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See lühike kasutusjuhend aitab teil alustada IRIScan™ Book Executive 3 skanneri 
kasutamist. 
 
See skanner tarnitakse tarkvaraliste rakendustega Readiris™ Pro 14 ja IRIScan™ 
Direct (ainult Windows). Vastavad lühikesed kasutusjuhendid leiate IRIScan™ 
Book CD-ROM-ilt. Üksikasjalikku infot nende kõigi funktsioonide kohta leiate 
viimastest kasutusjuhenditest aadressil www.irislink.com/support. 
 
Selles juhendis sisalduvad kirjeldused põhinevad operatsioonisüsteemidel Windows 
7, Mac OS Lion ja iOS 6. Enne skanneri ja selle tarkvara kasutamist lugege see 
juhend palun läbi. Kogu info võib ilma etteteatamata muutuda. 

  

Sisukord 
1. Kontrollige tarvikuid 
2. Skanneri ettevalmistamine 
3. Valige skanneri seaded 
4. Skannige dokumendid 
5. Teisaldage dokumendid oma arvutisse / tahvelarvutisse 
6. Teisaldage dokumendid oma arvutisse / tahvelarvutisse WiFi abil  
7. Laadige alla ja redigeerige dokumente rakenduses IRIScan™ Book 
8. Skannige IRIScan™ Direct’iga (ainult Windows) 
9. Nippe 
10. Tehniline info 
11. Veaotsingu info 

http://www.irislink.com/support
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1. Kontrollige tarvikuid 

 

2. Valmistage skanner ette 

Pange kohale juuresolevad patareid 

1. Avage patareide pesa joonisel kujutatud viisil. 

 
2. Pange kohale 4 leeslispatareid. Jälgige seejuures õiget polaarsust. 

Õige polaarsus on kujutatud skanneri siseküljel. 
  
*Kuna NiMH patareid toimivad võimsusel 1,2 V elemendi kohta, mida on pisut vähem kui tavapäraste 
1,5 V elementide puhul, soovitame pikema kasutuse korral leelispatareisid.
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Pange kohale juuresolev microSD kaart 

1. Sisestage microSD kaart ettevaatlikult kaardipessa, kuni kaart on asendisse 
fikseerunud. 

 
  

Märkus: Windowsi arvutil saab rakendust IRIScan™ Book kasutada ka ilma 
patareide või microSD kaardita. Vt 8. osa. Skannige kujutisi IRIScan Direct'iga. 

Vormindage microSD kaart 

Mõnesid uusi microSD kaarte saab kasutada alles pärast vormindamist. Kaardi 
vormindamiseks järgige allpool toodud juhiseid.  
Tähelepanu: microSD kaardi vormindamisel kustutatakse kaardilt kõik failid. 

1. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel skaneerimisnupule. 

 
2. Avage patareipesa. 
3. Torgake mõni terav ese, nt kirjaklambri ots, vormindamise avasse. 
4. Ekraanile kuvatakse 'F'. Vormindamise kinnituseks vajutage üks kord nupule 

Scan. 
Kui vormindamine on lõpetatud, on ekraanile kuvatav skannitud dokumentide 
arv 0. 
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3. Valige skanneri seaded 

Märkus: enne, kui püüata avada skanneri seadeid, veenduge, et juuresolev microSD 
kaart on sisestatud kaardipessa. 
  

Skanneri seaded 

Skanneri seadetele juurdepääsemiseks: 
1. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel Scan. Ekraani valgus 

süttib. 

 
2. Press the Color/mono JPG/PDF button repeatedly to select the required 

output format and color mode: 
 JPG + värv 
 JPG + mustvalge 
 PDF + värv 
 PDF + mustvalge 

 
  

 Valitud seaded kuvatakse ekraanile. 

  

 
  

3. Eralduusvõime valmiseks vajutage nupule Resolution (Eraldusvõime): 
 Lo = 300 dpi 
 Mi = 600 dpi 
 Hi = 900 dpi 
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 Valitud eraldusvõime kuvatakse ekraani ülemisse paremasse nurka. 

