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1. Вступ 

Цей короткий довідник допоможе розпочати роботу з кольоровим сканером з автоподавачем аркушів 
IRIScan Pro 5. 

Ознайомтеся з цим посібником перед використанням сканера та його програмного забезпечення. Будь-
яка інформація може бути змінена без попередження. 

Сканер IRIScan Pro 5 поставляється з різними пакетами програмного забезпечення. 
 

IRIScan Pro 5 IRIScan Pro 5 File IRIScan Pro 5 Invoice 

Windows 
 

 Readiris Corporate 15 
 Cardiris Corporate 5.7 
 IRISCompressor 
 Button Manager 

 Capture Tool 
 

Mac OS 
 

 Readiris Corporate 15 
 Cardiris 4 
 IRISCompressor 
 Capture Tool 

Windows 
 

 IRISmart File 
 Readiris Corporate 15 
 Cardiris Corporate 5.7 
 IRISCompressor 

 Button Manager 
 Capture Tool 

Windows 
 

 IRISmart Invoice 
 Readiris Corporate 15 
 Cardiris Corporate 5.7 
 IRISCompressor 

 Button Manager 
 Capture Tool 

 

Детальну інформацію про всі можливості IRISmart File/Invoice, Readiris, Cardiris, Button Manager 
та Capture Tool див. у відповідній документації на сайті www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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• Встановлюйте програму Readiris/IRISmart File до підключення сканера до 
комп'ютера. 
 
   Важливо: встановлюйте програмні продукти у наведеному нижче порядку. 
 
• Перевірте вимоги до системи на сайті I.R.I.S.  і переконайтеся у сумісності своєї системи. 

2. Встановлення ПЗ 

Важливі примітки 
 

 

Запобіжні заходи 
 Не піддавайте сканер впливу прямих сонячних променів. Пряме сонячне світло та сильний 

тепловий вплив можуть призвести до пошкодження пристрою. 

 Не встановлюйте сканер у вологому чи запиленому місці. 
 Використовуйте належне джерело живлення змінного струму. 

 Розташуйте сканер на рівній плоскій поверхні. Нахилені або нерівні поверхні можуть 
призвести до механічних несправностей або проблем при подачі паперу. 

 Збережіть коробку з-під сканера та пакувальні матеріали для транспортування. 

 

Встановлення 
1. Перейдіть за посиланням www.irislink.com/start. 

2. Перейдіть до пункту IRIScan Pro 5. 

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 установки: 

      Важливо: встановлюйте програмні продукти у наведеному нижче порядку. IRISmart File/Invoice та 

Readiris необхідно встановити до встановлення драйвера сканера. 
 

http://www.irislink.com/support
http://www.irislink.com/start
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Увага! Використовуйте лише кабель USB, який постачається разом зі сканером. Використання 
інших кабелів USB може призвести до пошкодження сканера та скасування гарантії. 

Примітка: всі номери ліцензій, необхідні для активації програм, вказані у списку ліцензій, що входить 
до комплекту постачання. 

 

10. Натисніть IRISmart File або IRISmart Invoice, щоб встановити відповідне програмне 
забезпечення. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. 

11. Натисніть Readiris Corporate 15, щоб встановити програмне забезпечення. Дотримуйтесь 
інструкцій на екрані. 

Важливо! Обов'язково встановіть цю версію Readiris Corporate 15. Сумісність інших версій Readiris із 

Button Manager не гарантується. 
 

* IRISmart File / IRISmart Invoice доступні лише якщо ви придбали відповідний пакет. 

 
12. Підключіть сканер до комп'ютера: 

 Підключіть microUSB до порту USB сканера. 

 Підключіть USB-роз'єм на іншому кінці кабелю до USB-порту на комп'ютері. 

 
 

 Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути сканер, а потім натисніть Next (Далі) на 
екрані інсталяції. 

 

 

13. Поверніться на екран установки та натисніть IRIScan Pro Driver, щоб інсталювати драйвер 
сканера. 

14. Потім натисніть кнопку Next (Далі) та дотримуйтесь інструкцій на екрані. 

15. Після завершення встановлення натисніть Finish (Готово), щоб повернутися до екрана установки. 

16. Натисніть кнопку Button Manager, щоб встановити програмне забезпечення Button Manager. 
Відкриється вікно вибору мови. 

 

17. Виберіть мову встановлення. Відкриється вікно майстра установки, яке допоможе 
встановити програму. 

 
 

18. Натисніть Finish (Готово), щоб завершити встановлення. 

