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Noções básicas 

Este Guia Rápido do Usuário ajuda você a começar a usar o IRIScanTM Anywhere Wifi. 

Leia este guia antes de operar este scanner e seu software. Todas as informações estão 

sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 

Esse scanner é fornecido com os seguintes softwares: 

- ReadirisTM Pro 14 e CardirisTM Pro 5 (para Windows®) 

- ReadirisTM Pro 14 e CardirisTM Pro 4 (para Mac®OS) 

 

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do ReadirisTM e do CardirisTM, 

consulte o arquivo de ajuda fornecido com o software ou os mais recentes Guias do 

Usuário em www.irislink.com/support. 
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1. Introdução 

O IRIScanTM Anywhere Wifi foi desenvolvido para ser usado de forma independente, 

desconectado de qualquer computador. Os documentos digitalizados são armazenados 

no cartão microSD do scanner. De lá, as digitalizações poderão ser carregadas no 

ReadirisTM e no CardirisTM e acessadas via Wifi por meio de qualquer navegador da Internet 
e do aplicativo IRIScanTM para iOS e Android. 

O IRIScanTM Anywhere Wifi não é um scanner baseado em Twain que pode ser usado a 

partir de qualquer aplicativo para digitalizar documentos. Em vez disso, pense nele como 

um dispositivo de armazenamento externo que pode digitalizar de forma independente. 

No entanto, por meio do aplicativo IRIScanTM, ele pode digitalizar diretamente para 

dispositivos móveis. 

2. Visão geral do hardware 

 

1 Tela LCD 
Exibe o status da digitalização, a imagem digitalizada e as 
configurações do scanner. 

2 
 

Pressione por 3 segundos para ligar/desligar o scanner. 

  

3 
 

Pressione repetidamente para selecionar o formato de 

arquivo: JPG, PDF-A4 ou PDF-Carta. O ícone 

correspondente é exibido na tela. 

  

4 
 

Pressione uma vez para entrar no modo Configuração e 

definir as configurações. 

e 

Pressione por 3 segundos para ligar/desligar o Wifi. 

  

5 
 

Pressione repetidamente para selecionar a qualidade da 

digitalização: LO (300dpi), MI (600dpi) ou HI (1200dpi). 
O ícone correspondente é exibido na tela. 

  

6 
 

Pressione paraentrarno modo Reproduzir e exibir as 
imagens digitalizadas. 
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7 Guia de papel 

Ajuste para digitalizar documentos de tamanhos 
diferentes. 

  

8 
Entrada para 

cartão microSD 

Insira o cartão microSD na entrada para cartão. 

  

9 Reinicialização 
Insira um clipe de papel para reinicializar o scanner. 

  

10 Porta USB 

Insira o cabo USB fornecido e conecte-o a um computador 

para visualizar e transferir arquivos, bem como para 
carregar a bateria incorporada. 

Um adaptador de alimentação CA/CC (não incluído) 
também pode ser usado para carregar a bateria. 

 

3. Tela LCD 

 

  

1. Formato de 
digitalização 

JPG, PDF-A, PDF-L 

2. Resolução 
dedigitalização 

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

3. Indicador decargada 
bateria 

Carga completa 

Bateria fraca. Recarregar. 

4. Cor dadigitalização COLOR/MONO 

5. Contador de arquivos Exibeo número de digitalizações no cartão microSD 

 

4. Preparação do scanner 

4.1 Carga da bateria 

Antes de usar o IRIScanTM, você deve primeiro carregar a bateria incorporada: 

 Conecte o scanner a um computador com o cabo USB incluído. 

ou 

 Conecte o scanner a um adaptador de alimentação CA/CC por USB (não incluído). 

Se o scanner estiver desligado durante a carga da bateria (recomendável), o tempo de 

carregamento será de aproximadamente 1,5 horas. Quando a bateria estiver 
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completamente carregada, um ícone correspondente aparecerá na tela por alguns 
instantes. 

4.2 Inserção do cartão de memória microSD 

1. Desligue o scanner. 

2. Insira o cartão microSD delicadamente na entrada para cartão até que ele esteja 

travado. 

A posição como o cartão deve ser inserido é mostrada na imagem abaixo e no 

próprio scanner. 

 

5. Como usar o scanner 

5.1 Como digitalizar documentos 

1. Pressione por 3 segundos para ligar o scanner. 

Ao ligar o scanner pela primeira vez, você precisará digitar a hora/data e o idioma 
da tela. 

Aviso: o scanner desligará automaticamente se ficar inativo por 10 minutos. 

2. Use as guias de papel para alinhar os documentos com o scanner. 

3. Suavize as bordas do documento antes de digitalizar. 

4. Posicione a borda do documento na entrada do scanner. 

5. Insira delicadamente o documento virado para cima na entrada do scanner. A 

digitalização inicia automaticamente. 
Dica: alinhe os documentos à esquerda na entrada do scanner. 