 

WiFi seaded 

IRIScan™ Book Executive 3 toetab dokumentide edastamist WiFi teel. Selleks tuleb 
WiFi-funktsioon aktiveerida. 

 WiFi-funktsiooni aktiveerimiseks viige WiFi nupp keskassendisse. Nüüd süttib 
WiFi LED. 

 

 Lükake WiFi nupp paremale WiFi-funktsiooni deaktiveerimiseks. See on 
vajalik, kui kasutatakse rakendust IRIScan™ Direct. 

 Lükake WiFi nupp vasakule WiFi salasõna muutmiseks. (Ei soovitata. Kui 
soovite seda ikkagi muuta, vt meie veebisaidilt rubriiki KKK). WiFi LED 
hakkab nüüd vilkuma. 
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4. Skannige dokumendid 

Tähelepanu! 
IRIScan™ Book Executive 3 on ette nähtud skannimiseks ühe lehekülje kaupa. See 
ei loo mitmest leheküljest koosnevaid PDF-faile. 
Järgige iga skannitava lehekülje puhul allpool toodud samme 2 kuni 5. 

1. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel skaneerimisnupule. 

 
2. Asetage skanner skannitava lehekülje algusse. 
3. Vajutage üks kord nupule Scan (Skanni). Süttib LED Scan. 
4. Libistage skannerit aeglaselt ja ühtlaselt üle lehekülje. 

Nipp: hoidke skannimise ajal dokumenti ühe käega paigal. 

 
5. Kui jõuate lehekülje lõppu, vajutage skannimise peatamiseks uuesti Scan-

nupule. 
Märkus: kui skannimisel ilmnes viga - kui skanniti lnäiteks iiga kiiresti või 
ebaühtlaselt - süttib LED ERR. Vt abi osast Veaotsingu info. 

 
Nipp: 
Kui peate looma mitmest leheküljest koosnevaid PDF-faile: 

 Skannige leheküljed ühekaupa. 
 Teisaldage kujutis või ühest leheküljest koosnevad PDF-failid arvutisse. 
 Kasutage mitmest leheküljest koosnevate PDF-failide loomiseks rakendust 

Readiris.  
 
Skannimise nipp: 
Kui skannite väikest paksu raamatut, võib juhtuda, et serv on liiga kitsas ja teil ei 
õnnestu skannida kogu teksti. 
Selle probleemi saab lahendada, skannides lehekülgi horisontaalselt ja pöörates 
kujutist rakenduse Readiris™ abil. 
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Teiseks lahenduseks on asetada skanner lehekülje alaservale, keerata see tagurpidi 
ja skannida suunaga üles. Te märkate, et skanneri parempoolne serv on kitsam kui 
vasak. 

5. Teisaldage skannitud dokumendid 
arvutisse/tahvelarvutisse 

Skannitud dokumentide teisaldamiseks arvutisse on kaks viisi: kasutades mini USB-
kaablit ning kasutades microSD kaardi adapterit. 

Kasutades mini USB-kaablit (Windows ja Mac OS) 

1. Lülitage IRIScan™ Book sisse. 
2. Lükake WiFi nupp paremale WiFi-funktsiooni väljalülitamiseks. 

 

3. Ühendage juuresolev mini USB-kaabel nii IRIScan™ Book’iga kui arvutiga. 

 

4. Dokumente sisaldav kaardi mälu kuvatakse arvutis. 
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Näitlik kujutis Windowsi jaoks 

  

5. Avage kaardi mälu ja teisaldage dokumendid arvutisse. Dokumendid asuvad 
irdkettal kaustas DCIM\100Media. 

  

Kasutades microSD kaardi adapterit (Windows, Mac OS ja tahvelarvuti) 

1. Vabastamiseks vajutage microSD kaardile. Seejärel eemaldage kaart pesast. 

 

2. Pange see juuresolevasse microSD kaardi adapterisse. 
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3. Sisestage adapter arvuti SD kaardi pessa või kaamera ühenduskomplekti (ei 
kuulu tarnekomplekti), etühendada tahvelarvutiga. 

4. Dokumente sisaldav kaardi mälu kuvatakse arvutis/tahvelarvutis. 

 
Näitlik kujutis iOS-i jaoks 

5. Avage kaardi mälu ja teisaldage dokumendid arvutisse/tahvelarvutisse. 
Dokumendid asuvad irdkettal kaustas DCIM\100Media. 

