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Niniejsza skrócona instrukcja użytkownika została stworzona, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie 
korzystania ze skanera IRIScan™ Book 5. 
 
Skaner jest dostarczany z pakietem oprogramowania, zawierającym aplikacje  Readiris™ Pro, 
IRISCompressor™ Pro oraz InstantResult™ (wyłącznie dla komputerów z systemem Windows).  
 
Wszystkie opisy zawarte w instrukcji są oparte na systemach operacyjnych Windows®7, Mac® OS Sierra 
oraz iOS 8. Należy zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i jego 
oprogramowania. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Aby pobrać najnowszą wersję niniejszej instrukcji, zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane 
pytania lub skontaktować się ze wsparciem technicznym urządzenia należy odwiedzić stronę internetową 
www.irislink.com/support. 
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1. Przygotowanie skanera 

Instalacja dołączonej do zestawu karty microSD 
• Wsunąć delikatnie kartę microSD do gniazda do zadziałania blokady. 

 
  

Uwaga: na komputerach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, urządzenie IRIScan 
Book 5 może być także używane bez karty microSD dzięki oprogramowaniu InstantResult™. Więcej 
informacji znajduje się w rozdziale 6 Skanowanie, edytowanie oraz konwersja obrazów do postaci 
edytowalnego tekstu przy pomocy oprogramowania InstantResult™ (dla systemu Windows). 
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2. Omówienie przycisków i ustawień 

2.1 Omówienie przycisków na skanerze  
 

 
  

Przycisk Nazwa przycisku 

  Skanowanie/Włącznik/Enter 

  
Menu 

  
Usuń 

  

W górę / DPI 

  

JPG/PDF/Multi-PDF/W dół 

  
Odtwarzanie 

  
Wstecz 

 

W prawo 
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2.2 Omówienie ustawień skanera 

Ikona / Opcja menu Ustawienia Opis 

 
  

Karta microSD 

 

  

  

Umożliwia przeniesienie skanów za 
pomocą dołączonej do zestawu 
karty pamięci microSD. 

  

Urządzenie pozwala także na 
przesyłanie skanów przy pomocy 
kabla micro USB, który także 
znajduje się w zestawie. 

 
  

Tryb PC 

  

  

  

  

Tryb PC jest dostępny tylko w 
przypadku podłączenia urządzenia 
do komputera przy pomocy kabla 
micro USB. 

  

Więcej informacji znajduje się w 
rozdziale Skanowanie dokumentów 
przy pomocy urządzenia 
podłączonego do komputera 
kablem.  

 
  

 
Wybór kolorów na wyświetlaczu  

Tryb kolorów:  

• Kolorowy 

• Czarno-biały  

 

  

  

  

  

  

  

Pozwala na tworzenie skanów w 
kolorze lub czarno-białych (w 
odcieniach szarości).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
Przycisk oraz wybór formatu 
docelowego na wyświetlaczu  

Format docelowy pliku 

• JPG 

• PDF 

• Wielostronicowy PDF  

  

  

  

  

  

  

Pozwala na zapisywanie skanów w 
formacie JPG, PDF lub 
wielostronicowych plików PDF. 
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Przycisk oraz wybór rozdzielczości 

na wyświetlaczu 

  

Rozdzielczość 

• 300 DPI 

• 600 DPI 

• 1200 DPI 

  

  

  

  

  

  

Pozwala na tworzenie skanów w 
rozdzielczości 300, 600 lub 1200 
DPI. 

  

300 DPI stanowi idealną 
rozdzielczość do konwersji 
zeskanowanych dokumentów do 
postaci edytowalnego tekstu przy 
pomocy oprogramowania 
InstantResult. 

