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Короткий довідник користувача – IRIScan™ Book 3 

Короткий довідник користувача – IRIScan™ Book 3 

Короткий довідник користувача допоможе вам почати працювати зі сканером IRIScan™ Book 3. 
 
Цей сканер постачається з програмою Readiris™ Pro. 
 
Перед використанням сканера та його програмного забезпечення прочитайте цей довідник. Будь-яка інформація 
може бути змінена без попередження. 
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1. Вступ 
IRIScan™ Book 3 призначений для автономного використання без підключення до комп'ютера. Відскановані 
документи зберігаються на карті microSD сканера. Потім ви можете перенести їх на ваш комп'ютер і перетворити на 
редаговані документи завдяки флагманському програмному забезпеченню OCR Readiris™ компанії IRIS. 
 
Зверніть увагу, що IRIScan™ Book 3 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. 

 

2. Встановлення ПЗ 

2.1 Реєстрація та встановлення 

 ПОРАДА: Ознайомтеся з системними вимогами, щоб переконатися у сумісності вашої системи. 

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

 

2. Натисніть кнопку Start now (Почати зараз). 

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

4. Виберіть потрібну операційну систему. 

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

6. Відкрийте папку, в яку ви завантажили програмне забезпечення, і запустіть інсталяційний файл. 

7. Відкриється наступний екран установки: 

8. Натисніть Readiris™ Pro, щоб встановити це програмне забезпечення. Дотримуйтесь інструкцій на 
екрані. 

9.  Підключіть ваш сканер,  коли це необхідно. 

http://www.irislink.com/start/isb3
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2.2 Активація програмного забезпечення 

Після успішного завантаження файлу Readiris™ Pro (файл .exe), що надається зі сканером, ви можете 
запустити його. 

Readiris™ Pro вимагає активації, яка може бути виконана автоматично при виконанні інструкцій, що 
відображаються на екрані: 

Процес активації програмного забезпечення Readiris, представленого зі сканером IRIS 

 

Якщо під час активації ви зіткнетеся з проблемами, ви можете звернутися в службу підтримки IRIS. 

Додаткова інформація про те, як обробляти ваші документи за допомогою Readiris™ Pro, міститься у 
відповідному посібнику користувача за посиланням  www.irislink.com. 

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

3.1 Вставте батарейки, що входять в комплект поставки 

1. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку, як показано на зображенні. 

 

 
 ПОРАДА: подивіться коротке відео.  

 

2. Вставте 3 лужні батарейки типу AAA, зважаючи на полярність. 
Полярність вказана всередині сканера. 

 
 

3.2 Вставте карту microSD™, що входить до комплекту 

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

 
 

3.3 Вставте карту microSD™, що входить до комплекту 

Деякі нові microSD карти можна використовувати лише після форматування. Додаткові відомості про 

форматування карти в розділі  Налаштування параметрів сканера. 

https://www.irislink.com/support/iriscanbook3/batteries
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4. Вибір параметрів сканера 
 

 Увага: Перед налаштуванням сканера переконайтеся, що карта microSD (входить до комплекту) вставлена в слот 
 

1. Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, щоб увімкнути сканер. Увімкнеться підсвічування 
екрану. 

 

 
2. Натисніть       один раз для переходу до параметрів сканера. 

 

3. Натискайте стрілки вгору та вниз, щоб перейти до потрібного параметра. 
 
4. Натисніть кнопку Scan, щоб відкрити його. 

 

 

5. Натискайте стрілки вгору та вниз, щоб перейти до потрібного параметра. 

 

6. Натисніть кнопку Scan для підтвердження. Вибрані параметри відображаються на екрані. 
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 Огляд параметрів сканера 
 

Параметр сканера Позначка Опис 

 

Режим кольору 
 

 
IRIScan™ Book підтримує два режими сканування: кольоровий та 
чорно-білий. 

 

Роздільна 
здатність 

 
 

IRIScan™ Book сканує зображення з роздільною здатністю 300, 
600 або 900 пікселів/дюйм. 

Формат виводу 
 

 IRIScan™ Book зберігає зображення у форматах JPG та PDF – 
зображення. 

Шифрування 
 

IRIScan™ Book може зберігати зображення у вигляді зашифрованих 

файлів:   Таким чином, файли можуть бути прочитані лише на 
комп'ютері після підключення до нього сканера. Файли будуть недоступні 
для читання з карти microSD.   

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

Примітка. форматує карту.   не форматує карту. 
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5. Сканування документів 
 

 

 

1. Натисніть та утримуйте кнопку    протягом 2 секунд, щоб увімкнути сканер. 

 

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

3. Натисніть кнопку Scan один раз. На екрані з'явиться слово Scan. 
 

4. Повільно та впевнено проведіть сканером по сторінці. 
 

 Порада. Під час сканування утримуйте документ нерухомим однією рукою.  
 