19. Перейдіть до програми Cardiris та IRISCompressor. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. 
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3. Документи, що підтримуються 

 Розмір документів може бути в діапазоні від 50 x 50 мм (1,9 x 1,9 дюйма) до 216 x 356 мм (8,5 

x 14 дюймів). 

 При використанні фронтального лотка подачі щільність паперу може бути від 30 до 413 г/м2. 

 При використанні автоподавача щільність паперу може бути від 30 до 160 г/м2. 

 Ідентифікаційні картки можуть бути товщиною до 1,25 мм (0,05 дюйми). 

 Документи мають бути квадратної або прямокутної форми і в хорошому стані (не тендітні та 

не стерті). 

 Документи не повинні мати загинів, зморшок, розривів, мокрої фарби, пробитих отворів. 

 На документах не повинно бути скоб, скріпок, наклейок. 

 
4. Огляд сканера 

 
4.1 Вигляд зверху 

 

 
 
 

1 РК-екран На екрані з'являється функціональна кнопка. 

2 
Стрілки 
праворуч/ліворуч 

Служать для перемикання між різними 
функціональними кнопками. 

3 
Кнопка Відміна Скасовує завдання сканування, що виконується. 

4 Кнопка сканування 
Запускає сканування у вибраний програмний 
додаток або у Button Manager. 

5 Кнопка живлення 
Вмикає сканер. 

 

6 

 
Автоподавач  
документів 

Лоток автоподавача використовується для 
подання кількох документів 

Відкрийте його, щоб використовувати сканер у 
режимі автоподачі аркушів. 

Важливо: функція двостороннього сканування IRIScan Pro 5 не підтримується безпосередньо у Cardiris 
для Mac, а також у Button Manager під час сканування у Cardiris на ПК. Рекомендації щодо 
двостороннього сканування в Cardiris див. у нашій базі знань на сайті www.support.irislink.com. 

http://www.support.irislink.com/
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4.2 Фронтальний вигляд 
 

 

1 
Висувна підставка для 
документів 

Витягніть підставку під час сканування довгого 
документа. 

 
2 

Направляючі для 
документів 

Вирівнюють документи під час подачі. Підніміть 
направляючі під час завантаження документа, а 
потім посуньте їх до країв документа. 

 
3 

Фронтальний лоток 
для подачі 
документів 

Під час сканування з фронтального лотка вставте 
документ у лоток. 

 
4.3 Вигляд ззаду 

 
 

 

1 
Отвір для замку 

Kensington 

Призначений для кріплення сканера замком. 

2 
Задній лоток для 
подачі документів 

Вставте документ у лоток під час сканування із 
заднього лотка. 

 

4.4 Вигляд збоку 
 

 

1 Гніздо живлення Служить для підключення адаптера живлення. 

2 Порт microUSB 
До цього порту підключається роз'єм Micro 
USB кабелю USB при підключенні до 
комп'ютера. 
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В розділі 7.Сканування документів цього короткого довідника описані лише найпростіші варіанти 
сканування. Детальну інформацію про сканування з IRISmart File/Invoice, Readiris, 

Cardiris, Button Manager і Capture Tool див. у посібниках користувача до цих пакетів. Ці посібники 
можна знайти у розділі технічної підтримки сайту www.irislink.com. 

Важливо: під час сканування з Readiris та IRISmart File/Invoice перед кожною сторінкою з'являється 
спливаюче вікно Властивості сканера. У цьому вікні можна налаштувати розширені 

параметри сканування. Це ті самі параметри сканування, що й у Capture Tool. Докладнішу 
інформацію про параметри сканування див. у посібнику користувача Capture Tool на нашому сайті. 

5. Підготовка сканера 

Підключіть сканер до розетки живлення. 
 

Вставте штекер адаптера живлення в гніздо живлення сканера. Вставте адаптер живлення у 

відповідну розетку. 
 
Зверніть увагу, що адаптер може бути призначений для європейських, американських або 
азіатських розеток. 

 

Підключіть сканер до комп'ютера як описано в розділі 2. Встановлення ПЗ. 
 

Увімкніть сканер 
 

Натисніть кнопку Живлення на фронтальній панелі. На кнопці живлення почне блимати 
світлодіод. Коли світлодіод перестане блимати та загориться постійно, сканер готовий до роботи. 

 
Щоб вимкнути сканер, натисніть кнопку Живлення протягом 3 секунд. 

 

6. Використання IRIScan Pro 5 

Програмне забезпечення IRIScan Pro 5 можна використовувати кількома способами: 

 За допомогою Button Manager для сканування документів безпосередньо в програмі 
Readiris, що забезпечує розпізнавання тексту, а також в іншій програмі на вибір користувача, 
різні хмарні служби тощо. 