  

Wyższe rozdzielczości (600, 1200 
DPI) są wykorzystywane przede 
wszystkim do skanowania zdjęć. 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

Szyfrowanie  

  

 

 

  

  

  

  

Skaner IRIScan Book umożliwia 
zapisywanie obrazów w formie 
zaszyfrowanej. Dzięki temu pliki 
utworzone w ten sposób mogą 
zostać otwarte na komputerze 
tylko i wyłącznie, jeśli zostanie do 
niego podłączony skaner. Nie jest 
możliwe ich otwieranie 
bezpośrednio na karcie microSD. 
Domyślnie pliki nie są szyfrowane. 
Aby zaszyfrować plik, należy 

wybrać , a następnie .  

  

Data i czas  

  

 

  

Wybór tego ustawienia umożliwia 
dodanie informacji o dacie i czasie 
skanowania do tworzonych plików. 
Data i czas są także wyświetlane 
na ekranie urządzenia.  

  

 

Formatowanie karty  

 

  

  

Opcja pozwala na sformatowanie 
karty microSD oraz usunięcie jej 
zawartości.  

Uwaga:  formatuje kartę. 
 nie formatuje karty.  
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3. Wybór ustawień skanera 

Uwaga: przed próbą uzyskania dostępu do ustawień skanera należy upewnić się, że dołączona do zestawu 

karta pamięci microSD znajduje się w gnieździe urządzenia. 

3.1 Ustawienia skanera 
Aby uzyskać dostęp do ustawień skanera należy: 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter przez dwie sekundy, aby uruchomić 
skaner. Ekran urządzenia włączy się. 

 

2. Zmiana ustawień skanera jest możliwa przy pomocy przycisków 

• W górę / DPI, JPG/PDF/Multi-PDF/W dół  

 

oraz 

• przycisku Menu. 

 

Opcje menu 

3.2 Zmiana ustawień 

3.2.1 Zmiana rozdzielczości i formatu pliku docelowego przy pomocy przycisków 

• Wielokrotnie naciskać odpowiednie przyciski, aby wybrać właściwą opcję. 

Zmiany są wyświetlane za każdym razem. 

  

3.2.2 Zmiana ustawień w menu urządzenia 

• Nacisnąć przycisk Menu. 

• Następnie przechodzić  do kolejnych grup ustawień przy pomocy przycisków W górę /DPI i 
JPG/PDF/Multi-PDF/W dół oraz naciskając przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. 

• Aby wybrać opcję, należy nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. 

• Aby wrócić do ekranu głównego wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk Menu. 
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4. Skanowanie dokumentów 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter przez dwie sekundy, aby uruchomić 
skaner. 

2. Umieścić skaner na skanowanym dokumencie. 

3. Krótko nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. Na wyświetlaczu pojawi się słowo Scan 

(Skanowanie). 

4. Przesuwać skaner powoli i w jednostajnym tempie nad skanowanym dokumentem. 

Wskazówka: warto przytrzymać dokument drugą ręką podczas skanowania. 

 

5. Po zeskanowaniu całego dokumentu należy ponownie nacisnąć przycisk 

Skanowanie/Włącznik/Enter, aby zakończyć skanowanie. 

Uwaga: w razie wystąpienia błędu podczas skanowania, na przykład spowodowanego przez zbyt 
szybkie lub nierównomierne skanowanie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ERROR (Błąd). Aby 
uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia błędu, należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie 
problemów. 

  

4.1 Tworzenie wielostronicowych plików PDF 
1. Naciskać przycisk JPG/PDF/Multi-PDF/W dół do wyświetlenia ikony wielostronicowych plików PDF 

na wyświetlaczu urządzenia. 

 
2. Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. 

3. Zeskanować dokument. 

4. Ponownie nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter, aby zakończyć skanowanie. 

5. Powtarzać kroki 2–4 dla wszystkich kolejnych stron, które powinny znaleźć się w wielostronicowym 
pliku PDF. 

Liczba zeskanowanych stron, znajdujących się w pliku PDF jest wyświetlana obok komunikatu Scan 

(Skanowanie). 

