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1. Вступ 

IRIScan™ Book 5 Wifi призначений для автономного використання без підключення до комп'ютера. 
Скановані документи зберігаються на карті microSD сканера. Звідти їх можна завантажити у 
ReadirisTM; доступ до них можливий через Wifi та інтернет-браузер, а також через програму 
IRIScan™ Book для iOS та Android. 

Зверніть увагу, що IRIScan™ Book 5 Wifi не є сканером Twain, який можна використовувати для 
сканування документів з будь-якої програми. Сприймайте його як зовнішній накопичувач, який може 
сканувати документи незалежно від комп'ютера. Однак цей сканер можна використовувати через 
програму IRIScan™ Book для сканування безпосередньо у ваші мобільні пристрої. 

 

2. Встановлення ПЗ 

2.1 Споживча цінність 

Ви можете використовувати Readiris™, щоб завантажувати скани зі знімного диска та 
перетворювати їх у стислі вихідні файли з підтримкою пошуку тексту (PDF з підтримкою пошуку 
тексту). Readiris™ пропонує численні функції редагування тексту для сканованих зображень 
(завдяки технології OCR компанії I.R.I.S). 

InstantResult™ дозволяє вам виконувати в реальному часі деякі дії зі сторінкою, що сканується 
(тільки з однією сторінкою одночасно!). 

• перетворювати ваші відскановані документи в текст, що редагується; 

• виконувати операції редагування, наприклад, повертати та обрізати зображення тощо; 

• зберігати їх як нередаговані (графічні) або редаговані файли (Word, PDF тощо). 
Ознайомтеся з системними вимогами, щоб переконатися у сумісності вашої системи. 

 

2.2 Встановлення 

1. Перейдіть на http://www.irislink.com/start. 

2.   Перейдіть до IRIScan™ Book 5 Wifi. 

3.   Виберіть версію, що відповідає вашому пристрою, та натисніть кнопку Getting Started 

(Початок роботи). 

4.   Натисніть кнопку Start now (Почати зараз). 

5.   Заповніть форму та натисніть кнопку Register now (Зареєструватися зараз). 

6.   Виберіть потрібну операційну систему. 

7.   Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити програмне забезпечення. 

8.   Відкрийте папку, в яку ви завантажили програмне забезпечення, та запустіть інсталяційний 

файл. 

9.   Відкриється наступний екран встановлення: 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: встановлюйте різні програми у наведеному нижче порядку. 

 

http://www.irislink.com/start/
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10.  Натисніть Readiris™ Pro, щоб встановити програмне забезпечення. Дотримуйтесь 

інструкцій на екрані. 

11.  Натисніть InstantResult™, щоб встановити програмне забезпечення. Дотримуйтесь 

інструкцій, що відображаються на екрані. 

12.  Підключіть ваш сканер, коли це необхідно. 

 

2.3 Активація 

Номер ліцензії, необхідний для активації Readiris™, буде отримано автоматично за умови, що ваш 
сканер підключено до комп'ютера через USB під час активації. 

Активація Readiris™ 

 
 

Детальна інформація про всю лінійку функцій ReadirisTM та InstantResultTM наведена у файлі 
довідки програмного забезпечення та новітніх довідниках користувача за посиланням: 
http://www.irislink.com. 

http://www.irislink.com/support/readiris16
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3. Підготовка сканера 

 Вставте карту пам'яті microSD, що входить у комплект. 

Обережно вставте карту пам'яті microSD у слот до клацання. 

 

 

 
Примітка. З комп'ютером під керуванням Windows пристрій IRIScan Book 5 Wifi також можна 

використовувати без карти пам'яті microSD з програмним забезпеченням InstantResult™. Див. 

розділ Сканування, редагування та перетворення зображень на редагований текст за допомогою  

 InstantResult™ (тільки Windows). 
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4. Огляд кнопок та параметрів 

4.1 Огляд кнопок сканера 

 
 

Кнопка Назва кнопки 
 

 
Scan 

(Сканувати)/Живлення/Введення 

 

 

Wifi 

 
Меню 

 
Видалити 

 

 
Вверх/DPI (пікселів/дюйм) 

 

 
   JPG/PDF/ багатосторінковий PDF/вниз  

 
Відтворення 

 
Назад 

 
Вправо 
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4.2 Огляд параметрів сканера 
 

Позначка/опція меню Параметри Опис 

 

 

 

 

 

Wifi 

Передавайте ваші скани через 

Wifi. 

Ви також можете переносити їх 
за допомогою карти пам'яті 

microSD або кабелю micro USB, 
які входять до комплекту 
постачання. 

 

 

 
Карта пам’яті microSD 

Переносьте ваші скани за 
допомогою карти пам'яті 
microSD, що надається.  

