IRIScan Anywhere 5 Wifi
™

PDF

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

Mobile scanner & OCR software

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

Koos selle skanneriga tarnitakse järgmine tarkvara:Readiris Pro 15 ja IRISCompressor Pro.
TM
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Üksikasjalikku infot rakenduste Readiris ja IRISCompressor kõigi funktsioonide kohta uurige tarkvara
juurde kuuluvat abifaili või uusimaid kasutusjuhendeid aadressil www.irislink.com/support.
TM

TM
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1. Sissejuhatus
IRIScan Anywhere 5 Wifi on ette nähtud kasutamiseks autonoomselt, arvutist lahtiühendatuna.
Skaneeritud dokumendid salvestatakse skanneri microSD kaardile. Sealt saab need laadida rakendustesse
Readiris ja IRISCompressor juurdepääsuga Wifi abil suvalisest veebilehitsejast ning rakenduse IRIScan
abil iOS-i ning Androidi puhul.
Pidage meeles, et IRIScan Anywhere 5 Wifi ei ole Twain-põhine skanner, mida saab dokumentide
skaneerimiseks kasutada suvalisest rakendusest. Mõelge sellest kui välisest salvestusseadmest, mis suudab
autonoomselt skaneerida. Kuid rakenduse IRIScan abil saab seda kasutada vahetult mobiilsetesse
seadmetesse skaneerimiseks.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Ülevaade riistvarast

1

LCD-ekraan

Kuvab skaneerimise oleku, skaneeritud kujutise ja skanneri seaded.
Vajutage 3 sekundi vältel sisse-/väljalülitamiseks.

2

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

3

Vajutage üks kord, et siseneda Seaderežiimi ja konfigureerige
seadistused.
ja
Wifi sisse-/väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit.

4

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

8

microSD kaardi
pesa

9

Lähtesta

Reguleerige erineva suurusega dokumentide skaneerimiseks.
Sisestage sellesse pessa microSD kaart.
Skanneri lähtestamiseks sisestage kirjaklamber.
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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).

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 IRIScan tuleb esmalt laadida integreeritud patareid:
 Ühendage skanner juuresoleva USB-kaabli abil arvutiga.
TM

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
3. Seadistuse sisestamiseks vajutage

või

.

.

4. Võimalikes valikutes liikumiseks vajutage uuesti

või

.

5. Kinnitamiseks ja eelmisele kuvale tagasipöördumiseks vajutage

.

6. Seaderežiimist väljumiseks või eelmistele kuvadele tagasipöördumiseks vajutage

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

Lähtesta Wifi

Lähtesta Wifi seaded

Seadme Info

Seadme info

või

.

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
suurenduse jaoks kaks korda.

või 8x

Märkus: kui skannitud dokument on suurem kui 9 MB, ei saa seda suurendada.
5
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4. Ekraanile kuvatakse indikaatorid
üles/alla liikumiseks vajutage
5. Vajutage

ja
või

, et kuvada indikaatorid

, mille abil saab vaadata kujutise erinevaid osi. Kujutisel
.

ja . Kujutisel vasakule/paremale liikumiseks vajutage

või

.
6. Normaalsele vaatele tagasipöördumiseks vajutage

.

5.4 Failide kustutamine
1. Vajutage

, et siseneda taasesituse režiimi.

2. Vajutage
3. Vajutage
4. Vajutage
5. Vajutage

või

, et valida fail, mida soovite kustutada.

või

, et valida "Jah" või "Ei".

.

, 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
skannerit käsitletakse nüüd irdkettana.

. Skanneri ekraanile kuvatakse USB ikoon ja

4. Skannitud dokumentide vaatamiseks, importimiseks, kopeerimiseks, teisaldamiseks või
kustutamiseks liikuge punktini Arvuti > Irdketas > DCIM\100Meedia.
Märkus: Mac operatsioonisüsteemi pihul kuvatakse irdketta ikoon töölauale.
Nipp: Readiris ja IRISCompressor rakendusi saab kasutada skannitud dokumentide laadimiseks
irdkettalt ja
nende konvertimiseks tihendatud ning tekstiotsingut võimaldavateks väljundformaatideks.
TM

TM
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7. Skanneri ühendamine Wifi abil
Lülitage Wifi funktsioon sisse
1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel

.

2. Vajutage
3 sekundit.
Ekraanile kuvatakse "Starting" (Käivitan) appears on-screen.

3. Oodake 30-40 sekundit, kuni Wifi häälestub.
Kui Wifi on sisse lülitunud ja ühendumiseks valmis, kuvatakse ekraanile "Ready" (Valmis).

Ühendage skanneriga
1. Minge oma arvuti/nutiseadme võrguseadete juurde ja lülitage Wifi funktsioon sisse.
2. Leidke IRIScan võrk ja ühendage sellega.
TM

Näide Windowsist
3. Kui loote ühenduse esimest korda, küsitakse teilt salasõna. Sisestage skanneriga ühendamiseks
salasõna 123456789.
4. Kui ühendumine õnnestub, kuvatakse ekraanile "Connected" (Ühendatud).

