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

Mobile scanner & OCR software

Sagatavošanās
Šī īsā lietotāja rokasgrāmata palīdzēs jums apgūt IRIScan Anywhere 5 lietošanu.
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms skenera un tā programmatūras lietošanas. Informācija var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
TM

Komplektācijā ar skeneri ir piegādāta šāda programmatūra Readiris Pro 15 un IRISCompressor Pro.
TM

TM

Sīkāku informāciju par pilnu Readiris un IRISCompressor funkciju klāstu skatiet programmatūras
TM
palīdzības failā vai jaunākajās Lietotāja rokasgrāmatās
vietnē www.irislink.com/support.

Quick User Guide – IRIScan Anywhere 5
TM

TM

Saturs
Sagatavošanās ............................................................................................................................. 1
1. Ievads ..................................................................................................................................... 2
2. Aparatūras pārskats .................................................................................................................. 2
3. LCD displejs ............................................................................................................................. 3
4. Skenera sagatavošana ............................................................................................................... 3
4.1 Akumulatora uzlādēšana ........................................................................................................ 3
4.2 microSD atmiņas kartes ievietošana ........................................................................................ 3
5. Skenera lietošana...................................................................................................................... 4
5.1 Kā skenē dokumentus ........................................................................................................... 4
5.2 Iestatījumu konfigurēšana ..................................................................................................... 5
5.3 Skenējumu parādīšana .......................................................................................................... 5
5.4 Failu dzēšana ....................................................................................................................... 6
6. Savienošana ar datoru ............................................................................................................... 6
7. Traucējummeklēšana ................................................................................................................. 7

Quick User Guide – IRIScanTM Anywhere 5

1. Ievads
IRIScan Anywhere 5 ir paredzēts autonomai lietošanai bez savienojuma ar datoru. Skenētie dokumenti
tiek glabāti skenera microSD kartē. No kartes tos var ielādēt Readiris un IRISCompressor . Ņemiet vērā,
ka IRIScan Anywhere 5 nav Twain bāzēts skeneris, ko var izmantot dokumentu skenēšanai jebkurā
lietotnē. Tas drīzāk ir ārēja atmiņas ierīce, kas spēj autonomi veikt skenēšanu.
TM

TM

TM

TM

2. Aparatūras pārskats

1

LCD displejs

Rāda skenēšanas statusu, skenēto attēlu un skenera iestatījumus.
Spiediet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

2

Spiediet atkārtoti, lai atlasītu faila formātu: JPG, PDF-A4 vai PDFLetter. Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona.

3

Nospiediet vienu reizi, lai atvērtu Setup (Iestatīšana) režīmu un
konfigurētu iestatījumus

4
5

Spiediet atkārtoti, lai atlasītu skenējuma kvalitāti: LO (300dpi), MI
(600dpi) vai HI (1200dpi). Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona.

6

Spiediet, laiatvērturežīmu Playback (Atskaņošana) un parādītu
ieskenētos attēlus.

7

Papīra vadotne

8

microSD kartes
slots

9

Atiestatīt

10

USB ports

Pielāgojiet dažāda izmēra dokumentu skenēšanai.
Šajā slotā iespraudiet microSD karti.
Iespraudiet papīra saspraudi, lai atiestatītu skeneri.
Iespraudiet komplektācijā iekļauto USB kabeli un pievienojiet
datoram, lai skatītu un pārsūtītu failus un uzlādētu iebūvēto
akumulatoru.
Akumulatora uzlādēšanai var izmantot arī maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri (nav iekļauts komplektācijā).
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3. LCD displejs

1. Skenēšanas formāts

JPG, PDF-A, PDF-L

2. Skenēšanas
izšķirtspēja

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

3. Akumulatora strāvas
indikators

Uzlādēts
Izlādējies. Lūdzu, uzlādējiet.

4. Skenēšanas krāsa

KRĀSU/MELNBALTS

5. Failu skaitītājs

Rāda skenējumu skaitu microSD kartē

4. Skenera sagatavošana
4.1 Akumulatora uzlādēšana
Lai varētu izmantot IRIScan , vispirms ir jāuzlādē iebūvētais akumulators.
 Pievienojiet skeneri datoram ar komplektācijā iekļauto USB kabeli
TM

vai


savienojiet skeneri ar AC/DC strāvas adapteri, izmantojot USB (nav iekļauts komplektācijā).

Kad skeneris ir izslēgts akumulatora uzlādes laikā (ieteicams), uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas. Kad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, ekrānā uz brīdi parādās attiecīga ikona.

