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Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan™ 
Book Executive 3. 
 
Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris™ Pro 14 a IRIScan™ 
Direct (pouze pro systém Windows). Příslušné stručné uživatelské příručky 
naleznete na disku CD-ROM IRIScan™ Book. Podrobné informace o všech 
dostupných funkcích těchto aplikací najdete v nejnovějších uživatelských příručkách 
na adrese www.irislink.com/support. 
 
Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7, 
Mac OS Lion a iOS 6. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto 
skenerem a jeho softwarem. Všechny informace se mohou změnit bez předchozího 
oznámení. 
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1. Kontrola příslušenství 

 

2. Příprava skeneru 

Vložení dodaných baterií 

1. Otevřete kryt baterií podle obrázku. 

 
2. Vložte 4 alkalické* baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu. 

Správná polarita je znázorněna uvnitř skeneru. 
 
*Vzhledem k tomu, že NiMH baterie pracují s napětím 1,2 V na článek, což je poněkud méně než 
běžné články s napětím 1,5 V, doporučujeme k zajištění delší životnosti používat alkalické baterie. 
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Vložení dodané karty microSD 

1. Opatrně vložte kartu microSD do slotu pro paměťové karty, dokud nedojde k 
jejímu zajištění. 

 
 

Poznámka: Na počítači se systémem Windows lze skener IRIScan™ Book používat 
i bez baterií a karty microSD. Viz část 8. Skenování obrázků pomocí aplikace 
IRIScan Direct. 

Naformátování karty microSD 

Některé nové karty microSD je nutné před prvním použitím naformátovat. Chcete-li 
kartu naformátovat, postupujte podle následujících pokynů.  
Upozornění: Formátování karty microSD způsobí vymazání všech uložených 
souborů na kartě. 

1. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. 

 
2. Otevřete kryt baterií. 
3. Do otvoru Format vložte špičatý předmět, jako například kancelářskou 

sponku. 
4. Na displeji se zobrazí písmeno F. Jedním stisknutím tlačítka Scan potvrďte 

formátování. 
Po dokončení formátování se na displeji zobrazí počet naskenovaných 
souborů 0. 
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3. Výběr nastavení skeneru 

Poznámka: Dříve než se pokusíte přejít k nastavení skeneru, ověřte, zda je v otvoru 
pro kartu vložena dodaná karta microSD.  

Nastavení skeneru 

Přístup k nastavení skeneru: 
1. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. Displej se 

rozsvítí. 

 
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Color/mono JPG/PDF vyberte požadovaný 

výstupní formát a barevný režim: 
 JPG + Color (formát JPG, barevné skenování) 
 JPG + BW (formát JPG, černobílé skenování) 
 PDF + Color (formát PDF, barevné skenování) 
 PDF + BW (formát PDF, černobílé skenování) 

 
  

 Vybrané nastavení se zobrazí na displeji. 

  

 
  

3. Stisknutím tlačítka Resolution vyberte rozlišení: 
 Lo = 300 dpi (nízké) 
 Mi = 600 dpi (střední) 
 Hi = 900 dpi (vysoké) 
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 Vybrané rozlišení se zobrazí v pravém horním rohu displeje. 

 

Nastavení Wi-Fi 

Skener IRIScan™ Book Executive 3 podporuje přenos dokumentů prostřednictvím 
připojení Wi-Fi. Tento způsob přenosu vyžaduje aktivaci funkce Wi-Fi. 

 Chcete-li funkci Wi-Fi aktivovat, přesuňte tlačítko Wi-Fi do střední polohy. 
Indikátor Wi-Fi se rozsvítí. 

 

 Chcete-li funkci Wi-Fi deaktivovat, přesuňte tlačítko Wi-Fi doprava. Toto 
nastavení je nutné provést při používání aplikace IRIScan™ Direct. 