5. Avage mõni internetibrauser ja sisestage aadressiribale 192.168.1.2, et pääseda
navigeerimiskuvale.

7
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Märkused:
1. Wifi kasutamine kulutab tugevasti patareid. Patarei säästmiseks, soovitame Wifi välja lülitada , kui
seda ei kasutata. Wifi väljalülitamiseks vajutage alla ja hoidke
.
2. Wifi-režiimis ei saa skannerit kasutada dokumentide skannimiseks, v.a juhul, kui kasutate Scan
Direct-funktsiooni rakenduses IRIScan . Vt osast 7.2 lisateavet.
TM

3. Wifi-režiimis ei saa skannerit kalibreerida.Vt kalibreerimisinfot aadressilt
www.irislink.com/support.

7.1 Navigeerimiskuva kasutamine (Wifi)
Navigeerimiskuval kuvatakse kõiki skannitud kujutisi pisipiltidena. Skanneri microSD kaardile salvestatud
faile saab vaadata, alla laadida ja kustutada ning samuti muuta skanneri Wifi seadeid.
Failide vaatamine
1. Klõpsake selle faili, millest soovite eelvaadet, nupule View (Vaata).
Võimalik on korraga ühe faili eelvaade.
2. Kujutise suurendamiseks klõpsake laiendamise ikoonile.

3. Eelvaate sulgemiseks klõpsake paremas alumises nurgas X.
Märkus: kui JPG vormingus fail on suurem kui 4MB, kuvatakse ekraanile "Kujutis on liiga suur" ja faili
eelvaade navigeerimiskuval ei ole võimalik. Suurte failide eelvaate jaoks tuleb ühendus skanneriga
teostada USB-kaabli abil.

Failide kustutamine
1. Klõpsake Delete (Kustuta).
2. Valige ühekaupa failid, mida soovite kustutada.
Või klõpsake dialoogiboksis Select all (Vali kõik).

3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake OK.
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Skanneri Wifi seadete muutmine
1. Klõpsake Scanner Wifi settings (Skanneri Wifi seaded).
Märkus: nende seadete avamiseks nutitelefoni väikesel ekraanil vajutage Menu (Menüü).
Seejärel puudutage ekraani allosas Scanner Wifi settings (Skanneri Wifi-seaded).
2. Nüüd saab soovi korral sisestada uue Nime ja salasõna.
Salasõna peab olema 9 tähemärgi pikkune.
NB! Ärge muutke IP-aadressi ega domeeninime.
3. Uute seadete esitamiseks klõpsake Submit (Esita).
4. Kui olete lõpetanud, tuleb uuesti luua Wifi-ühendus ja sisestada uus salasõna.

7.2 Rakenduse IRIScanTM kasutamine
Rakenduse IRIScan puhul on tegemist mobiilse rakendusega, mida pakutakse nii iOS-ile kui Androidile.
See rakendus võimaldab skaneerida dokumente otse mobiilseadmesse, kasutades Scan Direct-funktsiooni,
lehitseda microSD kaardile salvestatud faile, teisaldada neid mobiilseadmesse, lisada failidele märgendeid
või neid märgendeid kustutada, kombineerida faile mitmest leheküljest koosnevaks PDF-failiks, jagada faile
sotsiaalmeedia kontode kaudu.
1. Olenevalt kasutatavast nutiseadmest laadige alla rakendus Mac App Store'ist (iOS) või Google
Play'st (Android) ja installige.
TM

2. Lülitage sisse oma nutiseadme Wifi funktsioon ja ühendage IRIScan võrguga. Vt vajadusel p. 7.
Kui ühendumine õnnestub, kuvatakse ekraanile "Ühendatud".
TM

3. Käivitage rakendus IRIScan .
TM

4. Menüü avamiseks puudutage nimekirja ikooni.


Esipaneel (Dashboard): siin saate kontrollida skanneri patarei olekut, Wifi ühenduse olekut
ja faili üleslaadimise olekut.



Skanni otse (Scan Direct): võimaldab skannida dokumente otse rakendusse.



Fail (File): võimaldab lehitseda microSD kaardil olevaid skannitud dokumente.



Märgend (Tag): siin saate määrata võimalikud märgendid, mida võib lisada skannitud
dokumentidele.



Seaded (Settings): siin saate määrata sotsiaalmeedia kontod, kuhu saata skannitud
dokumendid.



Info: info rakenduse versiooni kohta.

5. Menüüdest eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks puudutage nimekirja ikooni.
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7.3 Wifi seadete lähtestamine
Wifi seadete lähtestamiseks vaikeväärtustele:
1. Lülitage skanner sisse.
2. Vajutage

.

3. Vajutage

, kuni jõuate punktini Lähtesta Wifi.

4. Vajutage kinnituseks

.

5. Valige Jah. Vajutage kinnituseks
.
Kuvatakse "Toimub lähtestamine!".
Kui protsess on lõppenud, kuvatakse "Lähtestamine lõppenud!".
6. Ülemistesse menüüdesse tagasipöördumiseks vajutage

.

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