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Quick User Guide – IRIScanTM Anywhere 5 Wifi 

 

Başlarken 

Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScanTM Anywhere 5 Wifi ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. 
Bu tarayıcı ve yazılımını çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Tüm bilgiler önceden haber 

verilmeksizin değiştirilebilir. 
 

Bu tarayıcı ile birlikte sağlanan yazılımlar: ReadirisTM Pro 15 ve IRISCompressorTM Pro. 
 

ReadirisTM ve IRISCompressorTM'in tüm özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için yazılımla birlikte gelen, yardım 

dosyasına veya www.irislink.com/support adresindeki en güncel Kullanım Kılavuzlarına başvurun. 
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1. Giriş 

IRIScanTM Anywhere 5 Wifi herhangi bir bilgisayardan ayrı, kendi başına kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Taradığınız belgeler tarayıcının microSD kartında saklanır. Buradan ReadirisTM ve IRISCompressorTM'e 

aktarılabilirler ve Wifi ile herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden veya iOS ile Android için IRIScanTM 
uygulaması üzerinden erişilebilirler. 

IRIScanTM Anywhere 5 Wifi'ın belgeleri taramak için herhangi bir uygulama içinde kullanılabilecek Twain 
tabanlı bir tarayıcı olmadığına dikkat edin. Bunun yerine, bağımsız olarak tarama yapabilen harici bir 

depolama aygıtı olarak düşünün. Ancak IRIScanTM uygulaması üzerinden, doğrudan mobil cihazlarınıza 

taramak için kullanılabilmektedir. 
 

2. Donanıma Genel Bakış 

 
 

1 LCD ekran 
Tarama durumunu, taranan görüntüyü ve tarayıcı ayarlarını 

görüntüler. 

2 
 

Tarayıcıyı açmak/kapamak için 3 saniye basın. 

  

3 
 

Dosya biçimini seçmek için tekrar tekrar basın: JPG, PDF-A4 veya 
PDF-Letter. İlgili simge ekranda görüntülenir. 

  

4 
 

Kurulum moduna girmek için bir kez basın ve ayarları yapılandırın. 

ve 
Wifi'yi açmak/kapamak için 3 saniye basın. 

  

5 
 

Tarama kalitesini seçmek için tekrar tekrar basın: LO (300dpi), MI 

(600dpi) veya HI (1200dpi). İlgili simge ekranda görüntülenir. 

  

6 
 

Oynatma modunagirmek ve taranan resimleri görüntülemek için 

basın. 
  

7 Kağıt kılavuzu 
Farklı boyutlardaki belgeleri taramak için ayarlayın. 
  

8 
MicroSD kart 

yuvası 
MicroSD kartı bu yuvaya yerleştirin. 
  

9 Sıfırlama Tarayıcıyı sıfırlamak için bir ataç yerleştirin. 
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10 USB portu 

Dosyaları görüntülemek, aktarmak ve dahili pili şarj etmek için 

sağlanan USB kablosunu takarak bir bilgisayara bağlanın. 
Aynı zamanda pili şarj etmek için bir AC/DC güç adaptörü de (dahil 

değildir) kullanılabilir. 

 

3. LCD Ekran 

 
  

1. Tarama Biçimi JPG, PDF-A, PDF-L 

2. TaramaÇözünürlüğü LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI 

3. Pil Güç Göstergesi 
Tamamen şarjlı. 

Düşük pil. Lütfen şarj edin. 

4. Tarama Rengi RENKLİ/MONO 

5. Dosya Sayacı microSD kartı üzerindeki tarama sayısını gösterir 

 
 

4. Tarayıcının Hazırlanması 

4.1 Pilin Şarj Edilmesi 

IRIScanTM'i kullanmadan önce ilk olarak dahili pili şarj etmeniz gerekir: 

 Sağlanan USB kablosunu kullanarak tarayıcıyı bir bilgisayara bağlayın. 

veya 

 Tarayıcıyı USB üzerinden bir AC/DC güç adaptörüne bağlayın (dahil değildir). 

Tarayıcı şarj sırasında kapalı tutulduğunda (önerilir), şarj süresi yaklaşık 1,5 saattir. Pil tamamen şarj 

olduğunda, bir süreliğine ilgili simge ekranda belirir. 
 