  

Kui olete siirdanud dokumendid Windowsi arvutisse või Mac'i, saab neid töödelda, 
kasutades rakendust Readiris™. 
Teavet dokumentide töötlemise kohta rakenduses Readiris™ leiate installi CD-
ROM-il olevatest vastavatest lühijuhenditest ning täielikest kasutusjuhenditest 
aadressilt www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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6. Teisaldage dokumendid WiFi abil arvutisse / 
tahvelarvutisse 

1. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel Scan-nupule. 

 

2. Lükake WiFi nupp keskasendisse. WiFi LED süttib, mis tähendab, et WiFi-
funktsioon on sisse lülitatud. 

 

3. Lülitage arvutil WiFi-ühendus sisse ja valige IRIScanBook-f2XXX võrk. 

 
4. Kui teete seda esimest korda, palutakse teil sisestada salasõna. Salasõna on 

12345678.  
  

Pidage meeles, et salasõna muutmine ei ole soovitatav. 
  

5. Looge ühendus. 

Märkus: olles ühendatud IRIScan™ Book'i võrguga, ei ole teil 
internetiühendust. 

  

6. Avage veebilehitseja ja sisestage: 10.10.1.1 või iriscan.book.  
Teil on juurdepääs kaardi sisule turvalises failiserveris. 

  
Nipp: tahvelarvutis on võimalik ka alla laadida ja redigeerida dokumente 
rakenduses IRIScan™ Book. 
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7. Laadige nüüd vajalikud failid alla. Selleks: 
 Faili vaatamiseks klõpsake sellele. Klõpsake parema hiireklahviga ja 

valige Save picture as (Salvesta nimega).  
Fail salvestatakse JPG-kujutisena. 

 Või valige mitu faili ja klõpsake allalaadimise ikoonile. 

 Märkus: Windowsi arvutis salvestatakse failid .tar-failina. Nende 
lahtipakkimiseks on teil vaja faili arhiveerijat, nt 7-zip. 
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7. Laadige alla ja redigeerige dokumente 
rakenduses IRIScan™ Book 

1. Olenevalt kasutatava tahvelarvuti tüübist laadige alla rakendus Mac App 
Store'ist või Google Play'st. 

2. Avage rakendus IRIScan™ Book. 
  

Märkus: veenduge, et tahvelarvuti WiFi ühendus on sisse lülitatud ning et 
olete ühendatud IRIScan™ Book võrguga. 
(Selgitus 6. osas.) 

 
3. Klõpsake ühenduse ikoonile liidese ülemises vasakus nurgas.  

Ekraanile ilmub Sünkroonin ja kuvatakse teie skannitud dokumendid. 

 
4. Valige dokumendid, mida soovite alla laadida ja vajutage Download 

(Allalaadimine). 
Failid laetakse alla allalaadimise sektsiooni.  

 
5. Puudutage dokumenti, et avada see redaktoris. 

Siin saate dokumenti keerata, kärpida, lisada märkmeid jne. 
6. Kui olete redigeerimise lõpetanud, saate dokumendid rakendusses salvestada 

või saata need teistesse rakendustesse või saata e-posti teel. 
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Nende salvestamiseks rakenduses: 

 Puudutage  ja seejärel Save 
(Salvesta). 

 Valige, kuhu soovite dokumendi 
salvestada, ja puudutage Save. 
Dokumendid salvestatakse kaustade 
sektsiooni. 

 

  

  

Nende saatmiseks teistesse 
rakendustesse: 

 Puudutage  ikooni.  
 Valige Open In (Ava rakenduses), et 

valida teine rakendus, nt Readiris™ 
iPadi puhul, e-post e-postiga 
saatmiseks või Camera Roll sinna 
lisamiseks. 
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8. Skannige kujutisi IRIScan™ Direct'iga (ainult 
Windows) 

IRIScan™ Direct'iga on võimalik kasutada IRIScan™ Book'i isegi ilma patareideta 
või microSD kaardita. Vajalik on vaid ühendus Windowsi arvutiga, kasutades 
juuresolevat mini USB-kaablit. Skannitud dokumendid salvestatakse piltidena 
lõikelauale. 