 Přesunutím tlačítka Wi-Fi doleva můžete změnit heslo Wi-Fi. (Tuto operaci 
nedoporučujeme provádět. Chcete-li přesto heslo změnit, přečtěte si odpovědi 
na nejčastější dotazy na našem webu.) Indikátor Wi-Fi začne blikat. 
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4. Skenování dokumentů 

Upozornění: 
Skener IRIScan™ Book Executive 3 je navržený ke skenování jednotlivých stránek. 
Nevytváří vícestránkové soubory PDF. 
Pro každou stránku, kterou skenujete, proveďte níže uvedené kroky 2 až 5. 

1. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. 

 
2. Položte skener na horní okraj stránky, kterou chcete naskenovat. 
3. Stiskněte jednou tlačítko Scan. Rozsvítí se indikátor Scan. 
4. Posouvejte skener pomalu a stálou rychlostí po stránce. 

Tip: Při skenování přidržujte dokument jednou rukou. 

 
5. Když dorazíte na dolní okraj stránky, ukončete skenování dalším stisknutím 

tlačítka Scan. 
Poznámka: V případě, že během skenování dojde k chybě (skenujete 
například příliš rychle nebo skener nedržíte vodorovně), rozsvítí se 
indikátor ERR. Nápovědu najdete v části Odstraňování potíží. 

 
Tip: 
V případě, že potřebujete vytvořit vícestránkový soubor PDF: 

 Naskenujte stránky po jedné. 
 Přeneste naskenované obrazy nebo jednostránkové soubory PDF do 

počítače. 
 Vygenerujte vícestránkové soubory PDF pomocí aplikace Readiris.  

 
Tip ke skenování: 
Při skenování malé silné knihy se může stát, že okraj je příliš úzký a nelze 
naskenovat celý text. 
Tento problém lze vyřešit tak, že stránky naskenujete vodorovně a otočíte 
naskenované obrazy pomocí aplikace a Readiris™. 
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Dalším řešením je položit skener na dolní okraj stránky, otočit jej vzhůru nohama a 
skenovat směrem vzhůru. Všimněte si, že pravý okraj skeneru je menší než levý. 

5. Přenášení naskenovaných dokumentů do 
počítače či tabletu 

Naskenované dokumenty lze přenést do počítače dvěma způsoby: pomocí kabelu 
mini USB nebo pomocí adaptéru na karty microSD. 

Použití kabelu mini USB (Windows a Mac OS) 

1. Zapněte skener IRIScan™ Book. 
2. Přesunutím tlačítka Wi-Fi doprava vypněte funkci Wi-Fi. 

 

3. Připojte dodaný kabel mini USB do skeneru IRIScan™ Book a do počítače. 
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4. V počítači se zobrazí paměťová karta obsahující naskenované dokumenty. 

 
Příklad pro systém Windows 

5. Otevřete složku paměťové karty a přesuňte dokumenty do počítače. 
Dokumenty se nacházejí ve složce vyměnitelného disku DCIM\100Media. 

 

Použití adaptéru na karty microSD (Windows, Mac OS a tablet) 

1. Stisknutím uvolněte kartu microSD a vyjměte ji z otvoru. 

 

2. Vložte kartu do dodaného adaptéru na karty microSD. 

 

3. Vložte adaptér do otvoru na karty SD v počítači nebo do soupravy Camera 
Connection Kit (není součást dodávky), kterou připojíte k tabletu. 
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4. V počítači či tabletu se zobrazí paměťová karta obsahující naskenované 
dokumenty. 

 
Příklad pro systém iOS 

5. Otevřete složku paměťové karty a přesuňte dokumenty do počítače či tabletu. 
Dokumenty se nacházejí ve složce vyměnitelného disku DCIM\100Media. 

 

Jakmile dokumenty přenesete do počítače se systémem Windows nebo Mac, 
můžete je zpracovat pomocí aplikace Readiris™. 
Informace o postupu při zpracování dokumentů v aplikaci Readiris™ najdete ve 
stručné uživatelské příručce na instalačním disku CD-ROM a v úplné uživatelské 
příručce na adrese www.irislink.com/support. 