 

 

 

 

 

 
Комп’ютерний режим 

Комп'ютерний режим доступний 

тільки коли ви підключили 
кабель micro USB до вашого 

комп'ютера. 

Див. Сканування документів з 
використанням кабелю micro 
USB. 

 
 

 

Вибір кольорів на дисплеї 

 

 

 
Кольорове 

 Кольорове 

 Чорно-біле 

 

 

 

Скануйте зображення у 
кольоровому або чорно-білому 

(градації сірого) режимах. 

 
 

 

Кнопка та вибір формату 
виведення на дисплеї 

 
 

Формат вихідного файлу під 
час сканування 

 JPG 

 PDF 

•    Багатосторінковий PDF 

 
 

 

 
Зберігайте ваші зображення у 
файлах JPG, PDF або 
багатосторінкових PDF. 

 

 

Роздільна здатність 

 300 DPI (пікселів/дюйм) 

 600 DPI (пікселів /дюйм) 

 1200 DPI (пікселів /дюйм) 

Скануйте зображення з 

роздільною здатністю 300, 
600 або 

1200 DPI (пікселів/дюйм). 

Роздільна здатність 300 DPI 
(пікселів) ідеально підходить 
якщо ви хочете перетворити 
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Кнопка та вибір роздільної 
здатності на дисплеї 

 ваші скани в текст, що 
редагується на комп'ютері з 
програмним забезпеченням 
InstantResult. 

Дозволи 600 і 1200 DPI 
(пікселів/дюйм) найчастіше 
використовуються для 
сканування фотографій. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Шифрування 

IRIScan Book може зберігати 
зображення у вигляді 

зашифрованих файлів. У цьому 
випадку файли можуть бути 
прочитані на комп'ютері, тільки 
якщо до нього підключений 

сканер. Файли будуть 
недоступні для читання карти 

microSD. За замовчуванням 
файли не шифруються. Щоб 
зашифрувати файл,  

виберіть ,  

 

а потім 

 
 

 

 

Дата та час 

За допомогою цього параметра 
можна додати дату та час до 
відсканованих файлів. Дата та 
час також відображаються на 
екрані. 

 

 

 

 
 

 
Форматування карти 

Цей параметр дозволяє 
форматувати карту пам'яті 
microSD та видаляти її вміст, 
коли картка пам'яті 
заповнена. 

Примітка.  форматує карту. 

не форматує 
карту. 
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5. Вибір параметрів сканера 

Примітка. Перед спробою доступу до параметрів сканера переконайтеся, що карта microSD 

(входить до комплекту) вставлена в слот. 

5.1 Параметри сканера 

Для доступу до параметрів сканера виконайте такі дії. 
 

1. Натисніть і утримуйте кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення протягом 2 секунд, 

щоб увімкнути сканер. Увімкнеться підсвічування дисплея. 

 

2. Параметри сканера доступні через 
 

o кнопки Вгору/DPI (пікселів/дюйм), JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз та Wifi 

та/або 
 

o кнопку Меню. 
 

 

5.2 Зміна параметрів 

Опції меню 

 

5.2.1 Зміна роздільної здатності та формату вихідного файлу за допомогою кнопок 

• Натисніть багато разів відповідні кнопки, щоб вибрати потрібну опцію. 
 

Зміна відображається щоразу. 

 
5.2.2 Зміна параметрів в меню 

o Натисніть кнопку Меню. 

o Переміщайтеся між групами опцій за допомогою стрілок Вгору/DPI (пікселів/дюйм) та 

     JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз і натисніть кнопку Scan 

(Сканувати)/Живлення/Введення. 

o Щоб вибрати опцію, натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення ще раз. 

o Щоб повернутися до дисплея, натисніть кнопку Меню. 
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6. Сканування документів 

6.1 Сканування однієї сторінки 

1. Натисніть і утримуйте кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення протягом 2 секунд, 

щоб  увімкнути сканер. 

2. Помістіть сканер у верхню частину сторінки, яку потрібно відсканувати. 

3. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення ще раз. На дисплеї з'являється 

слово Scan (Сканувати). 

4. Повільно та плавно проведіть сканером по сторінці. 

 

Порада. Під час сканування утримуйте документ нерухомим однією рукою. 
 

 

5. Після завершення сканування сторінки натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/ 

Введення ще раз, щоб  зупинити сканування. 

Примітка. У разі виникнення помилки під час сканування, наприклад, через занадто швидке 

або нерівномірне сканування, на дисплеї з'явиться слово ПОМИЛКА. Див. додаткові відомості 

в розділі Усунення несправностей. 