4.2 microSD atmiņas kartes ievietošana
1. Izslēdziet skeneri.
2. Uzmanīgi ievietojiet microSD karti kartes slotā, līdz karte nofiksējas.
Kartes ievietošanas stāvoklis ir parādīts attēlā un uz arī uz skenera.
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5. Skenera lietošana
5.1 Kā skenē dokumentus
1. Spiedie t
3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri.
Ieslēdzot skeneri pirmo reizi, jāievada laiks, datums un displeja valoda, kā paskaidrots. 4.2 punktā.
Piezīme: skeneris automātiski izslēdzas, ja to nelieto 10 minūtes.
2. Dokumentu izlīdzināšanai ar skeneri izmantojiet papīra vadotnes.
3. Pirms skenēšanas izlīdziniet dokumenta malas.
4. Notēmējiet dokumenta malu pret skenera atveri.
5. Uzmanīgi iebīdiet dokumentu skenera atverē ar virspusi uz augšu. Skenēšana sākas automātiski.
Padoms: izlīdziniet dokumentus ar skenera atveres kreiso malu.

Skenēšanas laikā skenējuma statuss tiek parādīts ekrānā.

Piezīmes.
1. Ja skenēšanas laikā skeneris ir pieslēgts ārējam strāvas avotam, skenerī ieslēdzas akumulatora
uzlādes režīms, ja 1 minūtes laikā neveic nekādas darbības.
2. Ja Instant Preview (Tūlītējais priekšskats) ir iestatīts uz "on"(ieslēgts), skenētais attēls vienmēr
tiek īsu brīdi parādīts ekrānā , pirms skeneris pārslēdzasgaidstāves režīmā.
3. Kad atmiņas karte ir pilna, skeneris vairs nevar skenēt attēlus un ekrānā 2 sekundes mirgo "Full"
(Pilns).
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5.2 Iestatījumu konfigurēšana
1. Nospiediet
2. Nospiediet
3. Nospiediet

, lai atvērtu Setup (Iestatīšana) izvēlni.
vai

, lai atvērtu iestatījumu.

4. Vēlreiz nospiediet
5. Nospiediet

, lai pārskatītu dažādos iestatījumus.

vai

, lai pārlūkotu pieejamās opcijas.

, lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

6. Lai izietu no Setup Mode (Iestatīšanas režīms) vai atgrieztos iepriekšējos ekrānos, nospiediet

vai

.
Iestatījumu pārskats
Izvēlnes vienumi
Apraksts
JPG/PDF

Skenēšanas formāts: JPG, PDF-A4, PDF-Letter

Kvalitāte

Skenēšanaskvalitāte: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Krāsa

Skenēšanas krāsa: Krāsu/Melnbalts

Valoda

Izvēlnesvaloda

Datums/Laiks

Datums un laiks

Tūlīt. priekšskats

Tūlītējaispriekšskats

Autom. izsl.

Autom. barošanas atsl.: atspējota vai pēc 10 minūtēm.

Dzēst visu

Dzēst visus failus

Formatēt

Formatēt microSD atmiņas karti

Ierīces inform.

Ierīces informācija

5.3 Skenējumu parādīšana
Pēc dokumentu ieskenēšanas to skenējumus var parādīt skenera ekrānā.
1. Nospiediet

2. Nospiediet

, lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana). Tiek parādīts pēdējais skenētais attēls.

vai

, lai pārlapotu skenējumus.

3. Lai palielinātu skenējumu, nospiediet
8x.

vienu reizi vai divas reizes, lai attiecīgi palielinātu 4x vai

Piezīme: ja skenējums pārsniedz 9 MB, to nevar palielināt.
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4.

un
indikatori parādās ekrānā un ļauj aplūkot dažādas attēla daļas. Nospiediet
attēlā pārvietotos uz augšu vai uz leju.

5. Nospiediet
vai pa labi.

, lai parādītos

un

indikatori. Nospiediet

6. Nospiediet

, lai atgrieztos parastajā skatā.

vai

vai

, lai

, lai attēlā pārvietotos pa kreisi

5.4 Failu dzēšana
1. Nospiediet

, lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana).

2. Nospiediet
3. Nospiediet
4. Nospiediet
5. Nospiediet

vai

, lai atlasītu izdzēšamo failu.

vai

, lai atlasītu "Jā" vai "Nē".

.

, lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

6. Savienošana ar datoru
Skeneri var savienot ar datoru un skatīt skenējumus datora ekrānā.
1. Spiediet

3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri.

2. Pievienojiet skeneri datoram ar USB kabeli.

3. Uz brīdi nospiediet
, lai atvērtu USB režīmu. Skenera ekrānā parādās USB ikona, un skeneris tiek
atpazīts kā noņemams disks.

4. Dodieties uz Computer > Removable disk > DCIM\100Media (Dators > Noņemamais disks >
DCIM\100Media), lai skatītu, importētu, kopētu, pārvietotu vai dzēstu skenējumus.
Piezīme: Mac operētājsistēmā noņemamā diska ikona tiek parādīta darbvirsmā.
Padoms: lai skenējumus ielādētu no noņemamā diska un konvertētu saspiestā un teksta meklēšanai
piemērotā izvades formāta, var izmantot Readiris un IRISCompressor .
TM

TM
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7. Traucējummeklēšana
Skatiet traucējummeklēšanas sadaļu vietnē www.irislink.com/support.
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