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Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su skaitytuvu 
IRIScan™ Book Executive 3. 
 
Su skaitytuvu pateikiama ši programinė įranga: Readiris™ Pro 14, IRIScan™ 
Direct (tik „Windows“). IRIScan™ Book CD-ROM diske rasite atitinkamus glaustus 
naudotojo vadovus. Išsami informacija apie visas savybes pateikiama naujausiuose 
naudotojo vadovuose, kuriuos rasite čia: www.irislink.com/support. 
 
Šiame vadove pateikti aprašymai pagrįsti operacinėmis sistemomis „Windows 7“, 
„Mac OS Lion“ ir „iOS 6“. Prieš naudodami skaitytuvą ir jo programinę įrangą, 
perskaitykite šį vadovą. Visa informacija gali būti pakeista neįspėjus. 

  

Turinys 
1. Patikrinkite priedus 
2. Paruoškite skaitytuvą 
3. Pasirinkite skaitytuvo nuostatas 
4. Nuskaitykite dokumentus 
5. Dokumentus perkelkite į kompiuterį / planšetę 
6. Perkelkite dokumentus į kompiuterį / planšetę naudodami „WiFi“ 
7. Atsisiųskite ir redaguokite dokumentus naudodamiesi programa 
„IRIScan™ Book“ 
8. Nuskaitykite naudodami „IRIScan™ Direct“ (tik sistemoje „Windows“) 
9. Patarimai 
10. Techninė informacija 
11. Trikčių šalinimo informacija 

http://www.irislink.com/support
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1. Patikrinkite priedus 

 

2. Paruoškite skaitytuvą 

Įdėkite pridedamas baterijas 

1. Atidarykite baterijų skyrių, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 

 

2. Įdėkite 4 šarmines* baterijas; žiūrėkite, kad būtų teisingas poliškumas. 

Teisingas poliškumas nurodytas skaitytuvo viduje. 

  

*Vieno NiMH baterijos elemento įtampa yra 1,2 V, tai yra šiek tiek mažesnė, palyginti su standartiniais 

1,5 V elementais, todėl rekomenduojame naudoti šarmines baterijas – jų veikimo laikas ilgesnis. 
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Įkiškite pridedamą „microSD“ kortelę 

1. Į kortelės lizdą atsargiai kiškite „microSD“ kortelę, kol ji užsifiksuos. 

 

  

Pastaba: naudojant „Windows“ kompiuterį, „IRIScan™ Book“ galima naudoti ir be 

baterijų ar „microSD“ kortelės. Skaitykite 8 skyrių. Nuskaitykite vaizdus naudodami 

„IRIScan Direct“. 

Suformatuokite „microSD“ kortelę 

Kai kurias naujas „microSD“ korteles galima naudoti tik jas suformatavus. Norėdami 

suformatuoti kortelę, vykdykite toliau pateiktas instrukcijas. 

Dėmesio: formatuojant „microSD“ kortelę, joje bus ištrinti visi failai. 

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą 

įjungtumėte. 

 

2. Atidarykite baterijos skyrių. 

3. Į Format (Formatuoti) angą įkiškite smailų daiktą, pavyzdžiui, sąvaržėlę. 

4. Ekrane pasirodys raidė „F“. Vieną kartą paspauskite mygtuką Scan 

(Nuskaityti), kad patvirtintumėte formatavimą. 

Formatavimui pasibaigus, ekrane rodomas nuskaitytų vaizdų skaičius bus 0. 
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3. Pasirinkite skaitytuvo nuostatas 

Pastaba: prieš bandydami pasiekti skaitytuvo nuostatas, užtikrinkite, kad į kortelės 

lizdą būtų įkišta pateikta „microSD“ kortelė. 

Skaitytuvo nuostatos 

Jei norite pasiekti skaitytuvo nustatas: 

1. 2 sekundėms nuspauskite Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte. 

Įsijungs ekranas. 