6. Přenášení dokumentů do počítače či tabletu 
pomocí připojení Wi-Fi 

1. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. 

 

2. Přesuňte tlačítko Wi-Fi do střední polohy. Indikátor Wi-Fi se rozsvítí, což 
znamená, že funkce Wi-Fi je zapnutá. 

 
 
 

3. Zapněte v počítači připojení Wi-Fi a vyberte síť IRIScanBook-f2XXX. 

http://www.irislink.com/support
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4. Při prvním připojení budete vyzváni k zadání hesla. Heslo je 12345678.  

  
Toto heslo nedoporučujeme měnit. 

5. Navažte připojení. 

Poznámka: Při připojení k síti IRIScan™ Book nebudete mít přístup 
k internetu. 

6. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 10.10.1.1 nebo iriscan.book.  
Tím získáte přístup k obsahu karty na zabezpečeném souborovém serveru. 

Tip: Pokud používáte tablet, můžete také dokumenty stáhnout a upravit 
pomocí aplikace IRIScan™ Book. 

  

 

7. Nyní stáhněte požadované soubory. Postup: 
 Kliknutím na soubor zobrazíte příslušný obrázek. Klikněte pravým 

tlačítkem myši a vyberte příkaz Save picture as (Uložit obrázek jako).  
Soubor bude uložen jako obrázek ve formátu JPG. 

 Můžete také vybrat více souborů a kliknout na ikonu stažení. 

 Poznámka: Do počítače se systémem Windows budou soubory uloženy 
jako archiv ve formátu TAR. K jejich rozbalení budete potřebovat 
archivační program, jako například program 7-zip. 
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7. Stažení a úpravy dokumentů v aplikaci 
IRIScan™ Book 

1. V závislosti na typu používaného tabletu si stáhněte aplikaci z obchodu Mac 
App Store nebo Google Play. 

2. Otevřete aplikaci IRIScan™ Book. 
 

Poznámka: Ujistěte se, že je v tabletu zapnuto připojení Wi-Fi a že je 
tablet připojený k síti IRIScan™ Book. 
(Vysvětlení najdete v části 6.) 

 
3. Klikněte na ikonu připojení v levém horním rohu uživatelského rozhraní.  

Na obrazovce se zobrazí zpráva Synchronizing (Synchronizace) a zobrazí 
se naskenované dokumenty. 

 
4. Vyberte dokumenty, které chcete stáhnout, a klepněte na tlačítko Download 

(Stáhnout). 
Soubory budou staženy do složky stažených souborů.  

 
5. Klepnutím na dokument jej otevřete v Editoru. 

Zde můžete dokument otočit, oříznout, anotovat a podobně. 
6. Po dokončení úprav můžete dokumenty uložit v aplikaci nebo je můžete 

odeslat do jiných aplikací, případně odeslat e-mailem. 
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Uložení dokumentů v aplikaci: 

 Klepněte na ikonu  a potom 
klepněte na příkaz Save (Uložit). 

 Vyberte umístění, do kterého chcete 
dokument uložit, a klepněte na 
tlačítko Save (Uložit). 
Dokumenty budou uloženy do 
složky. 

 

  

 

Odeslání dokumentů do jiné aplikace: 

 Klepněte na ikonu .  
 Vyberte příkaz Open In (Otevřít v) 

k výběru jiné aplikace, jako například 
aplikace Readiris™ for iPad, příkaz 
Email k odeslání dokumentů e-
mailem nebo příkaz Camera Roll 
k uložení dokumentů do alba 
fotografií. 

 

 

8. Skenování obrázků pomocí aplikace 
IRIScan™ Direct (pouze systém Windows) 

Pomocí aplikace IRIScan™ Direct můžete skener IRIScan™ Book používat i bez 
baterií a karty microSD. Stačí skener připojit k počítači se systémem Windows 
pomocí dodaného kabelu mini USB. Naskenované dokumenty se pak ukládají jako 
obrázky do schránky. 

