IRIScan Anywhere 5 Wifi
™

PDF

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

Mobile scanner & OCR software

Začetek uporabe
Ta hitra uporabniška navodila vam bodo pomagala začeti uporabljati optični bralnik IRIScan Anywhere 5
Wifi.
Pred uporabo optičnega bralnika ali njegove programske opreme preberite ta navodila. Vse informacije se
lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
TM

Optičnemu bralniku je priložena ta programska oprema: Readiris Pro 15 in IRISCompressor Pro.
TM

TM
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TM
Podrobne informacije o celotnem naboru funkcij programov
Readiris in IRISCompressor preberite v
datoteki s pomočjo, ki je priložena programski opremi, ali v najnovejših uporabniških navodilih na
www.irislink.com/support.
TM

TM
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1. Uvod
Optični bralnik IRIScan Anywhere 5 Wifi je zasnovan za samostojno uporabo brez priključitve na
računalnik. Optično prebrani dokumenti se shranjujejo na kartico microSD v bralniku. Od tam jih lahko
naložite v programa Readiris in IRISCompressor ter dostopate do njih prek povezave WiFi iz katerega koli
spletnega brskalnika ali iz aplikacije IRIScan za iOS in Android.
Upoštevajte, da IRIScan Anywhere 5 Wifi ne uporablja protokola Twain in torej ni takšne vrste bralnik, ki
bi ga bilo mogoče uporabiti za optično branje dokumentov v kateri koli aplikaciji. Nanj glejte kot na zunanjo
pomnilniško napravo, ki lahko izvaja optično branje neodvisno od računalnika. Lahko pa ga z aplikacijo
IRIScan uporabite za optično branje neposredno v mobilne naprave.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Pregled strojne opreme

1

Zaslon LCD

Pritisnite in pridržite tri sekunde za vklop in izklop napajanja.

2

Zaporedoma pritiskajte, da izberete obliko zapisa datotek: JPG, PDFA4 ali PDF-Letter. Na zaslonu se prikaže ustrezna ikona.

3

Pritisnite enkrat za vklop načina delovanja Setup (Nastavitev), v
katerem lahko določite nastavitve.
in
Pritisnite in pridržite tri sekunde za vklop in izklop povezave WiFi.

4

Zaporedoma pritiskajte, da izberete kakovost optičnega branja: LO
(300 pik/palec), MI (600 pik/palec) ali HI (1200 pik/palec). Na
zaslonu se prikaže ustrezna ikona.

5

Pritisnite za vklop načina delovanja Playback (Predvajanje) in prikaz
optično prebranih slik.

6

7

Prikazuje stanje optičnega branja, optično prebrano sliko in
nastavitve optičnega bralnika.

Vodilo za papir

Premaknite vodilo, da ga prilagodite za optično branje različno velikih
dokumentov.

2

Quick User Guide – IRIScanTM Anywhere 5 Wifi

8

Reža za kartico
microSD

9

Ponastavitev

10

Vrata USB

V to režo vstavite kartico microSD.
Pritisnite s sponko za papir, da ponastavite optični bralnik.
S priloženim kablom USB priključite optični bralnik na računalnik, če
želite pregledovati in prenašati datoteke ter polniti vgrajeno baterijo.
Za polnjenje baterije lahko uporabite tudi napajalni pretvornik med
izmeničnim in enosmernim tokom (ni priložen).

3. Zaslon LCD

1. Oblika zapisa optično
JPG, PDF-A, PDF-L
prebranih slik
2. Ločljivost optičnega
branja
3. Indikator napajanja
baterije

LO: 300 pik/palec, MI: 600 pik/palec, HI: 1200 pik/palec
Popolnoma napolnjena
Baterija je skoraj prazna. Napolnite jo.

4. Barva optičnega
branja

COLOR/MONO (barvno/enobarvno)

5. Števec datotek

Prikazuje število optično prebranih dokumentov na kartici
microSD
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4. Priprava optičnega bralnika
4.1 Polnjenje baterije
Pred uporabo optičnega bralnika IRIScan morate napolniti vgrajeno baterijo:
 S priloženim kablom USB priključite optični bralnik na računalnik.
TM

ali



Prek USB priključite optični bralnik na napajalni pretvornik med izmeničnim in enosmernim tokom
(ni priložen).