 

2. Spaudykite mygtuką Color/mono JPG/PDF (Spalvotas / nespalvotas JPG / 

PDF), kad pasirinktumėte reikiamą išvesties formatą ir spalvos režimą: 

 JPG + Color (JPG ir spalvotai) 

 JPG + BW (JPG ir nespalvotai) 

 PDF + Color (PDF ir spalvotai) 

 PDF + BW (PDF ir nespalvotai) 

 

 Ekrane pasirodys pasirinktos nuostatos. 
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3. Paspauskite mygtuką Resolution (Skiriamoji geba), kad parinktumėte 

skiriamąją gebą: 

 Lo = 300 tašk./colyje 

 Mi = 600 tašk./colyje 

 Hi = 900 tašk./colyje 

 

 Pasirinkta skiriamoji geba rodoma ekrano viršutiniame dešiniajame 

kampe. 

 

„WiFi“ nuostatos 

„IRIScan™ Book Executive 3“ palaiko dokumentų siuntimą naudojant „WiFi“. Tam 
reikia aktyvinti „WiFi“ funkciją. 

 „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį viduryje, kad įjungtumėte „WiFi“ funkciją. 
Dabar užsidega „WiFi“ šviesos diodas. 

 

 „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį dešinėje, kad išjungtumėte „WiFi“ funkciją. 
Tai reikia padaryti naudojant „IRIScan™ Direct“. 

 „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį kairėje, kad pakeistumėte „WiFi“ slaptažodį. 
(Nerekomenduojama. Jei jį norite pakeisti, skaitykite mūsų svetainės skiltį 
FAQ (DUK)). Pradeda mirksėti „WiFi“ šviesos diodas. 
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4. Nuskaitykite dokumentus 

Dėmesio: 
„IRIScan™ Book Executive 3“ skirta vienu metu nuskaityti vieną puslapį. Ji 
negeneruoja kelių puslapių PDF failų. 
Su kiekvienu nuskaitytu puslapiu atlikite toliau nurodytus 2–5 veiksmus. 

 

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą 

įjungtumėte. 

 

2. Skaitytuvą padėkite ant puslapio, kurį norite nuskaityti, viršaus. 

3. Vieną kartą paspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti). Užsidega Scan 

(Nuskaitymo) šviesos diodas. 

4. Skaitytuvą lėtai ir tolygiai slinkite virš puslapio. 

Patarimas: nuskaitydami viena ranka laikykite dokumentą, kad jis 

nesujudėtų. 

 

5. Pasiekę puslapio apačią, dar kartą paspauskite mygtuką „Scan“ (Nuskaityti) 

nuskaitymui sustabdyti. 

Pastaba: jei nuskaitant atsiranda klaida (jei, pavyzdžiui, nuskaitoma per 

greitai arba nelygiai), užsidega ERR šviesos diodas. Pagalbos ieškokite 

skyriuje Trikčių šalinimo informacija. 

  

Patarimas: 

Jei norite sukurti kelių puslapių PDF failus: 

 Nuskaitykite puslapius po vieną. 

 Nuskaitytą vaizdą arba vieno puslapio PDF failus perkelkite į kompiuterį. 

 Naudokite programą „Readiris“ kelių puslapių PDF failams generuoti.  
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Nuskaitymo patarimai: 

Nuskaitant mažą, storą knygą, paraštės gali būti per siauros, kad galėtumėte 

nuskaityti visą tekstą. 

Šią problemą galite išspręsti puslapius nuskaitydami horizontaliai ir vaizdus 

pasukdami naudodamiesi „Readiris™“. 

 

Kitas sprendimas: skaitytuvą padėkite ant puslapio apačios, jį apverskite ir 

nuskaitykite atvirkščiai. Pastebėsite, kad skaitytuvo dešinioji paraštė yra mažesnė už 

kairiąją. 

5. Nuskaitytus dokumentus perkelkite į 
kompiuterį / planšetę 

Nuskaitytus dokumentus į kompiuterį galima perkelti dviem būdais: naudojant mažos 
USB jungties kabelį ir naudojant „microSD“ kortelės adapterį. 