 
6. Po zakończeniu skanowania należy opuścić tryb tworzenia wielostronicowych plików PDF naciskając 

przycisk JPG/PDF/Multi-PDF/W dół, aby wybrać format JPG lub PDF.  
7. Przez kilka sekund na wyświetlaczu będzie wyświetlany podgląd dokumentu. 
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Wskazówka: 

Jeśli spróbujesz zeskanować niewielką i grubszą książkę, może się okazać, że marginesy są zbyt wąskie, 

przez co zeskanowanie całości tekstu okaże się niemożliwe. 

Można rozwiązać ten problem rozpoczynając skanowanie od dolnej części strony, obracając urządzenie o 

180 stopni. Jest to możliwe dlatego, że prawy margines skanera jest dużo węższy niż lewy. 

 

4.2 Sprawdzanie zeskanowanych dokumentów 
1. Nacisnąć przycisk Odtwarzanie. 

2. Naciskając przyciski W górę/DPI oraz JPG/PDF/Multi-PDF/W dół należy znaleźć poszukiwany 
dokument do sprawdzenia. 

3. Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter, aby potwierdzić wybór i powiększyć skanowany 
obraz. 

4. Aby przesuwać przybliżony dokument, należy naciskać przyciski W górę/DPI, 
JPG/PDF/Multi-PDF/W dół i W prawo. 

Naciśnięcie przycisku Skanowanie/Włącznik/Enter spowoduje zwiększenie poziomu powiększenia (do 
maksymalnie x8). 

5. Aby wrócić do menu, należy nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. 

 
4.3. Skanowanie dokumentów przy pomocy urządzenia podłączonego do komputera 
kablem 

Dołączony do zestawu kabel micro USB może być używany w celu: 

• Ładowania akumulatora urządzenia; 

• Przesyłania zeskanowanych dokumentów na komputer / tablet; 

• Korzystania z oprogramowania InstantResult (tylko dla komputerów z systemem Windows).  

  

Skanowanie dokumentów jest możliwe nawet w sytuacji, kiedy akumulator urządzenia jest wyczerpany, 
jeśli jest podłączone do komputera kablem micro USB. 

Po podłączeniu kabla micro USB do komputera, skaner automatycznie przejdzie do trybu PC. 

 
Aby rozpocząć skanowanie: 

1. Nacisnąć przycisk Menu. 

2. Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter.            

3. Naciskając przyciski W górę/DPI oraz JPG/PDF/Multi-PDF/W dół wybrać opcję SD Card (Karta 
SD). 
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4. Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter. 

5. Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter, aby rozpocząć skanowanie. 

6. Po zakończeniu skanowania ponownie nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter.  
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5. Przesyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera 

Urządzenie oferuje dwie możliwości przesyłania skanów do komputera: przy pomocy kabla micro USB lub 
adaptera kart microSD. 

 
5.1. Przy pomocy dołączonego do zestawu kabla micro USB (komputery z systemem 
Windows lub Mac OS) 

1. Włączyć urządzenie IRIScan Book. 

2. Podłączyć urządzenie do komputera dołączonym do zestawu kablem micro USB. 

 
3. Zawartość karty pamięci urządzenia, na której znajdują się zeskanowane dokumenty, zostanie 

wyświetlona na ekranie komputera. 

 
Przykład z systemu Windows 

4. Otworzyć zawartość karty pamięci, a następnie przenieść dokumenty na dysk twardy komputera. 
Zeskanowane dokumenty znajdują się w katalogu DCIM\100Media na karcie pamięci. 

  

5.2 Przy pomocy adaptera kart microSD (urządzenia z systemem Windows, Mac OS oraz 
tabletu) 

1. Przycisnąć kartę microSD w celu zwolnienia blokady, następnie wyjąć kartę z gniazda. 

 
2. Włożyć kartę pamięci do dołączonego do zestawu adaptera kart microSD. 
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3. Włożyć adapter do gniazda kart pamięci SD w komputerze. Jeśli z jakichś powodów użycie adaptera 

jest niemożliwe, zawartość karty można także odczytać przy pomocy czytnika kart pamięci (brak w 
zestawie) podłączonego do komputera lub tabletu. 