Če je optični bralnik med polnjenjem baterije izklopljen (priporočeno), se baterija polni približno 1,5 ure. Ko
je baterija popolnoma napolnjena, se za trenutek na zaslonu prikaže ustrezna ikona.

4.2 Vstavljanje pomnilniške kartice microSD
1. Izklopite optični bralnik.
2. Nežno vstavite kartico microSD v režo za kartico, da se zaskoči.
Pravilen položaj kartice pri vstavljanju je prikazan na spodnji sliki in na optičnem bralniku.

5. Uporaba optičnega bralnika
5.1 Optično branje dokumentov
1. Pritisnite
in pridržite tri sekunde, da vklopite optični bralnik.
Pri prvem vklopu optičnega bralnika morate vnesti datum in uro ter izbrati jezik prikaza, kot je
pojasnjeno v poglavju 4.2.
Opomba: če optičnega bralnika 10 minut ne uporabljate, se samodejno izklopi.
2. Z vodili za papir poravnajte dokumente z bralnikom.
3. Pred optičnim branjem pogladite robove dokumenta.
4. Rob dokumenta usmerite v režo optičnega bralnika.
5. Nežno potisnite dokument v režo optičnega bralnika. Stran, ki jo želite prebrati, naj bo obrnjena
navzgor. Optično branje se začne samodejno.
Namig: dokumente poravnajte na levo stran reže optičnega bralnika.
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Med optičnim branjem je na zaslonu prikazano stanje opravila.

Opombe:
1. Če je bralnik med optičnim branjem priključen na zunanji vir električnega napajanja, samodejno
preide v način delovanja za polnjenje baterije, če ga eno minuto ne uporabljate.
2. Če je funkcija Instant Preview (Takojšnji predogled) nastavljena na »on« (vklopljeno), se
optično prebrana slika za kratek čas prikaže na zaslonu, preden se optični bralnik vrne v stanje
pripravljenosti.
3. Ko je pomnilniška kartica polna, optični bralnik ne more nadaljevati branja in na zaslonu dve
sekundi utripa napis »Full« (Polno).

5.2 Določanje nastavitev
1. Pritisnite

za vstop v meni Setup (Nastavitev).

2. Pritisnite

ali

3. Pritisnite

za vstop v izbrano nastavitev.

4. Znova pritisnite
5. Pritisnite

za premikanje skozi različne nastavitve.

ali

za premikanje skozi možnosti, ki so na voljo.

za potrditev in vrnitev na prejšnji zaslon.

6. Če želite zapustiti način za določanje nastavitev ali se vrniti na prejšnje zaslone, pritisnite
Pregled nastavitev
Elementi menija

Opis

JPG/PDF

Oblika zapisa za optično branje: JPG, PDF-A4, PDF-Letter

Quality (Kakovost)

Kakovost optičnega branja: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
(300 pik/palec, 600 pik/palec, 1200 pik/palec)

Color (Barva)

Barva optičnega branja: Color/Mono (Barvno/Enobarvno)

Language (Jezik)

Jezik menija

Date/Time (Datum/ura)

Datum in ura

Inst.Preview

Takojšnji predogled

Auto Off (Samodejni izklop)

Samodejni izklop napajanja: Disabled (Onemogočen) ali
izklop po 10 minutah.

Delete All (Izbriši vse)

Izbris vseh datotek

Format (Formatiranje)

Formatiranje pomnilniške kartice microSD

Reset Wifi (Ponastavitev WiFi)

Ponastavitev nastavitev za WiFi

Device Info (Informacije o napravi)

Informacije o napravi

ali
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5.3 Prikaz optično prebranih slik
Slike optično prebranih dokumentov lahko prikažete na zaslonu optičnega bralnika.
1. Pritisnite
, da vklopite način delovanja Playback (Predvajanje). Prikaže se zadnja optično
prebrana slika.

2. Pritisnite

ali

za premikanje skozi optično prebrane slike.

3. Če želite povečati sliko, enkrat pritisnite
povečavo.

za 4-kratno povečavo ali dvakrat za 8-kratno

Opomba: če velikost optično prebrane slike presega 9 MB, je ne morete povečati.
4. Na zaslonu se pojavita indikatorja
in
, s katerima si lahko ogledate različne dele slike.
Pritisnite

ali

za premikanje po sliki gor ali dol.