Installige IRIScan™ Direct 

1. Pange arvuti CD-ROM ajamisse installiketas. 
Seademenüü kuvatakse automaatselt. (Kui menüüd ei ilmu, käivitage kettalt 
fail setup.exe.) 

2. Klõpsake IRIScan™ Direct ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

 
  

3. Installi lõpule viimiseks klõpsa Finish. 

IRIScan™ Direct'i kasutamine 

1. Ühendage IRIScan™ Book oma Windowsi arvutiga, kasutades juuresolevat 
mini USB-kaablit. 
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2. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel skaneerimisnupule. 
Veenduge, et ekraanile kuvatakse järgmine ikoon: 

 
3. Käivitage rakendus IRIScan™ Direct Windowsi Start-menüüst. 

 
4. IRIScan™ Direct seadete määramiseks klõpsake seadete ikoonile. 

 
 Valige IRIScan™ Direct'i ekraanikeel. 

Märkus: see seade mõjutab ainult IRIScan™ Direct'i kuvamist. See ei 
puuduta skaneerimise keelt ega dokumentide keelt. 

 Valige sakilt Scan skaneerimisvärv Scan Color (hall või värviline) ja 
skaneerimise suund Scan Orientation (horisontaalne või vertikaalne). 

 
 Seejärel klõpsake seadete salvestamiseks Save (Salvesta). 

5. Nüüd avage rakendus, kuhu soovite kujutise (Word, Paint jne) kleepida ja 
klõpsake hiire kursorit rakenduse sees. 
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6. Vajutage üks kord nupule Scan (Skanni). Süttib LED 'Scan'. 
7. Nüüd liigutage skannerit skannimiseks üle dokumendi. 
8. Skannimise peatamiseks vajutage uuesti Scan-nupule. 

Skannitud kujutis kleebitakse nüüd rakendusse. 

 
  
Märkus: Windowsi arvutiga ühendatuna kasutab IRIScan™ Book eraldusvõimet 300 
dpi. Kujutisi ei salvestata microSD kaardile, vaid lõikelauale. 
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9. Nippe 

Kuupäeva ja kellaaja lisamine skannitud dokumentidele 

Teie IRIScan™ Book 3 skanner võib lisada skannitud kujutistele kuupäeva ja 
kellaaja info. Nii teate täpselt, millal need skanniti. 

1. Skanneri sisselülitamiseks vajutage 2 sekundi vältel skaneerimisnupule. 

 
2. Avage patareipesa. 

 
3. Torgake mõni terav ese, nt kirjaklamber, kellaaja seadistamise auku. 
4. Aasta muutmiseks vajutage nupule Värviline/Mono või Eraldusvõime. 

Seejärel vajutage kinnituseks skaneerimisnupule. 

 
5. Korrake 4. toimingut kuu, päeva, tunni ja minutite määramiseks. 
6. Kui olete lõpetanud, torgake terav objekt kinnitamiseks uuesti kellaaja 

seadistamise auku. 
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10. Tehniline info 

Miinimumnõuded süsteemile Windows PC 

Operatsioonisüsteem 
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ja Windows Vista (draiveri 
installimine ei ole vajalik) 

CPU 
(keskprotsessor) 

1 GHz protsessor või kõrgem 

RAM 1 GB 

Kõvakettal ruumi 300 MB 

Riistvara CD-ROM kettaseade, 1 vaba USB port 

Miinimumnõuded süsteemile Mac OS 

Operatsioonisüsteem 
Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion ja Mountain Lion (draiverit 
ei ole vaja installida) 

CPU 
(keskprotsessor) 

Intel 

RAM 1 GB 

Kõvakettal ruumi 300 MB 

Riistvara CD-ROM kettaseade, 1 vaba USB port 

Miinimumnõuded süsteemile iOS ja Android OS 

Operatsioonisüsteem 
iOS 5.1 või hilisem ja Android OS 4.0 või hilisem  
  

Riistvara Kaamera ühenduse komplekt 

Skanneri spetsifikatsioonid 

Pildisensor A4 värvilise kujutise kontaktsensor 

Eraldusvõime 300 dpi (vaikeväärtus), 600 pi, 900 dpi 

Skaneerimise maksimaalne kiirus +- 4 sekundit A4 300 dpi värvi puhul 

Jõudlus (tuginedes 2 GB microSD 
kaardile*) 
*Skaneerimiste arv võib erineda olenevalt 
sisu keerukusest. 