4. Zawartość karty pamięci urządzenia, na której znajdują się zeskanowane dokumenty, zostanie 
wyświetlona na ekranie urządzenia. 

 
Przykład z systemu iOS 

5. Otworzyć zawartość karty pamięci, a następnie przenieść dokumenty do pamięci urządzenia. 
Zeskanowane dokumenty znajdują się w katalogu DCIM\100Media na karcie pamięci. 

  

Po przeniesieniu zeskanowanych dokumentów na dysk twardy komputera pracującego pod kontrolą 
systemu Windows lub Mac OS, można je dalej przetwarzać przy pomocy oprogramowania Readiris™ Pro. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat obróbki zeskanowanych dokumentów przy pomocy oprogramowania 
Readiris Pro należy zapoznać się z podręcznikami użytkownika, umieszczonymi na stronie 
www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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6. Skanowanie, edytowanie oraz konwersja obrazów do postaci 
edytowalnego tekstu przy pomocy oprogramowania InstantResult™ 
(dla systemu Windows). 

Dzięki oprogramowaniu InstantResult możliwe jest korzystanie z urządzenia IRIScan Book 5 bez karty 

microSD. W tym celu wystarczy podłączyć urządzenie do komputera pracującego pod kontrolą systemu 

operacyjnego Windows dołączonym do zestawu kablem micro USB. 

Oprogramowanie InstantResult pozwala także na: 

• konwersję zeskanowanych dokumentów do postaci edytowalnego tekstu; 

• podstawową obróbkę zeskanowanych dokumentów: obracanie, przycinanie itd.; 

• zapisywanie plików w formatach nieedytowalnych (pliki obrazów) lub edytowalnych (MS Word, PDF 
itd.) 

  

6.1 Instalacja oprogramowania InstantResult 
1. Otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie przejść na stronę www.irislink.com/start. 

2. Na stronie należy znaleźć  IRIScan Book 5. 

3. Następnie należy kliknąć Download (Pobierz) w celu rozpoczęcia pobierania oprogramowania. 

4. Po pobraniu instalatora należy przejść do folderu, do którego został pobrany plik i uruchomić 

instalator oprogramowania. 

5. Następnie należy wybrać InstantResult i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 

ekranie komputera.  

 

  

6. Na koniec należy kliknąć przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć proces instalacji. 

http://www.irislink.com/start
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6.2 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do skanowania dokumentów 
• Podłączyć urządzenie IRIScan Book 5 do komputera pracującego pod kontrolą systemu 

operacyjnego Windows dołączonym do zestawu kablem micro USB. 

 

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter przez dwie sekundy, aby uruchomić 

skaner. 

Upewnić się, że na wyświetlaczu urządzenia znajduje się ikona podłączenia: 

 

• Uruchomić oprogramowanie InstantResult wybierając skrót z menu Start. 

 

• Umieścić skaner na skanowanym dokumencie. 

• Krótko nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter Na wyświetlaczu pojawi się słowo Scan 

(Skanowanie). 

• Przesuwać skaner powoli i w jednostajnym tempie nad skanowanym dokumentem. 

  Zeskanowany dokument jest natychmiast widoczny w programie InstantResult. 
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• Po zeskanowaniu całego dokumentu należy ponownie nacisnąć przycisk 

Skanowanie/Włącznik/Enter, aby zakończyć skanowanie.  

6.3 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do konwersji dokumentów do postaci 
edytowalnego tekstu 
Przed rozpoczęciem skanowania należy wybrać język tekstu dokumentu.  

  
1. Kliknąć przycisk Settings (Ustawienia). 

 
2. Wybrać zakładkę OCR: 

• Wybrać rozpoznawane języki dokumentu(-ów) – oprogramowanie pozwala na wybór 
maksymalnie 8 języków. 

• Kliknąć OK.  