Naudojant mažos USB jungties kabelį („Windows“ ir „Mac OS“) 

1. Įjunkite „IRIScan™ Book“. 
2. „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį dešinėje, kad išjungtumėte „WiFi“ funkciją. 

 

3. Prie „IRIScan™ Book“ ir kompiuterio prijunkite pateikiamą mažos USB 
jungties kabelį. 
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4. Kompiuteryje pasirodys kortelės atmintis, kurioje yra jūsų dokumentai. 

 
Vaizdo sistemoje „Windows“ pavyzdys 

5. Atverkite kortelės atmintį ir perkelkite dokumentus į kompiuterį. Dokumentai 
yra išimamo disko aplanke DCIM\100Media. 

Naudojant „microSD“ kortelės adapterį („Windows“, „Mac OS“ ir planšetė) 

1. Paspauskite „microSD“ kortelę, kad ją atfiksuotumėte. Tada ją išimkite iš 
kortelės lizdo. 

 

2. Ją įkiškite į pateikiamą „microSD“ kortelės adapterį. 
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3. Adapterį įkiškite į kompiuterio SD kortelės lizdą arba, jei adapterį norite 
prijungti prie planšetės, jį įkiškite į kameros prijungimo rinkinį (nepridedamas). 

4. Kompiuteryje / planšetėje pasirodys kortelės atmintis, kurioje yra jūsų 
dokumentai. 

 
Vaizdo sistemoje „iOS“ pavyzdys 

5. Atverkite kortelės atmintį ir perkelkite dokumentus į kompiuterį / planšetę. 
Dokumentai yra išimamo disko aplanke DCIM\100Media. 

  

Dokumentus perkėlus į „Windows“ arba „Mac“ kompiuterį, juos galima apdoroti 
naudojantis „Readiris™“. 
Informacija, kaip dokumentus apdoroti naudojantis Readiris™, pateikiama įdiegimo 
CD-ROM diske esančiuose glaustuose naudotojo vadovuose ir išsamiuose 
naudotojo vadovuose, kuriuos rasite čia: www.irislink.com/support. 

6. Dokumentų perkėlimas į kompiuterį / 
planšetę naudojant „WiFi“ 

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą 
įjungtumėte. 

 

http://www.irislink.com/support
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2. „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį viduryje. Užsidega „WiFi“ šviesos diodas – 
taip parodoma, kad „WiFi“ funkcija įjungta. 

 

3. Įjunkite „WiFi“ ryšį kompiuteryje ir pasirinkite tinklą IRIScanBook-f2XXX. 

 
4. Kai tai atliekate pirmą kartą, būsite paraginti įvesti slaptažodį. Slaptažodis yra 

12345678. 
  

Slaptažodžio keisti nerekomenduojama. 
  

5. Užmegzkite ryšį. 

Pastaba: prisijungus prie „IRIScan™ Book“ tinklo, prieigos prie interneto 
neturėsite. 

  

6. Paleiskite žiniatinklio naršyklę ir įveskite: 10.10.1.1 arba iriscan.book. 
Kortelės turinį pasiekiate apsaugotame failų serveryje. 

  
Patarimas: planšetėje dokumentus galite atsisiųsti ir redaguoti 
naudodamiesi programa „IRIScan™ Book“. 
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7. Dabar atsisiųskite reikalingus failus. Tam atlikite tokius veiksmus:  
 Spustelėkite failą, kad pamatytumėte jo vaizdą. Spustelėkite dešinį 

pelės klavišą ir parinkite Save picture as (Išsaugoti paveikslėlį kaip). 
Failas bus išsaugotas kaip JPG vaizdas. 

 Arba parinkite kelis failus ir spustelėkite atsisiuntimo piktogramą. 

 Pastaba: kompiuteryje su „Windows“ failai išsaugomi .tar formatu. Kad 
juos išpakuotumėte, prireiks pakavimo programos, pavyzdžiui, „7-zip“. 

 

7. Atsisiųskite ir redaguokite dokumentus 
naudodamiesi programa „IRIScan™ Book“ 

1. Atsižvelgdami į planšetės, kurią naudojate, tipą, programą atsisiųskite iš „Mac 

App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės. 