 З IRISmart File/Invoice, Readiris або Cardiris. 

 З Capture Tool. 

 

 

http://www.irislink.com/
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Важливо: щоб уникнути зминання паперу перед завантаженням пачки аркушів у сканер погортайте 

їх і вирівняйте по верхньому краю. 

 
 Тримаючи пачку за краї, прогортайте її кілька разів. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 Поверніть пачку на 90 градусів і прогортайте аналогічним чином знову. 
 Вирівняйте край пачки навскіс, як показано нижче. 

Важливо: автоподавач документів IRIScan Pro 5 має L-подібну форму, тому при проходженні через 

подавач документи згинаються. 
 
Для сканування документів, які не можна вигинати, наприклад, ідентифікаційних або кредитних 

карток, використовуйте фронтальний або задній лоток для подачі документів. 

7. Сканування документів 

IRIScan Pro 5 надає кілька способів сканування документів: 

• В подавач можна завантажувати пачки до 20 аркушів. 

• Можна завантажувати аркуші по одному у фронтальний лоток для документів. 

• Також можна завантажувати аркуші по одному в задній лоток для подачі документів. 

 
7.1 Використання автоподавача 
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Завантаження документів в автоподавач документів 
 

1. Відкрийте кришку автоподавача та додаткову підставку. 

 
 

2. Відрегулюйте направляючі під розміри документів. 

 
3.  Вставте стос документів верхньою стороною вперед і текстом вгору. 

4. Перевірте, щоб направляючі прилягали до країв стосу. 

5. Переконайтеся, що фронтальний лоток для документів закрито. 
6. Натисніть кнопку Scan (Сканування), щоб розпочати сканування. 
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Порада щодо завантаження стосів документів різного розміру та щільності 
При скануванні пакетів документів різного розміру та щільності, щоб уникнути перекосу зображення 
та зминання паперу, дотримуйтесь наступних рекомендацій: 

1. Розташуйте документи верхнім краєм уперед і відсортуйте від великих до менших. 

 

2.  Якщо сторінки мають однаковий розмір, але різну щільність паперу, відсортуйте їх від 
щільніших до менш щільних паперів. 

 
3.  Вирівняйте краї пачки, постукавши нижнім краєм по столу. 

4. Розмістіть сторінки по центру в автоподавач документів і простежте, щоб краї найбільшого 
аркуша злегка торкалися направляючих. 
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Увага!: при використанні фронтального лотка для подачі документів документи скануються по 

одному аркушу. Не вставляйте кілька аркушів одразу. 

 

Що робити при множинні подачі 

Навіть якщо ви правильно прогорнули документи, не виключена ймовірність множинної подачі 
аркушів. Множинна подача виникає, коли подавач одночасно захоплює два або більше аркушів. 
 

За замовчуванням IRIScan Pro 5 при виявленні множинної подачі подає звуковий сигнал. 
Це допомагає вам зрозуміти, які аркуші потрібно відсканувати повторно. 

 
Якщо ви хочете, щоб сканер при знайденні множинної подачі зупинявся, перейдіть на вкладку Multi-
Feed Detection (Виявлення множинної подачі) у вікні Scanner Properties (Властивості 
сканера) і виберіть Stop Scanning after Multi-Feed (Зупинити сканування при множинній 
подачі). У цьому варіанті вам необхідно буде повторно відсканувати всі документи, які потрібно 
відсканувати. 

 
 

7.2 Використання фронтального лотка для подачі документів 
 

1. Відкрийте кришку фронтального лотка для подачі документів. 

 
2. Розташуйте аркуш документа по центру відповідно до маркування розміру сторінки. 
3. Завантажте документ у лоток верхнім краєм та текстом вгору. Сканер автоматично 
захопить та зафіксує документ. 
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Увага!: при використанні заднього лотка для подачі документів документи скануються по 
одному аркуші. Не вставляйте кілька аркушів одразу. 

 

 
4. Натисніть кнопку Scan (Сканування), щоб розпочати сканування. 

 
 

7.3 Використання заднього лотка для подачі документів  
 

1. Розташуйте аркуш документа по центру відповідно до маркування розміру сторінки. 
2. Завантажте документ у задній лоток верхнім краєм уперед та текстом вгору. 
3. Обережно вставте документ у лоток, як показано на ілюстрації. 

           Задній лоток для подачі документів не захоплює та не фіксує автоматично документ. 