 

Durante a digitalização, o status da digitalização é exibido na tela. 
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Notas: 

1. Ao digitalizar conectado a uma fonte de alimentação externa, o scanner entrará 
no modo de carga da bateria se nenhuma ação for realizada durante 1 minuto. 

2. Se a opção Visualização instantânea estiver ativada (On), a imagem 

digitalizada será sempre exibida rapidamente na tela antes de o scanner 
voltarpara o modo de espera. 

3. Quando o cartão de memória estiver cheio, o scanner não conseguirá 

digitalizaroutras imagens e a mensagem "Full" (Cheio) piscará na tela por 2 

segundos. 

 

5.2 Definição das configurações 

1. Pressione  para entrar no menu Configuração. 

2. Pressione  ou  para percorrer as diferentes configurações. 

3. Pressione  para entrar em uma configuração. 

4. Pressione  ou  novamente para percorrer as opções disponíveis. 

5. Pressione  para confirmar e retornar à tela anterior. 

6. Para sair do modo Configuração ou retornar às telas anteriores, pressione  ou 

. 

Visão geral das configurações 

Itens de menu Descrição 

JPG/PDF Formato de digitalização: JPG, PDF-A4, PDF- Carta 

Quality Qualidade dadigitalização: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi 

Color Cor da digitalização: colorida/monocromática 

Language Idioma domenu 

Date/Time Data e hora 

Inst.Preview Visualização instantânea 

Auto Off 
Desligamento automático: desativado ou após 10 
minutos 

Delete All Excluir todos os arquivos 

Format Formatar o cartão de memória microSD 

Reset Wifi Redefinir as configurações Wifi 

Device Info Informações sobre o dispositivo 
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5.3 Exibição de digitalizações 

Depois de digitalizar documentos, você poderá exibir as digitalizações na tela do 
scanner. 

1. Pressione  para entrar no modo Reproduzir. A última imagem digitalizada é 
exibida. 

 

2. Pressione  ou  para percorrer as digitalizações. 

3. Se você quiser ampliar uma digitalização, pressione  uma vez para ampliar 4 
vezes ou duas vezes para ampliar 8 vezes. 

 

Aviso: se uma digitalização exceder 9 MB, você não poderá ampliá-la. 

4. Os indicadores  e   aparecem na tela e permitem que você veja as 

diferentes partes da imagem. Pressione  ou   para subir/descer na 

imagem. 

5. Pressione  para fazer com que os indicadores   e   apareçam. Pressione  

ou   para ir para a esquerda/direita na imagem. 

6. Pressione  para retornar à visualização normal. 

5.4 Exclusão de arquivos 

1. Pressione  para entrar no modo Reproduzir. 

2. Pressione  ou  para selecionar o arquivo que deseja excluir. 

3. Pressione . 

4. Pressione  ou  para selecionar "Sim" ou "Não". 

5. Pressione  para confirmar a seleção e retornar à tela anterior. 
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6. Conexão com um computador 

Você pode conectar o scanner a um computador e ver as digitalizações na tela do 
computador. 

1. Pressione  por 3 segundos para ligar o scanner. 

2. Conecte o scanner ao computador com o cabo USB. 

 

3. Pressione  por alguns instantes para entrar no modo USB. O ícone USB é 

exibido na tela do scanner e, agora, o scanner é reconhecido como um disco 

removível. 

 

4. Navegue até Computador > Disco removível > DCIM\100Media para 

visualizar, importar, copiar, mover ou excluir digitalizações. 
Nota: no Mac OS, o ícone de disco removível é exibido na área de trabalho. 

Dica: você pode usar o ReadirisTM e o CardirisTM para carregar as digitalizações do disco 

removível e convertê-las em formatos de saída compactados e com texto pesquisável. 

 

Para obter informações sobre como processar documentos com o Readiris™ e o 

CardirisTM, consulte os guias rápidos do usuário no DVD-ROM de instalação e os guias do 

usuário completos em www.irislink.com/support. 

7. Conexão com o scanner por Wifi 

Ativar a função Wifi 

1. Pressione  por 3 segundos para ligar o scanner. 

2. Pressione   por 3 segundos. 
A mensagem "Starting" (Iniciando) aparece na tela. 

 

3. Aguarde de 30 a 40 segundos para que o Wifi inicialize. 

A mensagem "Ready" (Pronto) aparecerá na tela depois que o modo Wifi estiver 
ativado e a conexão puder ser estabelecida. 

 

 

http://www.irislink.com/support
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Conectar ao scanner 

1. Vá para as configurações de rede no computador/dispositivo inteligente e ative a 

função Wifi. 

2. Procure a rede IRIScanTM e conecte-se a ela. 

 

Exemplo do Windows 

3. Ao fazer a conexão pela primeira vez, você será solicitado a digitar uma senha. 

Digite 123456789 como senha para se conectar ao scanner. 

4. Se a conexão tiver êxito, a mensagem "Connected" (Conectado) aparecerá na 

tela. 