 
 

6.2. Створення багатосторінкових файлів PDF 

1. Натисніть кнопку JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз до відображення 
формату "багатосторінковий PDF". 

2. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення. 

3. Відскануйте сторінку. 

4. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення ще раз, щоб 
зупинити сканування. 

5. Повторіть кроки 2-4 для всіх додаткових сторінок, які ви хочете додати до 
багатосторінкового файлу PDF. 

Кількість відсканованих зображень у багатосторінковому PDF-файлі відображається поруч із 

індикацією Scan. 
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6.      Закінчивши сканування, вийдіть з режиму багатосторінкового PDF натисканням 

кнопки JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз до відображення режиму JPG або PDF. 

7.      Протягом кількох секунд можливий попередній перегляд документа. 

 

Порада відносно сканування. 
 

При скануванні товстих книг малого формату поля можуть бути занадто вузькими, що 

унеможливить сканування повного тексту. 

Щоб вирішити цю проблему, можна розташувати сканер у нижній частині сторінки, перевернути 

сканер і відсканувати сторінку знизу вгору. Ви помітите, що праве поле сканера менше лівого 

 

6.3. Перевірка ваших відсканованих документів 

1. Натисніть кнопку Відтворення. 

2. Натисніть стрілки Вгору/DPI (пікселів/дюйм) та 

JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз, щоб відсканувати зображення, яке ви хочете 

перевірити. 

3. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення, щоб підтвердити 
вибір і змінити масштаб відсканованого зображення. 

4. Використовуйте стрілки, щоб переміщатися по зображенню зі зміненим 

масштабом. Вгору/DPI (пікселів/дюйм) та JPG/PDF/багатосторінковий PDF/Вниз і 
кнопку Праворуч. 

Зверніть увагу, що при кожному натисканні кнопки Scan (Сканувати)/Живлення/Введення 
ви збільшуєте рівні зміни масштабу (до 8-кратного). 

5. Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку Scan Сканувати)/ Живлення/ 
Введення. 
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6.4. Сканування документів з використанням кабелю micro USB 

 

Сканування документів можливо навіть якщо акумулятор вашого сканера розряджений і ви 

заряджаєте його за допомогою кабелю micro USB. 

Коли ви підключаєте кабель micro USB до комп'ютера, сканер переходить у комп'ютерний режим. 

 

Запуск сканування: 

 
1. Натисніть кнопку Меню. 

2. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення. 

3. Використовуйте стрілки Вгору/DPI (пікселів/дюйм) та JPG/PDF/ 

багатосторінковий PDF/Вниз, щоб вибрати опцію карти пам'яті SD. 

 

 
4. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення. 

5. Натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення та почніть 

сканування. 

6. Закінчивши, натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення. 

Кабель micro USB, що входить в комплект поставки, можна використовувати для того, щоб 

• заряджати ваш сканер 

• переносити ваші скани на комп'ютер або планшет 

• використовувати програмне забезпечення InstantResult (лише Windows). 
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7.  Передача документів на комп'ютер чи планшет 

Існують два способи передати відскановані документи на ваш комп'ютер: за допомогою кабелю 

micro USB та адаптера карти пам'яті microSD. 

 

7.1 Використання кабелю micro USB (Windows та macOS) 
 

1. Увімкніть IRIScan Book 5 Wifi. 
2. Підключіть кабель micro USB, що надається, до IRIScan Book 5 Wifi та вашого 

комп'ютера. 

 
 

 
 

3. Карта пам’яті з документами з’явиться на комп’ютері. 
 

 

Приклад зображення для Windows 

 
        4. Відкрийте карту пам'яті та перемістіть документи на комп'ютер. Документи знаходяться в 
папці DCIM\100Media на знімному диску. 

 

 
7.2 Використання адаптера карти пам’яті microSD (Windows, macOS та планшет) 

 

1. Натисніть на карту microSD, щоб звільнити її, та витягніть карту зі слоту. 
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2. Вставте її в адаптер microSD. 
 

 

 

 
3. Вставте адаптер у слот SD на комп'ютері. Якщо ви не можете використовувати адаптер 
карти microSD, ви можете вставити його в пристрій для читання карт пам'яті (не входить у 
комплект), щоб підключити його до вашого пристрою. 
 
4. Карта пам'яті з документами відображається на пристрої. 

 

Приклад зображення для iOS 

 
5. Відкрийте карту пам'яті та перемістіть документи на пристрій. Документи знаходяться в 
папці DCIM\100Media на знімному диску. 

 

 
Після передачі ваших документів на комп'ютер з Windows або Mac їх можна буде обробити  в  
Readiris™ Pro. 