Instalace aplikace IRIScan™ Direct 

1. Vložte instalační disk do jednotky CD-ROM počítače. 
Automaticky se zobrazí instalační nabídka. (Pokud se nabídka nespustí, 
spusťte z disku program setup.exe.) 

2. Klikněte na položku IRIScan™ Direct a postupujte podle pokynů na 
obrazovce. 
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3. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) instalaci dokončete. 

Používání aplikace IRIScan™ Direct 

1. Připojte skener IRIScan™ Book k počítači se systémem Windows pomocí 
dodaného kabelu mini USB. 

 
2. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. 

Ujistěte se, že se na displeji zobrazí následující ikona: 

 
3. Spusťte aplikaci IRIScan™ Direct pomocí nabídky Start systému Windows. 

 
4. Kliknutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte nastavení aplikace 

IRIScan™ Direct. 

 
 Vyberte jazyk zobrazení aplikace IRIScan™ Direct. 

Poznámka: Toto nastavení má vliv pouze na jazyk, ve kterém je 
zobrazena aplikace IRIScan™ Direct. Nijak nesouvisí s jazykem 
skenování nebo jazykem dokumentů. 

 Na kartě Scan (Skenování) vyberte v části Scan Color (Barva 
skenování) možnost Gray (Šedá) nebo Color (Barevná) a v části Scan 
Orientation (Orientace skenování) vyberte možnost Horizontal 
(Vodorovně) nebo Vertical (Svisle). 
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 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení. 

5. Nyní otevřete aplikaci, do které chcete vložit naskenovaný obrázek (například 
aplikaci Word nebo Malování), a kliknutím do ní umístěte kurzor. 

 
6. Stiskněte jednou tlačítko Scan. Rozsvítí se indikátor Scan. 
7. Nyní posouváním skeneru naskenujte dokument. 
8. Dalším stisknutím tlačítka Scan ukončete skenování. 

Naskenovaný obrázek bude vložen do aplikace. 

 
  
Poznámka: Je-li skener IRIScan™ Book připojen k počítači se systémem Windows, 
používá rozlišení 300 dpi. Obrázky se neukládají na kartu microSD, ale do schránky. 



Czech   Czech 
 

17 

9. Tipy 

Přidání data a času do naskenovaných obrázků 

Skener IRIScan™ Book 3 umožňuje přidat do naskenovaných obrázků datum a čas. 
Díky tomu budete přesně vědět, kdy jste obrázky naskenovali. 

1. Stisknutím tlačítka Scan po dobu 2 sekund zapněte skener. 

 
2. Otevřete kryt baterií. 

 
3. Do otvoru Time Set vložte špičatý předmět, jako například kancelářskou 

sponku. 
4. Stisknutím tlačítka Color/Mono nebo Resolution změňte rok. Potvrďte 

nastavení stisknutím tlačítka Scan. 

 
5. Opakováním kroku 4 nastavte postupně měsíc, den, hodiny a minuty. 
6. Po dokončení nastavení potvrďte datum a čas opětovným vložením špičatého 

předmětu do otvoru Time Set. 
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10. Technické informace 

Minimální požadavky na počítač se systémem Windows 

Operační systém 
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista (není 
nutné instalovat žádné ovladače) 

Procesor Procesor s frekvencí 1 GHz nebo vyšší 

RAM 1 GB 

Místo na pevném 
disku 

300 MB 

Hardware Jednotka CD-ROM, 1 volný port USB 

Minimální požadavky na počítač se systémem Mac OS 

Operační systém 
Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion nebo Mountain Lion (není 
nutné instalovat žádné ovladače) 

Procesor Procesor Intel 

RAM 1 GB 

Místo na pevném 
disku 

300 MB 

Hardware Jednotka CD-ROM, 1 volný port USB 

Minimální požadavky na zařízení se systémem iOS nebo Android 

Operační systém 
iOS 5.1 nebo vyšší, Android 4.0 nebo vyšší  
  

Hardware Souprava Camera Connection Kit 

Specifikace skeneru 

Obrazový snímač Barevný kontaktní obrazový snímač A4 

Rozlišení 300 dpi (výchozí), 600 dpi, 900 dpi 

Maximální rychlost skenování 
Přibližně 4 sekundy při barevném 
skenování formátu A4 s rozlišením 300 dpi 

Kapacita (při použití karty microSD 
s kapacitou 2 GB*) 
*Počet naskenovaných dokumentů se 
může lišit v závislosti na složitosti obsahu. 