2. Paleiskite programą IRIScan™ Book App. 

  

Pastaba: planšetėje turi būti įjungtas „WiFi“ ryšys ir turite būti prisijungę 

prie tinklo „IRIScan™ Book“. 

(Kaip paaiškinta 6 skyriuje.) 
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3. Spustelėkite sąsjos viršutiniame kairiajame kampe esančią prisijungimo 

piktogramą. 

Ekrane pasirodo žodis Synchronizing (Sinchronizuojama) ir parodomi jūsų 

nuskaityti vaizdai. 

 

4. Pasirinkite dokumentus, kuriuos norite atsisiųsti, ir bakstelėkite Download 

(Atsisiųsti). 

Failai atsiunčiami į atsisiunčiamų failų skyrių. 

 

5. Bakstelėkite dokumentą, kad jį atvertumėte Editor (Redaktoriuje). 

Čia dokumentą galite sukti, apkirpti, jame rašyti pastabą ir t. t. 

6. Baigę redaguoti, dokumentus galite išsaugoti programoje arba juos siųsti į 

kitas programas arba el. paštu. 

 

  

Jei norite išsaugoti programoje: 

 Bakstelėkite  ir po to 

bakstelėkite Save (Išsaugoti). 

 Pasirinkite, kur norite dokumentą 
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išsaugoti, ir bakstelėkite Save 

(Išsaugoti). 

Dokumentai išsaugoti aplanko 

skyriuje. 

 

  

Jei norite siųsti į kitas programas: 

 Bakstelėkite  piktogramą. 

 Pasirinkite Open In (Atverti 

naudojant), kad pasirinktumėte kitą 

programą, pavyzdžiui, Readiris™ 

for iPad, Email, kad siųstumėte el. 

paštu arba Camera Roll, kad juos 

pridėtumėte ten. 

 

 

8. Nuskaitykite vaizdus naudodami „IRIScan™ 
Direct“ (tik sistemoje „Windows“) 

Naudodami „IRIScan™ Direct“, „IRIScan™ Book“ galite naudoti net be baterijų ar 

„microSD“ kortelės. Įrenginį reikia tiesiog prijungti prie „Windows“ kompiuterio 

naudojant pridedamą mažos USB jungties kabelį. Nuskaityti vaizdai išsaugomi kaip 

vaizdai iškarpinėje. 

Įdiekite „IRIScan™ Direct“ 

1. Į kompiuterio CD-ROM įrenginį įdėkite įdiegimo diską. 

Automatiškai pasirodys sąrankos meniu. (Jei meniu nepasirodo, paleiskite 

diske esantį failą setup.exe.) 

2. Spustelėkite IRIScan™ Direct ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 
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3. Spustelėkite Finish (Baigti) įdiegimui baigti. 

„IRIScan™ Direct“ naudojimas 

1. „IRIScan™ Book“ prijunkite prie „Windows“ kompiuterio naudodami 

pridedamą mažos USB jungties kabelį. 

 

2. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą 

įjungtumėte. 

Įsitikinkite, ar ekrane pasirodo toliau pavaizduota piktograma: 

 

3. „Windows“ meniu Pradžia paleiskite programą IRIScan™ Direct. 
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4. Norėdami nustatyti „IRIScan™ Direct“ nuostatas, spragtelėkite nuostatų 

piktogramą. 

 

 Pasirinkite „IRIScan™ Direct“ rodymo kalbą. 

Pastaba: ši nuostata turi poveikį tik tam, kokia kalba rodoma programa 

„IRIScan™ Direct“. Ji neturi poveikio nuskaitymo arba jūsų dokumentų 

kalbai. 

 Kortelėje Scan (Nuskaityti) pasirinkite Scan Color (Nuskaitymo spalva) 

(nespalvotai arba spalvotai) ir Scan Orientation (Nuskaitymo 

orientacija) (horizontali arba vertikali). 

 

 Po to spustelėkite Save (Išsaugoti) nuostatoms išsaugoti. 

