IRIScan Anywhere 5 Wifi
™

PDF

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

Mobile scanner & OCR software

Začínáme
Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan Anywhere 5 Wifi.
Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a jeho softwarem. Všechny informace se
mohou změnit bez předchozího oznámení.
TM

Se skenerem je dodán tento software:Readiris Pro 15 a IRISCompressor Pro.
TM

TM

Podrobné informace o plném rozsahu funkcí aplikací Readiris a IRISCompressor si vyhledejte v souboru
nápovědy dodaném se softwarem nebo v nejnovější Uživatelské příručce na stránkách
www.irislink.com/support.
TM

TM
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1. Úvod
Produkt IRIScan Anywhere 5 Wifi je určen k samostatnému použití, bez připojení k počítači. Skenované
dokumenty jsou uloženy na kartě microSD skeneru. Z tohoto místa mohou být načteny do aplikací Readiris
a IRISCompressor a otevřeny prostřednictvím připojení Wifi pomocí jakéhokoli internetového prohlížeče a
pomocí aplikace IRIScan app pro systémy iOS a Android.
Zařízení IRIScan Anywhere 5 Wifi není skener založený na standardu Twain, který je možné používat z
jakékoli aplikace pro skenování dokumentů. Považujte jej za externí Úložné zařízení, které je schopné
nezávisle skenovat. Pomocí aplikace IRIScan je však možné skenovat přímo do vašich mobilních zařízení.
TM

TM

TM

TM

TM

2. Přehled hardwaru

1

Displej LCD

Zobrazuje stav skenování, skenovaný obraz a nastavení skeneru.

2

Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zapněte/vypněte skener.

3

Opakovaným stisknutím vyberte formát souboru: JPG, PDF-A4 nebo
PDF-Letter. Na obrazovce se zobrazí odpovídající ikona.

4

Jedním stisknutím otevřete režim Nastavení a konfigurujte nastavení.
a
Stisknutím po dobu 3 sekund zapněte/vypněte připojení Wifi.

5

Opakovaným stisknutím vyberte kvalitu skenování: LO (300 dpi), MI
(600 dpi) nebo HI (1200 dpi). Na obrazovce se zobrazí odpovídající
ikona.

6

Stisknutímotevřeterežim Přehrávání a zobrazte naskenované obrazy.

7

Vodicí lišta papíru Nastavte pro skenované dokumenty různé velikosti.

8

Slot pro paměťové
Do tohoto slotu vložte kartu microSD.
karty microSD

9
10

Reset
Port USB

Vložením konce kancelářské sponky resetujete skener.
Vložte dodaný kabel USB a připojte jej k počítači, chcete-li prohlížet a
přenášet soubory a nabíjet vestavěnou baterii.
K nabíjení baterie lze použít také nabíjecí adaptér AC/DC (není
součástí dodávky).

2
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3. Displej LCD

1. Formát skenování

JPG, PDF-A, PDF-L

2. Rozlišení skenování

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

3. Kontrolka nabití baterie

Plně nabito
Nedostatek energie. Dobijte baterii.

4. Barvy skenování

COLOR/MONO

5. Počítadlo souborů

Ukazuje počet naskenovaných dokumentů na kartě microSD

4. Příprava skeneru k práci
4.1 Nabíjení baterie
Aby bylo možné začít používat zařízení IRIScan , musíte nejprve vložit a nabít baterii.
 Připojte skener k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
TM

nebo


Připojte skener k napájecímu adaptéru AC/DC pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).

Pokud je skener během dobíjení vypnutý (doporučeno), je doba nabíjení přibližně 1,5 hodin. Po plném
nabití baterie se na obrazovce na chvíli zobrazí odpovídající ikona.