5. Pritisnite
desno.

za vklop prikaza indikatorjev

6. Pritisnite

za vrnitev v običajen prikaz.

in . Pritisnite

ali

za premikanje po sliki levo ali

5.4 Brisanje datotek
1. Pritisnite

, da vklopite način delovanja Playback (Predvajanje).

2. Pritisnite
3. Pritisnite
4. Pritisnite
5. Pritisnite

ali

, da izberete datoteko, ki jo želite izbrisati.

ali

, da izberete »Yes« (Da) ali »No« (Ne).

.

, da potrdite izbor in se vrnete na prejšnji zaslon.
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6. Priključitev na računalnik
Optični bralnik lahko priključite na računalnik in si ogledate optično prebrane slike na zaslonu računalnika.
1. Pritisnite

in pridržite tri sekunde, da vklopite optični bralnik.

2. Priključite optični bralnik na računalnik s kablom USB.

3. Kratko pritisnite
, da vklopite način delovanja USB. Na zaslonu optičnega bralnika se prikaže
ikona za USB, bralnik pa je prepoznan kot izmenljivi disk.

4. Če si želite ogledati ali želite uvoziti, kopirati, premikati ali brisati optično prebrane slike, odprite
Computer (Računalnik) > Removable disk (Izmenljivi disk) > DCIM\100Media.
Opomba: v sistemu Mac OS je ikona za izmenljivi disk prikazana na namizju.
Namig: optično prebrane slike lahko z izmenljivega diska naložite v programa Readiris in
IRISCompressor ter jih pretvorite v stisnjene datoteke in v oblike zapisa, ki omogočajo iskanje po
besedilni vsebini.
TM

TM

7. Povezava z optičnim bralnikom prek povezave WiFi
Omogočanje funkcije WiFi
1. Pritisnite

in pridržite tri sekunde, da vklopite optični bralnik.

2. Pritisnite
in pridržite tri sekunde.
Na zaslonu se izpiše »Starting« (Zaganjanje).

3. Počakajte 30–40 sekund, da se povezava WiFi inicializira.
Ko je način delovanja WiFi omogočen in pripravljen za vzpostavitev povezave, se na zaslonu izpiše
»Ready« (Pripravljen).
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Vzpostavitev povezave z optičnim bralnikom
1. Odprite omrežne nastavitve v računalniku ali pametni napravi in omogočite funkcijo WiFi.
2. Poiščite omrežje IRIScan in vzpostavite povezavo z njim.
TM

Primer za sistem Windows
3. Pri prvi vzpostavitvi povezave boste pozvani k vnosu gesla. Za povezavo z optičnim bralnikom
vnesite geslo 123456789.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se na zaslonu izpiše »Connected« (Povezano).

5. Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite 192.168.1.2, da odprete zaslon Navigation
(Krmarjenje).
Opombe:
1. Če uporabljate povezavo WiFi, se baterija hitreje prazni. Ko povezave WiFi ne uporabljate, jo
izklopite, da varčujete z energijo baterije. Če želite WiFi izklopiti, pritisnite in pridržite
.
2. V načinu delovanja WiFi ne morete uporabiti optičnega bralnika za branje dokumentov, razen s
funkcijo Scan Direct (Neposredno optično branje) v aplikaciji IRIScan . Več informacij najdete v
razdelku 7.2.
TM

3. V načinu delovanja WiFi ne morete umerjati optičnega bralnika. Več o umerjanju preberite na
www.irislink.com/support.
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7.1 Uporaba zaslona Navigation (Krmarjenje) (WiFi)
Na zaslonu za krmarjenje so vse optično prebrane slike prikazane kot sličice. Datoteke, shranjene na kartici
microSD v optičnem bralniku, lahko prikažete, prenesete ali izbrišete, lahko pa tudi spremenite nastavitve
povezave WiFi optičnega bralnika.
Ogled datotek
1. Kliknite gumb View (Ogled) za datoteko, katere predogled želite prikazati.
Prikažete lahko predogled ene datoteke naenkrat.
2. Če želite povečati prikaz, kliknite ikono za povečanje.