Інформація про те, як обробляти документи за допомогою Readiris Pro, міститься в повному 
посібнику користувача за посиланням   www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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8. Передача документів на комп’ютер або планшет через WiFi 

1. Натисніть і утримуйте кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення протягом 2 секунд, щоб 
увімкнути сканер. 

2. Увімкніть Wifi: 

 Натисніть кнопку Wifi. 

Червоний індикатор Wifi починає блимати. 

 Wifi готовий до використання, коли червоний індикатор Wifi стає зеленим. 

 
 

3. Увімкніть Wifi на комп'ютері та виберіть мережу IRIScanBook-f2XXX . 

 

       4. При першому виконанні цієї процедури вам буде запропоновано ввести пароль. Пароль – 
12345678. 

       5. Встановіть з'єднання. 

 Примітка. При підключенні до мережі IRIScan Book у вас немає доступу до Інтернету. 

       6. Відкрийте веб-браузер та введіть: 10.10.1.1 або iriscan.book. 

 Ви отримаєте доступ до вмісту карти на захищеному файловому сервері. 
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Порада. На планшеті ви також зможете завантажити та відредагувати 
документи у додатку InstantResult™ Wifi 2. 

 

        7. Тепер завантажте файли. Для цього: 

 Натисніть потрібну папку, щоб побачити відскановані зображення. 

 Виберіть файл(и), встановивши прапорці в полях у стовпці Delete/Download 

(Видалити/Завантажити). 

 Клацніть піктограму «завантажити». 

•  Файл буде збережено як файл JPG, PDF або багатосторінковий PDF залежно від 
вибраного під час сканування формату виводу. 

Примітка. На комп'ютері під керуванням Windows файли зберігаються у форматі 
.tar. Для їх розпакування потрібний архіватор файлів типу .tar. Для їх розпаковки 
потрібний архіватор файлів типу 7-zip. 
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9. Сканування та редагування документів за 
допомогою програми InstantResult™ Wifi 2 

9.1 Завантаження та відкриття InstantResult Wifi 2 

1. Завантажте програму InstantResult Wifi 2 з App Store (iPhone/iPad) або Google Play Store 
(Android). 

2. Увімкніть сканер. 

3. Увімкніть Wifi у сканері. 

4. На мобільному пристрої перейдіть до Налаштування > WiFi > та виберіть ім'я сканера, 
щоб налаштувати Wifi. 

5. При першому виконанні цієї процедури вам буде запропоновано ввести пароль. Пароль – 

           12345678. 
 

Примітка. За наявності підключення до мережі IRIScan Book у вас немає доступу до 

Інтернету. Щоб підключитися до Інтернету під час використання програми та сканера, 
виконайте кроки, описані в пункті Підключення до Інтернету під час використання додатку 
та сканера. 

 

6. Відкрийте додаток InstantResult Wifi 2. 
 

 

7. Натисніть піктограму Synchronize (Синхронізувати), а потім кнопку Register now 

(Зареєструватися зараз), щоб отримати технічну підтримку, безкоштовні пробні 

завантажені матеріали, відеодопомогу, дисконти на нові продукти тощо. 
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9.2 Сканування зображень 

1. Перейдіть на вкладку Scan (Сканувати) та натисніть кнопку Scan (Сканувати) на 

мобільному пристрої. 

 
 

Примітка. Щоб змінити роздільну здатність сканування, перейдіть на вкладку Settings 

(Параметри), натисніть Scan (Сканувати), а потім виберіть Low (Низьке) (300 DPI 

(пікселів/дюйм)) або Medium (Середнє) (600 DPI (пікселів/дюйм)). 

2. На дисплеї сканера з'являється Scan (Сканувати). 

 

3. Почніть сканувати сторінку(и). 

 

4. Щоб зупинити сканування, натисніть кнопку Stop на мобільному пристрої. 

 
 

Потім ви можете редагувати ваші скани (див. пункт Редагування ваших відсканованих 
зображень та збереження їх в новій або існуючій папці). 

 

9.3 Доступ до відсканованих зображень та їх завантаження 

Ви можете отримати доступ до всіх відсканованих зображень на карті пам'яті microSD сканера і 

вибрати ті, які ви хочете завантажити для редагування, збереження, надсилання тощо. 

Зверніть увагу, що ви можете вибрати відскановані зображення вручну або натиснути кнопку 

Select All (Обрати все). 

1. Перейдіть на вкладку Home (Початок), натисніть піктограму Synchronize 
(Синхронізувати), а потім натисніть кнопку, яка відповідає дії, яку потрібно виконати. 
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2. Коли ви вибираєте файл(и) і натискаєте кнопку Download (Завантажити), ви 
автоматично перенаправляєтеся на вкладку Download (Завантажити), де ви можете 
вибрати файл(и) для редагування та/або збереження в новій або існуючій папці. 