 300 dpi 600 dpi 900 dpi 

Värv 1600 600 190 

Mono 2000 800 190 

  

Skannimise laius 217mm 

Skannimise pikkus 1200mm 

Faili vorming JPG / PDF 

Kuvapaneel Skannimise olekunäit 

USB port USB 2.0 kiire 
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Väline mälu MicroSD kaart (TF kaart) kuni 32 GB 

Toetatud patareid 
4 AAA leeliseline.  
   
Või USB-toitel. 

 

11. Veaotsingu info 

Probleem Põhjus Lahendus 

Ma ei saa skannerit sisse 
lülitada. 
  
  
  
  
  

Patareid on nõrgad. 
 
Patareid ei ole õigesti 
paigaldatud. 
 
Patareisid ei ole sisse 
pandud. 
  

Vahetage patareid välja. 
  
Pange patareid õigest 
kohale. 
  
Ühendage skanner arvutiga. 
  

Pärast skaneerimist ei saa 
pilte salvestada. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Kaardipesas puudub 
microSD kaart. 
  
  
  
microSD kaart on täis. 
  
  
microSD kaart on valesti 
vormindatud. 
  

Pange sisse microSD kaart. 
  
  
  
Teisaldage kujutised 
microSD kaardilt arvutisse, 
et vabastada kakardil ruumi. 
  
Vormindage kaart õigesti. 
  

Mu aruti ei tunne skannerit 
ära, kui ma selle ühendan. 
  
  

Ebaõnnestunud ühendus. 
  
  
  

Veenduge, et USB-kaabli 
mõlemad otsad on 
korralikult ühendatud. 
  
Vajadusel käivitage arvuti 
uuesti. 

Patareid peavad väga vähe 
vastu. 
  
  
  
  
  

Kasutatakse vale tüüpi 
patareisid. 
  
  
  
  
  

Asendage patareid 4 uue 
AAA leelispatareiga. 
  
Või ühendage skanner 
arvutiga ja kasutage 
IRIScan™ Direct'i. 
  

Muu skanner tekitab 
uduseid kujutisi. 
  

Skanneri lääts on 
tõenäoliselt must. 
  

Puhastage läätse pehme 
kuiva lapiga. 
  

Mu skanner tekitab 
moonutatud kujutisi. 
  

Skanner on valesti 
kalibreeritud. 
  

Kalibreerige skannerit valge 
paberilehe abil. Otsige abi 
meie veebisaidi KKK-osast. 
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Dokumenti skaneerides 
süttib kiri ERR. 
  
  

Te liigutate skannerit 
dokumentidel liiga kiiresti. 
  

Vajutage Scan-nupule, et 
dokument uuesti 
skaneerida, toimides kindlalt 
ja aeglaselt. 
  

ERR.-LED jääb põlema ja 
skanner on blokeeritud. 
  
  

Skanner on viidud 
kalibreerimisrežiimi 
juhuslikult, kuid 
kalibreerimine ebaõnnestus. 
  

Kalibreerige skanner õigesti. 
Otsige abi meie veebisaidi 
KKK-osast. 
  
  

Ma ei saa avada ega 
vaadata skaneeritud 
dokumente, mille laadisin 
alla rakendusest IRIScan™ 
Book. 

Skaneeritud failid laetakse 
alla .tar-failidena. 
  

Pakkige .tar lahti, kasutades 
sellist rakendust nagu 7-zip. 
  

  

Kui IRIScan™ Book Executive 3 kasutamisel esineb probleeme, uurige meie 
veebisaidil Korduma Kippuvate Küsimuste rubriiki või võtke ühendust tehnilisel toega 
aadressil www.irislink.com/support/iriscanbook3. 

 

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