 

4.2 microSD Bellek Kartının Takılması 

1. Tarayıcının gücünü KAPATIN. 

2. Yerine takılana kadar microSD kartı yuvasına yavaşça yerleştirin. 

Kartın hangi konumda takılacağı aşağıdaki şekilde ve tarayıcının üzerinde gösterilmektedir. 
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5. Tarayıcının Kullanımı 

5.1 Belgelerin Taranması 

1. Tarayıcıya güç vermek için  üzerine 3 saniye basın. 

Tarayıcıya ilk kez güç verildiğinde şekilde zaman/tarih ve ekran dili girmeniz gerekmektedir. 

Not: 10 dakika boyunca kullanılmadığı takdirde tarayıcı otomatik olarak kapanır. 

2. Belgeleri tarayıcı ile hizalamak için kağıt kılavuzlarını kullanın. 

3. Taratmadan önce belgenin kenarlarını düzeltin. 

4. Belgenin kenarını tarayıcı yuvasına hizalayın. 

5. Bir belgeyi yavaşça yukarı bakar şekilde tarayıcı yuvasına yerleştirin. Tarama işlemi otomatik olarak 
başlar. 

İpucu: belgeleri tarayıcı yuvasında sola hizalayın. 

 

Taratma sırasında, tarama durumu ekranda görüntülenir. 

 
 

Notlar: 

1. Tarayıcı harici bir güç kaynağına bağlıyken tarama yapılırken 1 dakika boyunca işlem yapılmadığı 
takdirde tarayıcı pil şarj moduna girer. 

2. Anlık Önizleme "on" (açık) ise tarayıcı bekleme moduna girmeden önce taranan görüntü her 

zaman kısa bir süre ekranda görüntülenir. 

3. Bellek kartı dolduğunda , tarayıcıdaha fazla resim tarayamaz ve "Full" (Dolu) bildirimi 2 saniye 

süreyle ekranda yanıp söner. 
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5.2 Ayarların Yapılandırılması 

1. Kurulum menüsüne girmek için  üzerine basın. 

2. Farklı ayarlar arasında gezinmek için   veya   üzerine basın. 

3. Bir ayar girmek için  üzerine basın. 

4. Sunulan seçenekleri görmek için yeniden   veya   üzerine basın. 

5. Onaylamak ve önceki ekrana dönmek için   üzerine basın. 

6. Kurulum Modundan çıkmak ya da önceki ekranlara dönmek için   veya   üzerine basın. 

Ayarlara Genel Bakış 

Menü öğeleri Açıklama 

JPG/PDF Tarama Biçimi: JPG, PDF-A4, PDF- Mektup 

Quality Tarama Kalitesi: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi 

Color Tarama Rengi: Renkli/Mono 

Language Menü Dili 

Date/Time Tarih ve Saat 

Inst.Preview Anlık Önizleme 

Auto Off Otomatik Kapanma: devre dışı veya 10 dakika sonra. 

Delete All Tüm Dosyaları Sil 

Format microSD Bellek Kartını biçimlendirme 

Reset Wifi Wifi ayarlarını sıfırlama 

Device Info Aygıt Bilgisi 

 

 

5.3 Taramaların Görüntülenmesi 

Belgeleri taradığınızda, taramaları tarama ekranında görüntüleyebilirsiniz. 

1. Oynatma moduna girmek için  üzerine basın. Son taranan resim görüntülenir. 

 

2. Taramalar arasında gezinmek için  ve  üzerine basın. 

3. Bir taramayı yakınlaştırma amacıyla, 4x yakınlaşma için  üzerine bir kere, 8x yakınlaşma için iki 

kere basın. 
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Not: bir tarama 9 MB'ı aşarsa yakınlaştırma yapılamaz. 

4. ve  göstergeleri ekranda görünür ve resmin farklı bölümlerini görüntülemenize olanak sağlar. 

Resim üzerinde yukarı/aşağı hareket etmek için  veya  üzerine basın. 

5. ve  göstergelerinin görüntülenmesi için  üzerine basın. Resim üzerinde sola/sağa hareket etmek 

için  veya  üzerine basın. 