 

Примітка. Можна редагувати лише файли зображень. Файл PDF не можна редагувати в 
цій програмі. 

 

9.4  Редагування ваших відсканованих зображень та збереження їх в новій або 

існуючій папці. 

Перейдіть на вкладку Folder (Папка) та редагуйте вашу папку та файли. 

 

 

9.5 Перевірка параметрів додатку 

 Перейдіть на вкладку Settings (Параметри), якщо ви хочете перевірити параметри Wifi та 

опції сканування. 
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Підключення до Інтернету під час використання програми та сканера 

 
1. Перейдіть на вкладку Home (Початок) та натисніть Synchronize (Синхронізувати). 

 

 
2. Перейдіть на вкладку Settings (Параметри) та натисніть опцію Wi-Fi. 
3. Перейдіть до розділу Repeater Interface (Інтерфейс репітера) та натисніть опцію 

         DEFAULT_EXT_SS…. 
 

 

        4. Виберіть мережу Wifi і введіть пароль Wifi. 
 

 
        5. Для підтвердження натисніть OK. 
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        6. Приблизно через 30 секунд значок Wifi на сканері стане червоним, потім зеленим. 
 

        7. З'явиться повідомлення. Натисніть Close (Закрити). 
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10. Сканування, редагування та перетворення 
зображень у текст, що редагується, за допомогою 

InstantResult (тільки Windows) 

З InstantResult™ можна використовувати IRIScan Book 5 Wifi навіть без карти пам'яті microSD. 

Ви просто підключаєте його до комп'ютера з Windows, використовуючи кабель micro USB. 

Ще важливіше те, що ви можете 

 

o перетворювати ваші відскановані документи в текст, що редагується; 

o виконувати операції редагування, наприклад, повертати та обрізати зображення тощо; 

o зберігати їх як нередаговані (графічні) або редаговані файли (Word, PDF тощо). 

10.1 Використання InstantResult для сканування 

1. Підключіть IRIScan Book 5 Wifi до комп'ютера з Windows за допомогою кабелю micro USB, 

що додається. 

 

 

2. Натисніть і утримуйте кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення протягом 2 

секунд, щоб увімкнути сканер. 

Переконайтеся, що на екрані відображається наступна піктограма: 
 

3. Запустіть InstantResult з меню Пуск ОС Windows. 
 

4. Помістіть сканер у верхню частину документа, який потрібно відсканувати. 

5. Одночасно натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення. На дисплеї 
з'являється слово Scan (Сканувати). 

6. Повільно та плавно проведіть сканером по сторінці. 
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Ваше відскановане зображення миттєво з'являється на екрані InstantResult. 
 

        7. Дійшовши до кінця сторінки, натисніть кнопку Scan (Сканувати)/Живлення/Введення ще 

раз, щоб зупинити сканування. 

10.2. Використання InstantResult для перетворення ваших відсканованих файлів на 

текст, що редагується 

Перед скануванням зображення виберіть мову тексту на зображенні. 

1. Натисніть кнопку Параметри. 

 
2. Перейдіть на вкладку OCR. 

•      Виберіть мову тексту для розпізнавання (ви можете вибрати до до 8 мов). 

• Натисніть OK. 

3. Щоб відсканувати ваші зображення, виконайте кроки 4-7 з пункту Використання 
 InstantResult для сканування. 
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10.3 Використання InstantResult для редагування ваших відсканованих  файлів 

 Редагуйте отриманий за допомогою сканування файл зображення за допомогою панелі 
інструментів редагування. 

 Імпортуйте існуючі файли зображень (.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .J2K, 

.J2C) натискаючи кнопку   . 

Примітка. Ця кнопка не підтримує багатосторінкові файли та файли PDF. 

 

10.4 Використання InstantResult для збереження ваших (розпізнаних) 
 відсканованих файлів 

 

Збережіть ваше відскановане 
зображення як файл зображення .JPG або 
.Bmp. 

 
 
 

Збережіть ваше розпізнане відскановане 
зображення як файл .DOCX, .PDF, .XLSX або 
.TXT. 

 

 
Збережіть ваше розпізнане відскановане 

зображення як файл .PDF. 
 

 
Збережіть ваше розпізнане відскановане 

зображення як файл .DOCX. 

Скопіюйте зображення та розпізнаний текст з 
відсканованого зображення до буфера обміну. 

Після цього ви зможете вставити їх в інше місце. 

Скопіюйте лише розпізнаний текст з 
відсканованого зображення до буфера обміну. 

Після цього ви зможете вставити їх в інше місце. 