4.2 Vložení paměťové karty microSD
1. Vypněte skener.
2. Opatrně vložte kartu microSD do slotu pro paměťové karty, dokud nedojde k jejímu zajištění.
Pozice správného vložení karty je je zobrazena na níže uvedeném obrázku i na samotném skeneru.
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5. Používání skeneru
5.1 Jak skenovat dokumenty
1. Stisknutím tlačítka
po dobu 3 sekund zapněte skener.
Při prvním zapnutí skeneru musíte zadat datum/čas a jazyk zobrazení.
Poznámka: skener se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 10 minut.
2. Pomocí vodicích lišt srovnejte dokumenty ke skeneru.
3. Před skenováním vyhlaďte okraje dokumentu.
4. Namiřte okraj dokumentu do slotu skeneru.
5. Jemně vložte dokument lícem nahoru do slotu skeneru. Automaticky se spustí skenování.
Tip: zarovnejte dokument doleva ve slotu skeneru.

Během skenování je na obrazovce zobrazen stav skenování.

Poznámky:
1. Když skenujete, zatímco je skener připojený k externímu zdroji napájení, skener přejde do režimu
nabíjení baterie, pokud po dobu 1 minuty neproběhne žádná akce.
2. Pokud je možnost Okamžitý náhled nastavena na "on", skenovaný obraz bude vždy krátce
zobrazen na obrazovce, než se skener vrátí do pohotovostního režimu.
3. Když je paměťová karta plná, skener nemůže skenovatdalší obrazy a na obrazovce bude 2 sekundy
blikat zpráva "Full" (Plné).
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5.2 Konfigurace nastavení
1. Stisknutím tlačítka

otevřete nabídku Nastavení.

2. Stisknutím tlačítka
3. Stisknutím tlačítka

nebo

otevřete nastavení.

4. Opětovným stisknutím tlačítka
5. Stisknutím tlačítka

můžete procházet mezi různými položkami nastavení.

nebo

můžete procházet dostupné možnosti.

potvrdíte nastavení a vrátíte se na předchozí obrazovku.

6. Chcete-li ukončit režim nastavení nebo se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko

nebo

.
Přehled nastavení
Položky nabídky

Popis

JPG/PDF

Scan Format (Formát skenování): JPG, PDF-A4, PDF- Letter

Quality (Kvalita)

Kvalita skenování: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi.

Color (Barva)

Barva skenování: Barvy/Mono

Language (Jazyk)

Nabídka Jazyk

Date/Time (Datum/čas)

Datum a čas

Inst.Preview (Okamžitý náhled)

Okamžitý Náhled

Auto Off (Automatické vypnutí)

Automatické vypnutí: zakázáno nebo po 3 minutách.

Delete All (Odstranit vše)

Odstranit všechny soubory

Format (Formátovat)

Formátovat paměťovou kartu microSD

Reset Wifi (Resetovat připojení Wifi)

Resetovat připojení Wifi

Device Info (Informace o zařízení)

Informace o zařízení

5.3 Zobrazení naskenovaných dokumentů
Po naskenování můžete dokumenty zobrazit na obrazovce skeneru.
1. Stisknutím tlačítka

2. Stisknutím tlačítka

přejděte do režimu Přehrávání. Zobrazí se naposledy skenovaný obraz.

nebo

můžete procházet mezi naskenovanými položkami.

3. Chcete-li zvětšit naskenovaný obraz, jedním stisknutím tlačítka
stisknutím 8x.

zvětšete obraz 4x nebo dvojím

5

Quick User Guide – IRIScanTM Anywhere 5 Wifi

Poznámka: pokud velikost naskenovaného obrazu přesahuje 9 MB, nelze jej zvětšovat.
4. Na obrazovce se zobrazí indikátor
Stisknutím tlačítka

nebo

a

se můžete posouvat nahoru/dolů v obrazu.

5. Stisknutím tlačítka
zobrazíte indikátory
posouvat vlevo/vpravo v obrazu.
6. Stisknutím tlačítka

a umožní vám zobrazit různé části dokumentu.

a . Stisknutím tlačítka

nebo

se můžete

se vrátíte do normálního zobrazení.

