas
vaizdas visada trumpam parodomas ekrane, prieš skaitytuvui vėl pradedant veikti budėjimo režimu.
3. Kai atminties kortelė visiškai prisipildo, skaitytuvas nebegali nuskaitytidaugiau vaizdų ir ekrane 2
sekundes mirksi žodis Full (Pilna).
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5.2 Nustatymų konfigūravimas
1. Paspauskite
2. Paspauskite
3. Paspauskite

, kad įeitumėte į meniu „Setup“ (Sąranka).
arba

, kad eitumėte per įvairius nustatymus.

, kad įeitumėte į nustatymą.

4. Dar kartą paspauskite
5. Paspauskite

arba

, kad eitumėte per galimas parinktis.

, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

6. Norėdami įjungti sąrankos režimą arba grįžti į ankstesnius ekranus, paspauskite

arba

.

Nustatymų apžvalga
Meniu elementai
Aprašymas
JPG/PDF

Nuskaitytų failų formatai: JPG, PDF-A4, „PDF-Letter“

Quality

Nuskaityto vaizdokokybė: 300 tašk./colyje, 600 tašk./colyje, 1 200
tašk./colyje

Color

Nuskaityto vaizdo spalva: spalvotai / nespalvotai

Language

Meniukalba

Date/Time

Data ir laikas

Inst.Preview

Peržiūrėtiiš karto

Auto Off

Automatinis maitinimo išjungimas: išjungta arba po 10 minučių.

Delete All

Šalinami visi failai

Format

Formatuoti „microSD“ atminties kortelę

Device Info

Įrenginio informacija

5.3 Nuskaitytų vaizdų peržiūra
Nuskaitę dokumentus, nuskaitytus vaizdus galite peržiūrėti skaitytuvo ekrane.
1. Paspauskite
, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas). Parodomas paskutinis
nuskaitytas vaizdas.

2. Paspauskite

arba

, kad eitumėte per nuskaitytus vaizdus.

3. Norėdami nuskaitytą vaizdą padidinti, paspauskite
arba dukart, kad padidintumėte 8 kartus.

vieną kartą, kad padidintumėte 4 kartus,

Pastaba: jei nuskaityto vaizdo dydis viršija 9 MB, vaizdo padidinti negalėsite.
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4. Ekrane pasirodo indikatoriai
Paspauskite

arba

ir

, kuriais naudodamiesi galite peržiūrėti skirtingas vaizdo dalis.

, kad vaizde eitumėte aukštyn arba žemyn.

5. Paspauskite
, kad pasirodytų indikatoriai
kairę arba į dešinę.
6. Paspauskite

ir . Paspauskite

arba

, kad vaizde eitumėte į

, kad vėl būtų rodomas normalus vaizdas.

5.4 Failų šalinimas
1. Paspauskite

, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas).

2. Paspauskite
3. Paspauskite

arba

, kad parinktumėte norimą pašalinti failą.

arba

, kad pasirinktumėte „Yes“ (Taip) arba „No“ (Ne).

.

4. Paspauskite
5. Paspauskite

, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

6. Prijungimas prie kompiuterio
Skaitytuvą galite prijungti prie kompiuterio ir nuskaitytus vaizdus peržiūrėti kompiuterio ekrane.
1. Paspauskite

3 sekundėms skaitytuvui įjungti.

2. Skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

3. Trumpam paspauskite
, kad aktyvintumėte USB režimą. Skaitytuvo ekrane pasirodys USB
piktograma ir dabar skaitytuvas bus atpažįstamas kaip keičiamasis diskas.

4. Eikite Computer (Kompiuteris) > Removable disk (Keičiamasis diskas) > DCIM\100Media, kad
peržiūrėtumėte, importuotumėte, kopijuotumėte, perkeltumėte arba šalintumėte nuskaitytus
vaizdus.
Pastaba: sistemoje „Mac OS“ keičiamojo disko piktograma rodoma darbalaukyje.
Patarimas: Readiris ir IRISCompressor galite naudoti nuskaitytiems vaizdams įkelti iš keičiamojo
disko ir juos konvertuoti į suglaudintus ir teksto paieškai pritaikytus failus.
TM

TM
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7. Trikčių šalinimas
Žr. trikčių šalinimo skyrių svetainėje www.irislink.com/support.
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