Перейдіть до параметрів сканування та 
розпізнавання (OCR). 

 
Друкуйте ваше відскановане зображення. 
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Після передачі ваших документів на комп'ютер з Windows або Mac їх можна буде обробити в 
Readiris Pro. 
Інформація про те, як обробляти документи за допомогою Readiris Pro, міститься в повному 
посібнику користувача за посиланням  www.irislink.com/support 

http://www.irislink.com/support
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11. Пошук та усунення несправностей 
 

Проблема Причина Рішення 

 

Сканер не вмикається. 

 

Низький заряд батарейки. 

Підключіть сканер до комп'ютера. 

Зарядіть сканер за допомогою 
зовнішнього адаптера живлення. 

 
 

 

 

 
 

 

Зображення не зберігаються 
після сканування. 

 
 

 

 

 

 
Карта пам’яті microSD не 
вставлена в слот. 

 

Карта microSD переповнена. 

Вставте карту microSD. 

Перемістіть зображення з карти 
microSD на комп'ютер, щоб 
звільнити місце на карті. 

Щоб відформатувати карту 
пам'яті та видалити її вміст: 

1. Натисніть та утримуйте 

кнопку Scan (Сканувати) 
/Живлення/Введення 
протягом 2 секунд, щоб 

увімкнути сканер. 

2. Натисніть Меню. 
3. Перейдіть до групи опцій 

2/3 та виберіть  опцію 

форматування SD , щоб 
видалити вміст карти пам'яті 
microSD. 

 
Під час підключення комп'ютер 
не розпізнає сканер. 

 

Помилка підключення. 

Переконайтеся, що обидва роз'єми 

USB-кабелю надійно підключені. 

Використовуйте тільки 
кабель micro USB, що надається. 

Сканер створює розмиті 
зображення. 

Лінза сканера забруднена. Очистіть лінзу сухою ганчіркою. 

 
Під час сканування документа 
з'являється повідомлення 
ERROR (ПОМИЛКА). 

 
Ви надто швидко проводите 
сканером по документами. 

Натисніть кнопку Scan 

(Сканувати)/Живлення/Введенн
я, щоб повторно відсканувати 
документ. Переміщуйте пристрій 
повільно та плавно. 

Я не можу відкрити або 

переглянути скани, 
завантажені мною з веб-
сторінки IRIScan Book 5 Wifi. 

Скани завантажуються у 
вигляді файлів.tar. 

Розпакуйте файли .tar за допомогою 
такої програми, як 7- zip. 

 
Всі кнопки сканера заблоковані. 

 
Режим «багатосторінковий PDF» 

Натискайте кнопку 

JPG/PDF/багатосторінковий 

PDF/Вниз до вибору режиму JPG 
або «багатосторінковий» PDF». 

Я не можу підключитися до 
мережі 

IRIScanBook-f2XXX та 

Ви змінили пароль по 
замовчуванню (12345678). 

Перевстановіть пароль: 

1. Натисніть та утримуйте 
кнопку Scan 
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передати документи в мій 
комп'ютер або планшет по Wifi. 

 (Сканувати)/Живлення/Вв
едення протягом 2 секунд, 
щоб увімкнути сканер. 

 2. Натисніть кнопку Wifi та 
зачекайте, доки червоний 
індикатор Wifi не стане 
зеленим. 

 3. Натисніть та утримуйте 

кнопку Wifi знову 
приблизно 10 секунд. 

 4. Червоний індикатор Wifi 
блиматиме приблизно 1 
хвилину, а потім стане 
зеленим. 

 5. Пароль Wifi успішно 
перевстановлений відповідно 
до заводських установок 
(пароль: 12345678). 

На дисплеї мого сканера 
з'являється повідомлення про 
помилку NO CALIB (НЕ 
КАЛІБР.). 

 
Проблема калібрування 

 
Зверніться до служби технічної 
підтримки. 

 
Якщо у вас виникнуть проблеми при використанні IRIScan Book 5 Wifi, ознайомтеся з документом 
«Питання та відповіді» на сайті або зверніться до служби технічної підтримки за посиланням  
www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support/
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12. Технічна інформація 

12.1 Мінімальні системні вимоги для комп'ютера з Windows® 
 

Операційна система Windows® 10, 8, 7 (встановлення драйверів не потрібне) 

ЦП Процесор з частотою 1 ГГц або більш потужний. 

ОЗУ 1 Гбайт 

Простір на жорсткому 
диску 

500 Мбайт 

Обладнання 1 вільний порт USB 

 
12.2 Мінімальні системні вимоги для комп'ютера з macOS® 

 

Операційна система 
macOS® 10.12 або пізніша (установка драйверів не потрібна) 

ЦП Процесор з частотою 1 ГГц або більш потужний. 