6. Normal görüntüye dönmek için  üzerine basın. 

 

5.4 Dosyaların Silinmesi 

1. Oynatma moduna girmek için  üzerine basın. 

2. Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için  ya da  üzerine basın. 

3. üzerine basın. 

4. "Evet" ya da "Hayır" seçmek için  veya  üzerine basın. 

5. Seçimizini onaylamak ve önceki ekrana dönmek için  üzerine basın. 

 

 

6. Bilgisayara Bağlanma 

Tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlayabilir ve taramaları bilgisayar ekranında görüntüleyebilirsiniz. 

1. Tarayıcıya güç vermek için  üzerine 3 saniye basın. 

2. USB kablosunu kullanarak tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlayın. 

 

3. USB moduna girmek için kısa bir süre  üzerine basın. Tarayıcı ekranında USB simgesi 

görüntülenir ve tarayıcı artık çıkarılabilir disk olarak tanınır. 

 
4. Taramaları görüntülemek, içe aktarmak, kopyalamak, taşımak ya da silmek için Bilgisayar > 

Çıkarılabilir disk > DCIM\100Media'ya göz atın. 

Not: Mac OS'da Çıkarılabilir disk simgesi Masaüstünde görüntülenir. 

İpucu: taramaları çıkarılabilir diskten yüklemek ve sıkıştırılmış, metin araması yapılabilir bir biçime 

dönüştürmek için ReadirisTM ve IRISCompressorTM'i kullanabilirsiniz. 
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7. Wifi Üzerinden Tarayıcıya Bağlanma 

Wifi İşlevini Etkinleştirin 

1. Tarayıcıya güç vermek için   üzerine 3 saniye basın. 

2.  üzerine 3 saniye basın. 

Ekranda "Starting" (Başlatılıyor) belirir. 

 
3. Wifi'nin başlatılması için 30-40 saniye bekleyin. 

Wifi modu etkinleşip bağlantı için hazır olduğunda ekranda "Ready" (Hazır) bildirimi belirir. 

 
 

Tarayıcıya Bağlanın 

1. Bilgisayarınız/akıllı cihazınızın ağ ayarlarına gidin ve Wifi işlevini etkinleştirin. 

2. IRIScanTM ağını aratın ve bağlanın. 

 
Windows için örnek 

3. İlk kez bağlandığınızda bir parola girmeniz istenir. Tarayıcıya bağlanmak için parola olarak 

123456789 girin. 

4. Bağlantı başarılı olduğunda ekranda, "Connected" (Bağlandı) görüntülenir. 

 
5. Bir İnternet tarayıcısı açın ve Gezinti ekranına erişmek için adres çubuğuna 192.168.1.2 girin. 
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Notlar: 

1. Wifi kullanımı, daha fazla pil gücü tüketir. Pilömrünüuzatmakiçin kullanmadığınızda Wifi'yi kapalı 

konuma getirmeniz önerilmektedir. Wifi'yi kapatmak için  üzerine basılı tutun. 

2. IRIScanTM Uygulamasında Scan Direct (Doğrudan Tarama) işlevini kullanmadığınız sürece Wifi 

modunda tarayıcıyı belgeleri taramak için kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için bk. 7.2. 

3. Wifi modunda tarayıcı kalibrasyonu yapamazsınız. 

 

7.1 Gezinme Ekranının Kullanılması (Wifi) 

Gezinme ekranında tüm taranmış görüntüler simge olarak görüntülenir. Tarayıcı üzerindeki microSD kartta 
saklanan dosyaları görüntüleyebilir, indirebilir, silebilirsiniz ve aynı zamanda tarayıcının Wifi ayarlarını 

değiştirebilirsiniz. 

Dosyaların Görüntülenmesi 

1. Önizleme istediğiniz dosyanın View (Görüntüle) düğmesine tıklayın. 

Bir seferde tek bir dosya için önizleme yapabilirsiniz. 

2. Görüntüyü yakınlaştırmak için genişletme simgesine tıklayın. 

 
3. Önizlemeyi kapatmak için sağ alt köşedeki X'e tıklayın. 

 
Not: JPG biçiminde bir dosya 4MB'ı aşarsa "Image is too large" (Resim çok büyük) bildirimi görüntülenir 

ve dosyanın Gezinti ekranında önizlemesi yapılamaz. Büyük dosyaların önizlemesi için tarayıcının USB 

kablosuyla bağlanması gerekir. 