 
  

3. Aby zeskanować dokument, należy postępować zgodnie z krokami 4–7 przedstawionymi w rozdziale 
Korzystanie z oprogramowania InstantResult do skanowania dokumentów. 

   

6.4 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do edycji zeskanowanych dokumentów 
• Zeskanowane dokumenty mogą być edytowane przy pomocy paska narzędzi edycji.  

  

 

• Kliknąć przycisk  w celu zaimportowania istniejących plików obrazów (.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, 
.BMP, .PNG, .J2K, .J2C). 

  Uwaga: pliki PDF oraz wielostronicowe pliki PDF nie są obsługiwane przez to narzędzie.  
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6.5 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do zapisywania zeskanowanych 
dokumentów (po rozpoznaniu tekstu) 
 

 

  Zapisuje skan jako plik obrazu JPG lub BMP. 

     

 Kopiuje skany oraz rozpoznany tekst z 
zeskanowanego dokumentu do schowka. 

Pozwala to na wklejenie ich w innym miejscu. 

 Zapisuje rozpoznany tekst w formacie 
.DOCX, .PDF, .XLSX lub .TXT. 

 Kopiuje wyłącznie rozpoznany tekst z 
zeskanowanego dokumentu do schowka. 

Pozwala to na wklejenie go w innym miejscu. 

 Zapisuje rozpoznany tekst w formacie .PDF.  Ustawienia skanowania i rozpoznawania tekstu 
(OCR). 

 Zapisuje rozpoznany tekst w formacie 
.DOCX. 

 Drukuje zeskanowany dokument. 

  

Po przeniesieniu zeskanowanych dokumentów na dysk twardy komputera pracującego pod kontrolą 
systemu Windows lub Mac OS, można je dalej przetwarzać przy pomocy oprogramowania Readiris Pro. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat obróbki zeskanowanych dokumentów przy pomocy oprogramowania 
Readiris Pro należy zapoznać się z podręcznikami użytkownika, umieszczonymi na stronie 
www.irislink.com/support. 

  

http://www.irislink.com/support
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7. Informacje techniczne 

7.1 Minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów z systemem Windows 

System operacyjny Windows 10, 8, 7 (instalacja sterowników nie jest wymagana) 

Częstotliwość 
procesora: 1 GHz lub wyższa. 

Pamięć operacyjna: 2 GB 

Miejsce na dysku 
twardym: 1 GB 

Wymagania sprzętowe: 1 wolne gniazdo USB 

  

7.2 Minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów z systemem Mac OS 

System operacyjny Mac OS Yosemite 10.10, El Capitan 10.11 lub Sierra 10.12 (instalacja sterowników 
nie jest wymagana) 

Częstotliwość 
procesora: 1 GHz lub wyższa. 

Pamięć operacyjna: 2 GB 

Miejsce na dysku 
twardym: 1 GB 

Wymagania sprzętowe: 1 wolne gniazdo USB 

  

7.3 Specyfikacja skanera 

Sensor obrazu A4 Color Contact 

Rozdzielczość 300 DPI (domyślna), 600 DPI, 1200 DPI 

Maksymalna szybkość skanowania +- 3 sekundy dla strony A4 w rozdzielczości 300 DPI 
w kolorze 

Pojemność (na podstawie karty microSD o 
pojemności 2 GB*) 
*Liczba skanów może różnić się w zależności od 
złożoności dokumentu. 

 

  300 DPI 600 DPI 1200 DPI 

W kolorze 1600 600 190 

Czarno-białe 2000 800 190 
 

Szerokość skanu 216 mm 

Długość skanu 1200 mm 

Format pliku JPG / PDF / wielostronicowy plik PDF 

Wyświetlacz 1,5” kolorowy wyświetlacz LCD 

Gniazdo USB USB 2.0 

Pamięć zewnętrzna Karta microSD (TF) o maksymalnej pojemności do 
32 GB 

Wbudowany akumulator  Litowo-jonowy o pojemności 800mA  

Certyfikaty 1. Urządzenia: CE/LVD/EMC/RoHS/FCC/MIC 
2. Akumulatora litowo-jonowego: 



 

22 

Skrócona instrukcja użytkowania urządzenia IRIScan™ Book 5  

 

CE/38.3/FCC/UL/IEC62133 

8. Rozwiązywanie problemów 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Nie mogę uruchomić skanera. 

   

  

Niski poziom 
naładowania 
akumulatora. 