ОЗУ 1 Гбайт 

Простір на жорсткому 
диску 

500 Мбайт 

Обладнання 1 вільний порт USB 

12.3 Мінімальні системні вимоги для iOS та Android 
 

Операційна система iOS 8.0 або пізніша версія та Android OS 4.4.4 або пізніша версія 

Обладнання Пристрій для читання карт пам'яті (не входить у комплект поставки) 

12.4. Специфікації сканера 
 

Датчик зображення CIS-датчик A4 

Роздільна здатність 
300 DPI (пікселів/дюйм) (за замовчуванням), 
600 DPI (пікселів /дюйм), 1200 DPI (пікселів 
/дюйм) 

Максимальна швидкість сканування 
+- 3 сек на документ (A4, 300 пікселів/дюйм, 
кольорове) 

 
Місткість (при використанні карти microSD 2 
Гбайта*) 
*Кількість сканів може відрізнятися залежно від 
складності матеріалу. 

 300 DPI 
(пікселів 

/дюйм) 

600 DPI 
(пікселів 

/дюйм) 

1200 DPI 
(пікселів 

/дюйм) 

Кольоро
ве 

1600 600 190 

Чорно-
біле 

2000 800 190 

Ширина сканованого зображення 216 мм 

Довжина сканованого зображення 1200 мм 

Формат файлів JPG / PDF / багатосторінковий PDF 

Екран 1,5" кольоровий РКД 
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USB-порт USB 2.0 (високошвидкісний) 

Wifi Wifi 802.11 b/g/n 

Зовнішня пам'ять Карта MicroSD (карта TF) ємністю до 32 Гбайт 

Інтегрована акумуляторна батарея Літій-іонна акумуляторна батарея (800 мА) 

 
Сертифікації 

1. 1. Пристрій: CE/LVD/EMC/RoHS/FCC/MIC 
(японський закон про радіопристрої) 

2. 2. Літій-іонна акумуляторна батарея: 
CE/38.3/FCC/UL/IEC62133 
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13. Офіційні повідомлення 

   Авторські права 

© I.R.I.S. SA, 2019. Усі права збережені. 

I.R.I.S. має авторські права на всі документи, пов'язані з IRIScan Book. 

Інформація, що міститься у цьому документі, є власністю компанії I.R.I.S. Програмне 
забезпечення, описане в цьому документі, надається відповідно до ліцензійної угоди, яка регулює 
використання продукту. Програмне забезпечення може використовуватися та копіюватися лише 

відповідно до умов угоди. Ніяка частина цієї публікації не може відтворюватися, передаватися, 
зберігатися у файловій службі та перекладатися іншою мовою без письмового дозволу компанії 
I.R.I.S. 

 

Версія документації 19 -1.1 

Специфікації цього програмного забезпечення та вміст цього посібника користувача можуть бути 
змінені без попередження. Будь-які модифікації, виправлення помилок, оновлення функцій, 
виконані у реальному програмному забезпеченні, можуть бути своєчасно відображені у цьому 
посібнику користувача. Для отримання більш точної інформації ви можете звернутися 
безпосередньо до програмного забезпечення. Будь-які помилки, помилки перекладу та відомості, 
що не відповідають існуючому програмному забезпеченню, будуть своєчасно виправлені. 

У цій документації використовуються для прикладів вигадані імена. Будь-які збіги з реальними 
особами, компаніями та організаціями випадкові. 

 

Товарні знаки 

Логотип IRIScan Book та IRIScan Book є товарними знаками Image Recognition Integrated 

Systems S.A. 

Технологія OCR (оптичне розпізнавання символів) належить I.R.I.S. Технологія AutoFormat та 
лінгвістична технологія належать I.R.I.S. 

Windows – це зареєстрований товарний знак корпорації Майкрософт у США та інших країнах. 

Усі інші продукти, згадані у цій публікації, є товарними знаками або зареєстрованими товарними 
знаками відповідних власників. 

 

Гарантія 

Інформація, подана в цьому документі, може бути змінена без попередження. 

I.R.I.S. не дає жодних гарантій щодо цього матеріалу, включаючи без обмежень певні гарантії 
придатності для певної мети. 

I.R.I.S. не нестиме відповідальності за помилки, що містяться в цьому документі, а також за 
випадкові та послідовні збитки у зв'язку з комплектацією, якістю або використанням цього 
матеріалу. 