 

5. Дійшовши до кінця сторінки, натисніть кнопку Scan ще раз, щоб зупинити сканування. 
 

 

6. Відскановане зображення ненадовго з'явиться на екрані. Щоб перевірити його ще раз, натисніть 

стрілку вгору поряд із кнопкою Playback. 

Увага! 

Модель IRIScan™ Book 3 призначена для сканування окремих сторінок. Вона не підтримує створення 
багатосторінкових PDF-файлів. 
Виконайте дії 2–5 для кожної сторінки, що сканується. 

Примітка. У разі виникнення помилки під час сканування, наприклад через занадто швидке або нерівномірне 
сканування, на екрані з'явиться слово - Error. Додаткові відомості див. у розділі Усунення несправностей. 
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Порада: 

1. Якщо вам потрібен багатосторінковий PDF-файл: 
- Відскануйте сторінки по одній. 
- Передайте зображення або односторінкові PDF-файли на комп'ютер. 
- Скористайтеся Readiris для створення багатосторінкових PDF-файлів. 
 
2. Це може статися при скануванні невеликих товстих книг, вузькі поля яких не дозволяють відсканувати весь 
текст. 
Ви можете вирішити цю проблему шляхом сканування сторінок по горизонталі та повороту зображень у 
Readiris™. Крім того, можна перевернути сканер, помістити його в нижню частину сторінки та відсканувати її 
знизу догори. Зверніть увагу на те, що праве поле сканера більше, ніж ліве. 
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6. Передача документів на комп’ютер або планшет 

Існує два способи передати відскановані зображення на комп'ютер: miniUSB-кабель та адаптер microSD. 

6.1 Використання miniUSB-кабеля (Windows® и macOS®) 

1. Увімкніть IRIScan™ Book. 

2. Підключить USB-кабель, що входить в комплект, до IRIScan™ Book та комп’ютеру. 

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 у папці 
DCIM\100MEDIA на знімному диску.  
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6.2  Використання адаптера microSD (Windows®, macOS® та планшети) 

1. Натисніть на карту microSD, щоб звільнити її, і витягніть карту зі слота. 

2. Вставте її в адаптер microSD. 

 

 

 
3. Вставте адаптер у слот для карти SD на комп'ютері або в комплект для підключення камери для роботи з 

планшетом. (Не входить до комплекту). 
 
4. Карта пам'яті з документами з'явиться на комп'ютері або планшеті. 

 
 
5.    Відкрийте картку пам'яті та перемістіть документи на комп'ютер. Документи знаходяться у папці   

DCIM\100MEDIA на знімному диску. 
 
 

6.3  Редагування документів за допомогою Readiris™ 
 
Після передачі документів на ПК або Mac їх можна буде обробити у Readiris™ Pro. 

Додаткові відомості про обробку документів у Readiris™ див. у відповідних коротких довідниках на 

компакт-диску та повних посібниках за посиланням  www.irislink.com/support. 

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

7.1  Мінімальні системні вимоги до комп'ютера з Windows® 
 

Операційна система Windows® 10, Windows® 8.1, Windows 8® и Windows® 7 

ЦП Процесор з частотою 1 ГГц або більш продуктивний. 

ОЗП 1 Гбайт 

Простір на жорсткому 
диску 

 

300 МБ 

Обладнання 1 вільний порт USB 

7.2  Мінімальні системні вимоги для комп'ютера с macOS® 
 

Операційна система macOS® 10.12 або більш продуктивний. 

ЦП Процесор Intel 

ОЗП 1 Гбайт 

Простір на жорсткому 
диску 

 

300 МБ 

Обладнання 1 вільний порт USB 

 

7.3 Характеристики сканера 
 

Датчик зображення CIS 

 

Роздільна здатність 
300 пікселів/дюйм (за замовчуванням),  

600 пікселів/дюйм, 900 пікселів/дюйм 

 

Максимальна швидкість сканування 
+- 3 сек на документ (A4, 300 пікселів/дюйм, кольорове) 
+- 2 сек на документ (A4, 300 пікселів/дюйм, ч/б) 

Ємність (при використанні карти microSD 2 Гбайт*) 

*Кількість зображень може відрізнятися залежно від 
складності матеріалу. 

 

Ширина сканованого зображення 216 мм 

Довжина сканованого зображення 1200 мм 

 300 dpi 600 dpi 900 dpi 

Кольорове 1600 600 190 

Чорно-біле 2000 800 190 

 

ПРИМІТКА: Системні вимоги та сумісність можуть змінюватися з часом, залежно від операційної системи та 
оновлень програмного забезпечення Microsoft/Apple. 
Щоб отримати найактуальніші вимоги, ви можете переглянути сторінку підтримки на нашому веб-сайті. 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook
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Формат файлів JPG / PDF 

Екран 1,4 дюйма, TFT 

USB-порт USB 2.0 (високошвидкісний) 

Зовнішня пам'ять Карта MicroSD™ / MicroSDHC™ ємністю до 32 Гбайт 

 
 

Батарейки, що підтримуються 

3 лужні батарейки або акумулятори NiMh стандарту 
AAА 
Або живлення по USB 
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8. Пошук та виправлення несправностей 
 

Проблема Причина Рішення 

 
 
 

Сканер не вмикається. 