5.4 Odstranění souborů
1. Stisknutím tlačítka
2. Stisknutím tlačítka

přejděte do režimu Přehrávání.
nebo

vyberte soubor, který chcete odstranit.

4. Stisknutím tlačítka

nebo

vyberte možnost "Yes" (Ano) nebo "No" (Ne).

5. Stisknutím tlačítka

potvrdíte výběr a vrátíte se na předchozí obrazovku.

3. Stiskněte tlačítko

6. Připojení skeneru k počítači
Můžete připojit skener k počítači a zobrazit naskenovaný obsah na obrazovce počítače.
1. Stisknutím tlačítka

po dobu 3 sekund zapněte skener.

2. Připojte skener k počítači pomocí kabelu USB.

3. Krátkým stisknutím tlačítka
přejděte do režimu USB. Na obrazovce skeneru se zobrazí ikona
USB a skener bude rozpoznán jako vyměnitelný disk.

4. Přejděte do složky Počítač > Vyměnitelný disk > DCIM\100Media, kde můžete zobrazit,
importovat, kopírovat, přesouvat nebo mazat naskenované dokumenty.
Poznámka: v systémech Mac OS je ikona vyměnitelného disku zobrazena na ploše.
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Tip: můžete použít aplikace Readiris a IRISCompressor k načtení naskenovaných dokumentů z
vyměnitelného disku a převést je na na upravitelné textové dokumenty a komprimované výstupní soubory.
TM

TM

7. Připojení ke skeneru prostřednictvím Wifi
Povolení funkce Wifi
1. Stisknutím tlačítka

po dobu 3 sekund zapněte skener.

2. Stiskněte tlačítko
po dobu 3 sekund.
Na obrazovce se zobrazí nápis "Starting" (Spouštění).

3. Vyčkejte 30-40 sekund, než se inicializuje připojení Wifi.
Po aktivaci režimu Wifi a navázání připojení se na obrazovce zobrazí nápis "Ready" (Připraveno).

Připojení ke skeneru
1. Přejděte do síťových nastavení vašeho počítače/zařízení a povolte jeho funkce Wifi.
2. Vyhledejte síť IRIScan a připojte se k ní.
TM

Příklad ze systému Windows
3. Při prvním připojení budete požádáni o zadání hesla. Jako heslo pro připojení ke skeneru zadejte
123456789.
4. Pokud je připojení Úspěšné, na obrazovce se zobrazí nápis "Connected" (Připojeno).

5. Otevřete internetový prohlížeč a zadáním řetězce 192.168.1.2 do adresového řádku otevřete
obrazovku Navigace.
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Poznámky:
1. Připojení Wifi spotřebovává hodně energie z baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, doporučuje se
vypnout připojení Wifi, když jej nepoužíváte. Připojení Wifi vypnete stisknutím a podržením tlačítka
.
2. V režimu Wifi nemůžete používat skener ke skenování dokumentů, kromě případu, kdy používáte
funkci Scan Direct v aplikaci IRIScan . Další informace viz část 7.2.
TM

3. Nelze kalibrovat skenerv režimu Wifi.

7.1 Použití obrazovky Navigace
Na navigační obrazovce jsou zobrazeny všechny naskenované obrazy jako miniatury. Můžete zobrazit,
stáhnout a odstranit soubory uložení na kartě microSD ve skeneru a změnit nastavení sítě Wifi skeneru.
Zobrazení souborů
1. Klepněte na tlačítko View (Zobrazit) u souboru, pro který chcete zobrazit náhled.
Můžete zobrazit náhled vždy jen jednoho souboru najednou.
2. Klepnutím ikonu rozšíření můžete obraz zvětšit.