 

Вказівки з техніки безпеки 

Виконуйте вказівки з техніки безпеки нижче при налаштуванні та використанні сканера: 
• Ознайомтеся з усіма вказівками та дотримуйтесь усіх попереджень у цьому документі. 
• Розташуйте сканер досить близько до комп'ютера, щоб з'єднати їх інтерфейсним 
кабелем. 
• Ніколи не використовуйте сканер з мокрими руками, це стосується як автономного, так і 
стаціонарного режимів. 
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• При підключенні виробу до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю перевірте 
правильність орієнтації з'єднувачів. Кожен з'єднувач має лише одну правильну орієнтацію. 
Вставлення з'єднувача з неправильною орієнтацією може призвести до пошкодження обох 
пристроїв, з'єднаних кабелем. 
• За винятком встановлення карти miniSD або акумуляторів у відповідні відділення не 
вставляйте сторонні предмети в отвори на пристрої, вони можуть торкнутися деталей під 
напругою або викликати коротке замикання. 
• Помістіть виріб на плоску нерухому поверхню, достатню для розміщення виробу та документа, 
що сканується. 
• За жодних обставин не розбирайте сканер. 
• У разі перегрівання виробу або появи диму або незвичайного запаху, втрати кольору або зміни 
форми, негайно вимкніть сканер, витягніть акумулятори (якщо застосовується) та від'єднайте 
сканери. Припиніть використання сканера та зверніться до свого дилера або служби підтримки 
IRIS, щоб отримати інструкції щодо подальших дій. 
• Не піддавайте сканер фізичному впливу та не кидайте його. 
• Не використовуйте та не зберігайте сканер на вулиці, в автомобілі, поряд з джерелами бруду, 
пилу та тепла та в приміщеннях, що піддаються шоковому впливу, вібраціям, конденсації, 
впливу високої температури, вологості, прямим сонячним променям, потужним джерелам світла 
або швидким перепадам температури та вологості. 
• За жодних умов не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте сканер самостійно. 
• Особливі запобіжні заходи для моделей, обладнаних тільки Wifi-передавачем 
(IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi): 
• Радіовипромінювання від виробу може вплинути на роботу інших пристроїв, таких як медичне 
обладнання, вимірювальне обладнання на літаках та пристрої з автоматичним керуванням, такі 
як водії ритму, автоматичні двері та протипожежна сигналізація та будь-які інші пристрої, 
чутливі до радіовипромінювання. 
• При використанні виробу поруч із такими пристроями всередині медустанови дотримуйтесь 
вказівок кваліфікованого медичного персоналу, а також усіх попереджень та вказівок на 
пристрої для запобігання нещасним випадкам. 

 
Відповідність RoHS та WEEE 
 
Цей виріб відповідає нормативним вимогам директиви Європарламенту та Ради Європи щодо 
обмежень на використання шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні 
(2011/65/EU) та директиви з утилізації відпрацьованого обладнання (WEEE) (2012/19/EU). 

 

Заява про радіочастотні перешкоди за нормативами FCC 

 
Це обладнання було протестоване на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B 
згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від 
перешкод у житловому приміщенні. Справжнє обладнання створює, використовує та може 
випромінювати радіочастотну енергію та у разі встановлення та експлуатації з порушенням 

інструкцій, викладених у посібнику (див. www.irislink.com/start) може створювати перешкоди для 
радіозв'язку. 

 

Ми не можемо дати гарантій, що перешкоди не виникнуть у конкретній ситуації. Якщо пристрій стане 
причиною перешкод для радіо- та телевізійного прийому (це можна визначити, ввімкнувши та 
вимкнувши пристрій), користувач може спробувати усунути їх наступним чином: 

• Збільшити відстань між пристроєм та приймачем. 

• Підключити пристрій до розетки в лінії, відмінній від тієї, до якої підключено приймач. 

• Звернутися за допомогою до дилера або кваліфікованого теле- або радіомайстра. 
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Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. При його експлуатації повинні 

виконуватись дві умови: 

(1) пристрій не повинен викликати шкідливих перешкод 

(2) пристрій повинен працювати в умовах будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, які можуть 

спричинити його небажану поведінку. 

Зміни та модифікації цього обладнання, не схвалені спеціально компанією IRIS, можуть призвести 

до анулювання права користувача експлуатувати обладнання. Для збереження відповідності 

нормативним вимогам FCC із пристроєм необхідно використовувати екрановані кабелі. 
 

 
 

 Утилізація обладнання у приватних будинках (Європейський Союз) 

Цей символ на виробі або на упаковці означає, що виріб не можна утилізувати з домашніми 

відходами. Його слід передати до відповідної організації для переробки, щоб захистити здоров'я 

людей та навколишнє середовище. Щоб отримати додаткову інформацію про передачу обладнання 

для переробки, зверніться до мерії, служби утилізації відходів або магазину, де ви купили виріб. 

 
 
 
 
 

 