5. Dabar paleiskite programą, kurioje norite įdėti vaizdą („Word“, „Paint“ ir pan.), 

ir spustelėkite pele žymeklį nuvedę į programą. 
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6. Vieną kartą paspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti). Užsidega Scan 

(Nuskaitymo) šviesos diodas. 

7. Dabar skaitytuvą veskite virš dokumento, kad jį nuskaitytumėte. 

8. Vėl paspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad nuskaitymą sustabdytumėte. 

Dabar nuskaitytas vaizdas bus įdėtas į programą. 

 

  

Pastaba: kai įrenginys prijungtas prie „Windows“ kompiuterio, „IRIScan™ Book“ 

naudos 300 tašk./colyje skiriamąją gebą. Vaizdai išsaugomi ne „microSD“ kortelėje, 

bet iškarpinėje. 
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9. Patarimai 

Datos ir laiko informacijos pridėjimas nuskaitytuose 
vaizduose 

„IRIScan™ Book 3“ skaitytuvas nuskaitytuose vaizduose gali pridėti datos ir laiko 

informaciją. Taip galėsite žinoti tikslų vaizdų nuskaitymo laiką. 

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką Scan (Nuskaityti), kad skaitytuvą 

įjungtumėte. 

 

2. Atidarykite baterijos skyrių. 

 

3. Į Time Set (Laiko nustatymo) angą įkiškite smailų daiktą, pavyzdžiui, 

sąvaržėlę. 

4. Norėdami pakeisti metus, paspauskite mygtukus Color/Mono (Spalvotai / 

nespalvotai) arba Resolution (Skiriamoji geba). Po to paspauskite Scan 

(Nuskaityti), kad patvirtintumėte. 

 

5. 4 veiksmą pakartokite norėdami nustatyti mėnesį, dieną, valandą ir minutes. 

6. Baigę nustatyti, į Time Set (Laiko nustatymo) angą vėl įkiškite smailų daiktą, 

kad patvirtintumėte. 
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10. Techninė informacija 

Minimalūs sistemos reikalavimai „Windows“ kompiuteriui 

Operacinė sistema 
„Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“ ir „Windows Vista“ 
(tvarkyklės įdiegti nereikia) 

Centrinis 
procesorius 

1 GHz procesorius 

RAM 1 GB 

Laisva vieta 
standžiajame diske 

300 MB 

Aparatinė įranga CD-ROM įrenginys, 1 laisvas USB prievadas 

Minimalūs sistemos reikalavimai „Mac OS“ kompiuteriui 

Operacinė sistema 
„Mac OS Leopard“, „Snow Leopard“, „Lion“ ir „Mountain Lion“ 
(tvarkyklės įdiegti nereikia) 

Centrinis 
procesorius 

„Intel“ procesorius 

RAM 1 GB 

Laisva vieta 
standžiajame diske 

300 MB 

Aparatinė įranga CD-ROM įrenginys, 1 laisvas USB prievadas 

Minimalūs sistemos reikalavimai „iOS“ ir „Android“ įrenginiams 

Operacinė sistema 
„iOS 5.1“ arba naujesnė ir „Android OS 4.0“ arba naujesnė  
  

Aparatinė įranga Kameros prijungimo rinkinys 

 

Skaitytuvo specifikacijos 

Vaizdo jutiklis A4 spalvinio kontaktinio vaizdo jutiklis 

Skiriamoji geba 
300 tašk./colyje (numatytoje), 600 tašk./colyje, 
900 tašk./colyje 

Maksimali nuskaitymo sparta +- 4 sekundės A4 300 tašk./colyje, spalvotai 

Talpa (pagrįsta 2 GB „microSD“ 
kortele*) 
*Nuskaitytų vaizdų skaičius priklauso 
nuo turinio sudėtingumo. 

  
300 

tašk./colyje 
600 

tašk./colyje 
900 

tašk./colyje 

Spalvotai 1 600 600 190 

Nespalvotai 2 000 800 190 

  

Nuskaitymo plotis 217 mm 
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Nuskaitymo ilgis 1 200 mm 

Failo formatas JPG / PDF 

Ekranas Nuskaitymo būsenos ekranas 

USB prievadas Didelės spartos USB 2.0 

Išorinė atmintis „MicroSD“ kortelė (TF kortelė) iki 32 GB 

Palaikomos baterijos 
4 AAA šarminės.  
   