 

5. Abra o navegador da Internet e digite 192.168.1.2 na barra de endereço para 
acessar a tela Navegação. 

 

Notas: 

1. O uso do Wifi consome mais bateria. Paraeconomizarbateria, é recomendável 

desligar o Wifi quando ele não estiver sendo usado. Para desligar o Wifi, 

mantenha pressionado . 

2. No modo Wifi, você não pode usar o scanner para digitalizar documentos, a 

menos que esteja usando a função Scan Direct do aplicativo IRIScanTM. Consulte a 

seção 7.2 para obter mais informações. 

3. Não é possível calibrar o scannerno modo Wifi. 

7.1 Como usar a tela de navegação (Wifi) 

Na tela de navegação, todas as imagens digitalizadas são exibidas como miniaturas. 

Você pode visualizar, baixar e excluir arquivos armazenados no cartão microSD do 

scanner e também alterar as configurações Wifi do scanner. 

Visualizar arquivos 

1. Clique no botão View (Visualizar) do arquivo que você deseja visualizar. 
Você pode visualizar um arquivo de cada vez. 

2. Clique no ícone de expansão para ampliar a imagem. 
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3. Clique no X no canto inferior direito para fechar a visualização. 

Nota: se um arquivo no formato JPG exceder 4 MB, a mensagem "Image is too large" 

(Imagem muito grande) será exibida e o arquivo não poderá ser visualizado na tela de 

navegação. Para visualizar arquivos grandes, você deve conectar o scanner com o cabo 

USB. 

 

Excluir arquivos 

1. Clique em Delete (Excluir). 

2. Selecione os arquivos, um por um, que você deseja excluir. 
Ou clique em Select all (Selecionar tudo) na caixa de diálogo. 

 

3. Clique em OK para confirmar a exclusão. 

Alterar as configurações Wifi do scanner 

1. Clique em Scanner Wifi settings (Configurações Wifi do scanner). 

Nota: para acessar essas configurações em uma tela pequena de 

smartphone, toque em Menu. Em seguida, toque em Scanner Wifi 
settings (Configurações Wifi do scanner) na parte inferior da tela. 

2. Agora, se desejar, você poderá digitar um novo nome e uma senha. 

A senha deve ter 9 caracteres. 
IMPORTANTE: não altere o endereço IP nem o nome do domínio. 

3. Clique em Submit (Enviar) para enviar as novas configurações. 

4. Ao terminar, você precisará se reconectar por Wifi e digitar a nova senha. 

7.2 Como usar o aplicativo IRIScanTM 

O IRIScanTM é um aplicativo móvel disponível para iOS e Android. Esse aplicativo permite 

digitalizar documentos diretamente para um dispositivo móvel por meio da função Scan 

Direct, procurar os arquivos salvos no cartão microSD, transferí-los para um dispositivo 

móvel, adicionar ou excluir marcações nesses arquivos, combinar arquivos em um 

arquivo PDF de várias páginas e compartilhar arquivos por meio de contas de mídias 
sociais. 

1. Dependendo do dispositivo inteligente usado, baixe o aplicativo da Mac App Store 
(iOS) ou do Google Play (Android) e instale-o. 

2. Ative a função Wifi no seu dispositivo inteligente e conecte-se à rede IRIScanTM. 

Consulte o ponto 7, se necessário. 

Se a conexão for estabelecida com êxito, a mensagem "Connected" (Conectado) 
aparecerá na tela. 

3. Inicie o aplicativo IRIScanTM. 

4. Toque no ícone de lista para acessar o menu. 
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 Dashboard (Painel): permite verificar o status da bateria do scanner, o 
status da conexão Wifi e o status de carregamento do arquivo. 

 Scan Direct (Digitalização direta): permite digitalizar documentos 
diretamente para o aplicativo. 

 File (Arquivo): permite procurar as digitalizações no cartão microSD. 

 Tag (Marcação): permite configurar as possíveis marcações que podem 
ser adicionadas às digitalizações. 

 Settings (Configurações): permite configurar as contas de mídias sociais 
para as quais você pode enviar digitalizações. 

 Info (Informações): fornece informações sobre a versão do aplicativo. 

5. Nos menus, toque no ícone de lista para retornar ao menu anterior. 

 

7.3 Redefinição das configurações Wifi 

Para restabelecer as configurações Wifi padrão: 

1. Ligue o scanner. 

2. Pressione . 

3. Pressione  até acessar a opção Redefinir Wifi. 

4. Pressione   para confirmar. 

5. Selecione Yes (Sim). Pressione  para confirmar. 

A mensagem "Redefinição em andamento!" é exibida. 

Ao final da operação, a mensagem "Redefinição concluída" é exibida. 

6. Pressione   para retornar aos menus principais. 

8. Solução de problemas 

Consulte a seção Solução de problemas em www.irislink.com/support. 

 

http://www.irislink.com/support
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