3. Če želite zapreti predogled, kliknite X v spodnjem desnem kotu.
Opomba: če datoteka v obliki zapisa JPG presega velikost 4 MB, se izpiše obvestilo »Image is too large«
(Slika je prevelika), njenega predogleda pa ni mogoče prikazati na zaslonu Navigation (Krmarjenje). Če
želite prikazati predogled velikih datotek, morate optični bralnik priključiti s kablom USB.

Brisanje datotek
1. Kliknite Delete (Izbriši).
2. Eno po eno izberite datoteke, ki jih želite izbrisati.
V pogovornem oknu lahko tudi kliknete Select all (Izberi vse).

3. Kliknite OK (V redu), da potrdite brisanje.
Spreminjanje nastavitev povezave WiFi optičnega bralnika
1. Kliknite Scanner Wifi settings (Nastavitve povezave WiFi optičnega bralnika).
Opomba: za dostop do teh nastavitev na majhnem zaslonu pametnega telefona se dotaknite
možnosti Menu (Meni). Nato se dotaknite Scanner Wifi settings (Nastavitve povezave
WiFi optičnega bralnika) na dnu zaslona.
2. Zdaj lahko po želji vnesete Name (Ime) in Password (Geslo).
Dolžina gesla mora biti 9 znakov.
POMEMBNO: ne spreminjajte nastavitev IP Address (Naslov IP) ali Domain Name (Ime domene).
3. Kliknite Submit (Oddaj), da uveljavite nove nastavitve.
4. Ko končate, morate znova vzpostaviti povezavo prek WiFi in vnesti novo geslo.
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7.2 Uporaba aplikacije IRIScanTM
IRIScan je aplikacija za mobilne naprave, na voljo za sistema iOS in Android. V tej aplikaciji lahko optično
berete dokumente neposredno v mobilno napravo s funkcijo Scan Direct (Neposredno optično branje),
brskate po datotekah na kartici microSD, jih prenesete v mobilno napravo, dodajate in brišete oznake
datotek, združujete datoteke v večstranske dokumente PDF in delite datoteke z drugimi prek računov za
družbena omrežja.
1. Glede na to, katero pametno napravo imate, prenesite aplikacijo iz trgovine Mac App Store (iOS) ali
Google Play (Android) in jo namestite.
TM

2. Omogočite funkcijo WiFi v pametni napravi in vzpostavite povezavo z omrežjem IRIScan . Po
potrebi preberite točko 7.
Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se na zaslonu izpiše »Connected« (Povezano).
TM

3. Zaženite aplikacijo IRIScan .
TM

4. Dotaknite se ikone seznama, da odprete meni.


Dashboard (Nadzorna plošča): tukaj lahko preverite stanje baterije optičnega bralnika,
stanje povezave WiFi in stanje nalaganja datotek.



Scan Direct (Neposredno optično branje): s to funkcijo lahko optično berete dokumente
neposredno v aplikacijo.



File (Datoteka): tukaj lahko brskate po optično prebranih slikah na kartici microSD.



Tag (Oznaka): tukaj lahko določite morebitne oznake, ki jih dodate optično prebranim
slikam.



Settings (Nastavitve): tukaj lahko določite račune za družbena omrežja, v katera boste
pošiljali optično prebrane slike.



Info (Informacije): tukaj je naveden podatek o različici aplikacije.

5. Če se želite iz nekega menija vrniti v prejšnji meni, se dotaknite ikone seznama.

7.3 Ponastavitev nastavitev za WiFi
Nastavitve za WiFi ponastavite na privzete vrednosti tako:
1. Vklopite optični bralnik.
2. Pritisnite
3. Pritiskajte
4. Pritisnite

.
, dokler ne pridete do možnosti Reset Wifi (Ponastavi WiFi).
za potrditev.

5. Izberite Yes (Da). Pritisnite
za potrditev.
Prikaže se napis »Reset in progress!« (Poteka ponastavitev).
Ko je ponastavitev končana, se prikaže napis »Reset completed!«
(Ponastavitev končana).
6. Pritisnite

za vrnitev v prejšnji meni.

8. Odpravljanje težav
Preberite razdelek o odpravljanju težav na www.irislink.com/support
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