3. Klepnutím na symbol X v pravém dolním rohu náhled zavřete.
Poznámka: pokud velikost souboru ve formátu JPG přesahuje 4 MB, zobrazí se zpráva "Image is too
large" (Příliš velký obraz) a soubor se nezobrazí jako náhled na obrazovce Navigation. Chcete-li zobrazit
náhled velkých souborů, musíte se ke skeneru připojit pomocí kabelu USB.

Odstranění souborů
1. Klikněte na tlačítko Delete (Odstranit).
2. Vyberte po jednom soubory, které chcete odstranit.
Nebo v dialogovém okně klikněte na možnost Select all (Vybrat vše).

3. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte odstranění.
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Změna nastavení připojení Wifi skeneru
1. Klikněte na možnost Scanner Wifi settings (Nastavení Wifi skeneru).
Poznámka: chcete-li otevřít tato nastavení na malé obrazovce zařízení smartphone, klepněte
na položku Menu. Poté klepněte na položku Scanner Wifi settings (Nastavení Wifi skeneru) v
dolní části obrazovky.
2. Nyní můžete zadat nový Name (Název) a Password (Heslo).
Heslo musí být dlouhé alespoň 9 znaků.
DŮLLEŽITé: neměňte adresu IP ani název domény.
3. Kliknutím na tlačítko Submit (Odeslat) potvrdíte nové nastavení.
4. Po dokončení bude nutné se znovu připojit k síti Wifi a zadat nové heslo.

7.2 Použití aplikace IRIScanTM
Aplikace IRIScan je mobilní aplikace, která je dostupná pro systémy iOS i Android. Tato aplikace vám
umožňuje skenovat dokumenty přímo do vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Scan Direct, procházet
soubory uložené na kartě microSD, přenášet je do vašeho mobilního zařízení, přidávat nebo mazat značky
k těmto souborům, kombinovat soubory do vícestránkového souboru PDF, sdílet soubory pomocí vašich
účtů na sociálních sítích.
1. V závislosti na typu používaného zařízení si stáhněte aplikaci z obchodu Mac App Store (iOS) nebo
Google Play (Android) a nainstalujte ji.
TM

2. Povolte funkci Wifi na vašem zařízení a připojte se k síti IRIScan . V případě potřeby viz bod 7.
Pokud je připojení úspěšné, na obrazovce se zobrazí nápis "Connected" (Připojeno).
TM

3. Spusťte aplikaci IRIScan .
TM

4. Klepnutím na ikonu seznamu otevřete nabídku.


Dashboard: zde můžete sledovat stav baterie skeneru, stav připojení Wifi a stav načítání
souboru.



Scan Direct: tato funkce umožňuje skenovat přímo do aplikace.



File (Soubor): umožňuje procházet naskenované soubory na kartě microSD.



Tag (Značka): zde můžete konfigurovat značky, které lze přidávat k naskenovaným
dokumentům.



Settings (Nastavení): zde můžete konfigurovat vaše účty v sociálních sítích, kam lze zasílat
naskenovaný obsah.



Info: obsahuje informaci o verzi aplikace.

5. Uvnitř nabídek se můžete klepnutím na ikonu seznamu vrátit k předchozí nabídce.
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7.3 Resetování nastavení Wifi
Při resetování nastavení Wifi na výchozí stav postupujte takto:
1. Zapněte skener.
2. Stiskněte tlačítko

.

3. Stiskněte tlačítko

, dokud se nedostanete k položce Reset Wifi (Resetovat nastavení Wifi).

4. Potvrďte stisknutím tlačítka

.

5. Vyberte možnost Yes (Ano). Potvrďte stisknutím tlačítka
.
Zobrazí se nápis "Reset in progress!" (Probíhá resetování).
Po dokončení se zobrazí nápis "Reset completed!" (Resetování byl dokončeno).
6. Stisknutím tlačítka

se vraťte k nadřazeným nabídkám.

8. Řešení problémů
Viz část Řešení problémůna stránce www.irislink.com/support.
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