Низький заряд батареї. 

 

Батарейка вставлена 
неправильно. 

 
Батарейка відсутня. 

 
Замініть батарейки. 
 
Вставте акумулятори правильно.  
 
 
Підключіть сканер до комп'ютера. 

 

 
Зображення не 
зберігаються після 
сканування. 

Карта microSD не 
вставлена у слот. 
Карта microSD 
переповнена. Карта 
microSD не 
відформатована 
належним чином. 

 
Вставте карту microSD. 
Щоб звільнити місце, перемістіть зображення з 
картки microSD на комп'ютер. 
Відформатуйте карту. 

 

Комп'ютер не розпізнає 
сканер під час підключення. 

 
Помилка з'єднання. 

Переконайтеся, що роз'єм USB-кабелю 
підключено належним чином. 
Якщо потрібно, перезавантажте комп'ютер. 

 

Батарейки швидко 
закінчуються. 

 

Використовуються батарейки 
неправильного типу. 

Замініть наявні батарейки на 3 нові лужні батарейки 
або акумулятори NiMh стандарту AAA. 

 
Або підключіть сканер до комп'ютера та 
скористайтеся IRIScan™ Direct. 

Сканер створює розмиті 
зображення. 

 

Лінза сканера забруднена. 
 
Очистіть лінзу сухою ганчіркою. 

Сканер створює повернуті 
зображення. 

Сканер не 
відкалібрований належним 
чином. 

Відкалібруйте сканер за допомогою білого паперу. 
Довідкові відомості у розділі «Питання та 
відповіді». 

Повідомлення ERROR при 

сканування документа. 

Ви надто швидко проводите 
сканером по документу. 

Натисніть кнопку Scan, щоб повторно відсканувати 
документ. Рухайте пристрій повільно та впевнено. 

 
 

Якщо у вас виникнуть проблеми під час використання IRIScan™ Book 3, ознайомтеся з документом «Питання 
та відповіді» на нашому сайті або скористайтесь нашою технічною підтримкою. 

 
Наша політика підтримки  опублікована на нашому веб-сайті. 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook
http://www.irislink.com/Support-Policy
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9. Офіційні повідомлення 

IRIScan™ Book 3 
Програмне забезпечення, описане в цьому документі, надається за ліцензійною угодою або угодою про 
нерозголошення. Використання або копіювання цього програмного забезпечення допускається лише відповідно 
до умов зазначених вище угод. Не допускається відтворення будь-якої частини цієї публікації у будь-якій формі 
або у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу компанії I.R.I.S. SA. 
Матеріали, відскановані цим виробом, можуть бути захищені державним законодавством та іншими 
нормативами, такими як закони про авторське право. Покупець несе виняткову відповідальність за виконання 
таких законів та нормативів. 

 

Авторське право 
© I.R.I.S SA, 2019. Всі права захищені. 

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

 

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 в реальному 
програмному забезпеченні, можуть бути своєчасно відображені в 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 
Microsoft є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft. 

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 та Windows 10 є зареєстрованими товарними знаками або 
товарними знаками Microsoft у США та/або інших країнах. 

Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft. 

Інші назви та продукти, зазначені в цьому документі, можуть бути товарними знаками або зареєстрованими 
товарними знаками відповідних компаній. 

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. 

• 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.  
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• У разі перегрівання виробу або появи диму або незвичайного запаху, втрати кольору або зміни форми, 
негайно вимкніть сканер, витягніть акумулятори (якщо використовуються) та від'єднайте сканер. 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 із джерелами бруду, пилу та 
тепла та в приміщеннях, схильних до шокової дії, вібрацій, конденсації, дії 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 всіх 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 устаткуванні (2011/65/EU) та директиви щодо 
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. 

Дане 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, увімкнувши та вимкнувши пристрій), користувач 

може спробувати усунути їх таким 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. 

 
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 з пристроєм 

необхідно використовувати екрановані кабелі. 

 



Короткий довідник користувача – IRIScan™ 
Book 3 

16 

 

 

 

IC RSP-100 
Справжнім компанія I.R.I.S s.a. заявляє, що пристрої, що випускаються нею, IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book 
Executive, IRISPen™ Air, IRIScan™ Anywhere відповідають основним нормативним вимогам та іншим застосовним 
положенням канадської директиви IC RSP-100. 

 

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 у відповідну організацію для переробки, щоб захистити здоров'я людей та навколишнє середовище. Для 
отримання додаткової інформації про передачу обладнання для переробки зверніться до мерії, служби утилізації 
відходів або магазину, де ви купили виріб.  