Arba maitinimas naudojant USB. 

  

11. Trikčių šalinimo informacija 

Problema Priežastis Sprendimas 

Skaitytuvas neišsijungia. 
  
  
  
  
  

Baterijose liko mažai 
įkrovos. 
 
Baterija netinkamai įdėta. 
 
Baterijos neįdėtos. 
  

Pakeiskite baterijas. 
  
Tinkamai įdėkite baterijas. 
  
Skaitytuvą prijunkite prie 
kompiuterio. 
  

Nuskaičius vaizdus, jų 
nepavyksta išsaugoti. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Kortelės lizde nėra 
„microSD“ kortelės. 
  
  
  
„microSD“ kortelė pilna. 
  
  
„microSD“ kortelė nebuvo 
tinkamai suformatuota. 
  

Įdėkite „microSD“ kortelę. 
  
  
  
Vaizdus iš „microSD“ 
kortelės perkelkite į 
kompiuterį, kad kortelėje 
būtų laisvos vietos. 
  
Tinkamai suformatuokite 
kortelę. 
  

Kompiuteris neatpažįsta 
skaitytuvo, kai jį prijungiu. 
  
  

Prijungimo triktis. 
  
  
  

Patikrinkite, ar abu USB 
kabelio galai tvirtai prijungti. 
  
Jei reikia, išjunkite 
kompiuterį ir vėl įjunkite. 

Baterijos veikimo trukmė 
labai trumpa. 
  
  
  
  
  

Naudojamos netinkamo tipo 
baterijos. 
  
  
  
  
  

Naudojamas baterijas 
pakeiskite 4 naujomis AAA 
šarminėmis baterijomis. 
  
Arba skaitytuvą prijunkite 
prie kompiuterio ir naudokite 
„IRIScan™ Direct“. 
  

Skaitytuvo nuskaityti vaizdai Gali būti, kad nešvarus Minkštu sausu audiniu 
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neryškūs. 
  

skaitytuvo lęšis. 
  

nuvalykite lęšį. 
  

Skaitytuvo nuskaityti vaizdai 
pakreipti. 
  
  
  

Skaitytuvas nebuvo tinkamai 
sukalibruotas. 
  
  
  

Skaitytuvą sukalibruokite 
naudodami balto popieriaus 
lapą. Pagalbos ieškokite 
mūsų svetainės DUK 
skyriuje. 
  
  
  

Nuskaitant dokumentą, 
užsidega ERR. 
  
  

Skaitytuvą virš dokumentų 
judinate per greitai. 
  

Paspauskite mygtuką „Scan“ 
(Nuskaityti), kad dokumentą 
pradėtumėte vėl nuskaityti 
ramiai ir lėtai. 
  

ERR. šviesos diodas toliau 
šviečia, o skaitytuvas 
užblokuojamas. 
  
  

Atsitiktinai buvo aktyvintas 
skaitytuvo kalibravimo 
režimas, bet kalibruoti 
nepavyko. 
  

Tinkamai sukalibruokite 
skaitytuvą. Pagalbos 
ieškokite mūsų svetainės 
DUK skyriuje. 
  
  

Negaliu atverti arba 
peržiūrėti nuskaitytų vaizdų, 
kuriuos atsisiunčiau iš 
programos „IRIScan™ 
Book“. 

Nuskaityti vaizdai 
atsisiunčiami kaip .tar failai. 
  

Išpakuokite .tar failą 
naudodami programą, 
pavyzdžiui, „7-zip“. 
  

  

Jei naudojantis „IRIScan™ Book Executive 3“ kyla problemų, perskaitykite mūsų 
svetainėje pateikiamus dažnai užduodamus klausimus arba kreipkitės į techninės 
pagalbos tarnybą čia: www.irislink.com/support/iriscanbook3. 

 

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