 

Dosyaların silinmesi 

1. Delete'e (Sil) tıklayın. 

2. Silmek istediğiniz dosyaları tek tek seçin. 

Ya da iletişim kutusunda Select all'a (Tümünü seç) tıklayın. 

 

3. Silme işlemini onaylamak için OK'e (Tamam) tıklayın. 
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Tarayıcı Wifi Ayarlarının Değiştirilmesi 

1. Scanner Wifi settings'e (Tarayıcı Wifi ayarları) tıklayın. 

Not: bu ayarlara küçük bir akıllı telefon ekranından erişmek için Menu'ye (Menü) dokunun. 

Daha sonra ekranın alt kısmındaki Scanner Wifi settings'e (Tarayıcı Wifi ayarları) tıklayın. 
2. Artık isterseniz yeni bir İsim (Name) ve Parola (Password) girebilirsiniz. 

Parola 9 karakter uzunluğunda olmalıdır. 
ÖNEMLİ: IP Adresini ya da Alan Adını değiştirmeyin. 

3. Yeni ayarları göndermek için Submit'e (Gönder) tıklayın. 

4. İşiniz bittiğinde Wifi üzerinden yeniden bağlanmanız ve yeni şifrenizi girmeniz gerekir. 

 

7.2 IRIScanTM Uygulamasının Kullanılması 

IRIScanTM uygulaması iOS ve Android ortamlarını destekleyen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama, Scan 
Direct (Doğrudan Tarama) işlevi ile belgeleri doğrudan mobil cihazınıza taramanıza, microSD kart üzerine 

kaydedilmiş dosyalara göz atmanıza, bunları mobil cihazınıza aktarmanıza, bu dosyalara etiket eklemenize 
ya da etiketleri silmenize, dosyaları çok sayfalı bir PDF dosyası içine birleştirmenize, sosyal medya 

hesaplarınız üzerinden dosya paylaşmanıza olanak sağlar. 

1. Kullandığınız akıllı cihaza bağlı olarak, uygulamayı Mac App Store (iOS) ya da Google Play (Android) 
üzerinden indirin ve kurun. 

2. Akıllı cihazınız üzerinde Wifi işlevini etkinleştirin ve IRIScanTM ağına bağlanın. Gerekirse konu 7'ye 
bakınız. 

Bağlantı başarılı olduğunda ekranda, "Connected" (Bağlandı) görüntülenir. 

3. IRIScanTM uygulamasını başlatın. 

4. Menüye erişmek için liste simgesine dokunun. 

5. Gösterge paneli: buradan tarayıcının pil durumunu, Wifi bağlantı durumunu ve dosya yükleme 

durumunu kontrol edebilirsiniz. 

 
 Scan Direct (Doğrudan Tarama): belgeleri doğrudan uygulama içine taramanızı sağlar. 

 File (Dosya): microSD kart üzerindeki taramalara göz atmanızı sağlar. 

 Tag (Etiket): burada taramalarınıza ekleyebileceğiniz olası etiketler yapılandırılır. 

 Settings (Ayarlar): burada tarama gönderebileceğiniz sosyal medya hesapları yapılandırılır. 

 Info (Bilgi): uygulama sürüm bilgisini verir. 

6. Menüler içinde, bir önceki menüye dönmek için liste simgesine dokunun. 
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7.3 Wifi Ayarlarının Sıfırlanması 

Wifi Ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlamak için: 

1. Tarayıcının gücünü açın. 

2. üzerine basın. 

3. Reset Wifi'ye (Wifi'yi Sıfırla) ulaşana kadar  üzerine basın. 

4. Onaylamak için  üzerine basın. 

5. Yes'i (Evet) seçin. Onaylamak için   üzerine basın. 

"Reset in progress!" (Sıfırlama yapılıyor) görüntülenir. 

Bittiğinde, "Reset completed!" (Sıfırlama tamamlandı) görüntülenir. 

6. Üst menülere dönmek için   üzerine basın. 

 

8. Sorun Giderme 

www.irislink.com/support adresindeki Sorun Giderme bölümüne bakınız. 

http://www.irislink.com/support
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