    

Podłączyć skaner do komputera. 

  

Naładować akumulator przy pomocy ładowarki. 

Nie można zapisać 
zeskanowanych 
dokumentów.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W gnieździe 
urządzenia nie ma 
karty microSD.  

 

Karta microSD jest 
pełna.  

  

  

 

 

  

  

  

  

Włożyć kartę microSD do gniazda urządzenia. 

  

  

Przenieść zeskanowane dokumenty z karty microSD 
w urządzeniu na dysk twardy komputera w celu 
zwolnienia miejsca na karcie. 

  

Aby sformatować kartę i usunąć całą jej zawartość, 
należy:  

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
Skanowanie/Włącznik/Enter przez dwie 
sekundy, aby uruchomić skaner. 

2. Nacisnąć przycisk Menu. 

3. Przejść do 2/3 grupy opcji, a następnie 

wybrać opcję formatowania karty SD , 
aby usunąć całą zawartość karty. 

Mój komputer nie rozpoznaje 
skanera po podłączeniu. 

  

  

Problem z 
połączeniem. 

  

  

  

Upewnić się, że oba końce kabla USB są dobrze 
podłączone. 

  

W celu podłączania urządzenia do komputera należy 
wykorzystywać wyłącznie kabel dołączony do 
zestawu.  

Zeskanowane dokumenty są 
niewyraźne.  

Soczewka skanera 
może być zabrudzona.  

Wyczyścić soczewkę skanera przy pomocy suchej 
ściereczki.  

Podczas skanowania 
dokumentu na ekranie 
urządzenia wyświetla się 
komunikat ERROR (Błąd). 

  

Użytkownik zbyt 
szybko skanuje 
dokument.  

Nacisnąć przycisk Skanowanie/Włącznik/Enter i 
ponownie zeskanować dokument, pamiętając o 
zachowaniu wolnego i jednostajnego tempa.  

Wszystkie przyciski skanera 
są zablokowane. 

  

Tryb tworzenia 
wielostronicowych 
plików PDF. 

  

Naciskać przycisk JPG/PDF/Multi-PDF/W dół do 
wyświetlenia ikony trybu tworzenia plików JPG lub 
PDF. 

  

Na wyświetlaczu urządzenia 
pojawia się błąd NO CALIB. 

Problem z kalibracją 
urządzenia. Skontaktować się z pomocą techniczną. 

W przypadku napotkania problemów podczas korzystania z urządzenia IRIScan Book 5, należy 
zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej producenta lub 
skontaktować się z pomocą techniczną urządzenia pod adresem www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook3
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9. Informacje prawne 
ISB5_pko_20170330_06 

Prawa autorskie 

Prawa autorskie © 2012-2017 I.R.I.S. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Spółka I.R.I.S. jest właścicielem praw autorskich do dokumentacji dotyczącej urządzenia IRIScan Book. 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią własność I.R.I.S. Treść niniejszej publikacji może ulec 
zmianie bez uprzedzenia i nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania ze strony I.R.I.S. Oprogramowanie 
opisane w niniejszej publikacji dostarczane jest w ramach umowy licencyjnej, która określa wszystkie 
zasady użytkowania produktu. Oprogramowanie może być wykorzystywane bądź kopiowane wyłącznie na 
warunkach określonych w umowie. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, 
przechowywana w systemach wyszukiwania ani tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody 
I.R.I.S. 

Niniejsza publikacja zawiera fikcyjne nazwiska wprowadzone w celach demonstracyjnych; jakiekolwiek 
odniesienia do rzeczywistych osób, firm bądź organizacji są całkowicie przypadkowe. 