 300 dpi 600 dpi 900 dpi 

Barevně 1600 600 190 

Černobíle 2000 800 190 

  

Šířka skenování 217 mm 

Délka skenování 1200 mm 

Formát souborů JPG, PDF 

Panel s displejem Zobrazení stavu skenování 
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Port USB Vysokorychlostní port USB 2.0 

Externí paměť 
Karta microSD (karta TF) s kapacitou max. 
32 GB 

Podporované baterie 

4 alkalické články AAA  
   
nebo napájení prostřednictvím rozhraní 
USB 

 

11. Řešení problémů 

Problém Příčina Řešení 

Skener nelze zapnout. 
 
 
 
 
 

Nízký stav baterií. 
 
Baterie nejsou správně 
vloženy. 
 
Nejsou vloženy baterie. 
 

Vyměňte baterie. 
 
Vložte baterie správně. 
 
Připojte skener k počítači. 
 

Naskenované obrázky nelze 
uložit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V otvoru pro kartu není 
vložena karta microSD. 
 
 
 
Karta microSD je plná. 
 
 
Karta microSD není správně 
naformátovaná. 
 

Vložte kartu microSD. 
 
 
 
Uvolněte místo na kartě 
microSD přesunutím 
obrázků z karty do počítače. 
 
Naformátujte kartu. 
 

Počítač po připojení 
nerozpozná skener. 
 
 

Chyba připojení 
 
 
 

Ověřte, zda jsou správně 
připojeny oba konce kabelu 
USB. 
 
V případě potřeby restartujte 
počítač. 

Životnost baterií je velice 
krátká. 
 
 
 
 
 

Používáte nesprávný typ 
baterií. 
 
 
 
 
 

Vyměňte baterie za 4 nové 
alkalické baterie AAA. 
 
Případně připojte skener 
k počítači a použijte aplikaci 
IRIScan™ Direct. 
 

Skener vytváří rozmazané 
obrázky. 
 

Čočka skeneru je 
pravděpodobně špinavá. 
 

Vyčistěte čočku měkkým 
suchým hadříkem. 
 

Skener vytváří zkreslené Skener pravděpodobně není Zkalibrujte skener pomocí 
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obrázky. 
 
 
 

správně zkalibrovaný. 
 
 
 

listu bílého papíru. Další 
informace najdete v části 
FAQ na našem webu. 
 
 
 

Při skenování dokumentu se 
rozsvítí indikátor ERR. 
 
 

Posouváte skener po 
dokumentu příliš rychle. 
 

Stiskněte tlačítko Scan 
a naskenujte dokument 
znovu, stálou rychlostí 
a pomalu. 
 

Svítí indikátor ERR a skener 
je zablokovaný. 
 
 

Skener omylem přešel do 
kalibračního režimu, ale 
kalibrace nebyla úspěšná. 
 

Proveďte správnou kalibraci 
skeneru. Další informace 
najdete v části FAQ na 
našem webu. 
 
 

Nelze otevřít nebo zobrazit 
naskenované dokumenty, 
které byly staženy z aplikace 
IRIScan™ Book. 

Naskenované dokumenty 
byly staženy jako soubory 
ve formátu TAR. 
 

Rozbalte je pomocí 
aplikace, jako je například 
program 7-zip. 
 

 

V případě, že při používání skeneru IRIScan™ Book Executive 3 budete mít potíže, 
přečtěte si nejčastější dotazy nebo kontaktujte technickou podporu na adrese 
www.irislink.com/support/iriscanbook3. 

 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook3
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