Znaki towarowe 

Logo oraz nazwa IRIScan Book są znakami towarowymi stanowiącymi własność Image Recognition 
Integrated Systems S.A. 
Technologia OCR została stworzona przez I.R.I.S. 
AutoFormat oraz technologie lingwistyczne zostały stworzone przez I.R.I.S. 

Windows to zastrzeżony w USA i innych krajach znak towarowy stanowiący własność Microsoft Corporation. 

Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej publikacji stanowią znaki towarowe lub 
zastrzeżone znaki towarowe należące do ich właścicieli. 

Patenty 

Urządzenie IRIScan Book jest objęte ochroną patentową. Dodatkowe informacje znajdują się w Uwagach 
do wydania. 

  

  

  

  

  

  





 

25 

Skrócona instrukcja użytkowania urządzenia IRIScan™ Book 5  

 

10. Zgodność z przepisami 

Zgodność z dyrektywami RoHS oraz WEEE 

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami RoHS określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE). 

Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych 

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15c 
przepisów FCC. Wymagania te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i 
może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest 
użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Nie 
można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli 
urządzenie powoduje zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić włączając 
i wyłączając urządzenie, zaleca się zastosowanie jednego lub kilku poniższych środków zapobiegawczych: 

• Obrót lub przeniesienie anteny. 

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. 

• Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż obwód, do którego podłączony jest 
odbiornik. 

• W razie potrzeby należy poprosić o pomoc doświadczonego technika RTV. 

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia  wymagania klasy B urządzeń komputerowych, zgodnie z 
przepisami FCC. Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, należy stosować przewody ekranowane. 
Korzystanie z niezatwierdzonych urządzeń lub nieekranowanych przewodów może spowodować zakłócenia 
sygnału radiowego lub telewizyjnego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia przeprowadzone bez zgody 
producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do posługiwania się tym urządzeniem. 
Urządzenie jest zgodne z częścią 15c przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące 
warunki: (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia 
zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie. 

 
 


	1. Przygotowanie skanera
	Instalacja dołączonej do zestawu karty microSD

	2. Omówienie przycisków i ustawień
	2.1 Omówienie przycisków na skanerze
	2.2 Omówienie ustawień skanera

	3. Wybór ustawień skanera
	3.1 Ustawienia skanera
	3.2 Zmiana ustawień
	3.2.1 Zmiana rozdzielczości i formatu pliku docelowego przy pomocy przycisków
	3.2.2 Zmiana ustawień w menu urządzenia


	4. Skanowanie dokumentów
	4.1 Tworzenie wielostronicowych plików PDF
	4.2 Sprawdzanie zeskanowanych dokumentów
	4.3. Skanowanie dokumentów przy pomocy urządzenia podłączonego do komputera kablem

	5. Przesyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera
	5.1. Przy pomocy dołączonego do zestawu kabla micro USB (komputery z systemem Windows lub Mac OS)
	5.2 Przy pomocy adaptera kart microSD (urządzenia z systemem Windows, Mac OS oraz tabletu)

	6. Skanowanie, edytowanie oraz konwersja obrazów do postaci edytowalnego tekstu przy pomocy oprogramowania InstantResult™ (dla systemu Windows).
	6.1 Instalacja oprogramowania InstantResult
	6.2 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do skanowania dokumentów
	6.3 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do konwersji dokumentów do postaci edytowalnego tekstu
	6.4 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do edycji zeskanowanych dokumentów
	6.5 Korzystanie z oprogramowania InstantResult do zapisywania zeskanowanych dokumentów (po rozpoznaniu tekstu)

	7. Informacje techniczne
	7.1 Minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów z systemem Windows
	7.2 Minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów z systemem Mac OS
	7.3 Specyfikacja skanera

	8. Rozwiązywanie problemów
	9. Informacje prawne
	10. Zgodność z przepisami