 

4. Натисніть кнопку Scan (Сканування), щоб розпочати сканування. 
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7.4 Вивантаження документів у протилежний лоток 

Якщо ви завантажуєте документи у фронтальний або задній лоток для подачі документів, 
сканер дозволяє вибрати один з двох шляхів вивантаження: за замовчуванням документи 
вивантажуються з тієї ж сторони, де знаходиться лоток для подачі документів, але можна 
також вивантажувати їх з протилежного боку. 

 

Щоб вивантажувати документи в лоток на протилежному боці: 
• Перейдіть на вкладку Setting (Налаштування) у вікні Scanner Properties (Властивості 
сканера). 
• Виберіть Eject Paper Opposite (Вивантажувати папір з протилежного боку). 

 

 

8. Обслуговування 

8.1 Очищення скла сканера, роздільної подушки та роликів 

Якщо у сканованих зображеннях спостерігаються смуги або документи після сканування стають 
брудними, це може бути ознакою забруднення скла сканера, роздільної подушки та ролика 
всередині сканера. Їх потрібно регулярно чистити. 

Використовуйте для очищення сканера лише приладдя, що входять до комплекту поставки або 
рекомендовані виробником. 

 

Порядок очищення: 
1. Відкрийте лоток подачі документів. 

 
2. Натисніть кнопку фіксатора автоподавача, щоб відкрити кришку автоподавача. 
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3.  Очистіть роздільну подушку, ролики і скло серветкою. 

 

Примітка: 

 Очищення роликів буде ефективнішим, якщо трохи змочити серветку ізопропіловим 
спиртом (95%). 

 Не використовуйте розчинники та їдкі рідини (наприклад, спирт, гас та ін.) для очищення 
будь-яких частин сканера; це може призвести до незворотного пошкодження пластмасових 
деталей. 

 

 

8.2 Заміна подаючого ролика 

Ролик та роздільна подушка сканера зношуються в процесі сканування. Коли ролик подачі та 
роздільна подушка зношені, можливі збої при подачі документів та зминання паперу. Якщо подача 
документів погіршилася, замініть подаючий ролик та роздільну подушку. 

 
Рекомендується замінювати подаючий ролик або роздільну подушку, якщо загальна кількість 
поданих у сканер сторінок документів перевищила одну з наведених нижче величин: 
Подаючий ролик: 100 000 аркушів 

Подушка роздільна: 30 000 аркушів. 
 

Заміна подаючого ролика: 
 

1. Відкрийте лоток для подачі документів. 
2. Натисніть кнопку фіксатора автоподавача, щоб відкрити кришку автоподавача. 
3. Відкрийте кришку ролика. 

 
 

 

4. Посуньте ролики вліво, як показано нижче. 

5. Зніміть подаючі ролики.
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6. Встановіть нові подаючі ролики. Вставте лівий кінець валу у виріз і просуньте подаючий ролик 
вправо. 
7. Закрийте кришку ролика до фіксації. 
8. Закрийте кришку подавача. 

 

 
8.3 Заміна роздільної подушки 

     1. Відкрийте лоток для подачі документів. 
     2. Натисніть кнопку фіксатора автоподавача, щоб відкрити кришку автоподавача. 
     3. Стисніть важелі роздільної подушки двома пальцями і підніміть їх вгору, щоб вийняти роздільну    
подушку. Важелі показані синіми стрілками. 

      
     4. Стисніть важелі нової роздільної подушки двома пальцями та встановіть її у сканер. 
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9. Пошук та усунення несправностей 

9.1 Усунення зминання паперу 
 

У разі зминання паперу вийміть папір, дотримуючись наведених нижче інструкцій: 

1. Натисніть кнопку фіксатора подавача документів, щоб відкрити кришку подавача. 
2. Обережно витягніть папір з лотка подачі документів. 
3. Закрийте кришку подавача. 
4. Правильно покладіть папір в автоподавач; сканер автоматично продовжить сканування. 

Порада. Щоб розпочати сканування заново, натисніть кнопку Скасувати. 
 

 

9.2 Можливі помилки 
 

Якщо при скануванні виникає помилка, починає блимати червоний світлодіодний індикатор і на 
екрані з'являється піктограма помилки. У наступній таблиці наведено рекомендації щодо усунення 
помилок. 

 

Символ 
помилки 

Причина Вирішення 

Зминання 
паперу 

 

 
 
 

1. Вихідний документ застряг у 
автоподавачу. 

2. Довжина оригіналу 
перевищує максимально 
допустиму: при 300 dpi - 

36” (914 мм); при 600 dpi - 
14” (356 мм)] 

Відкрийте кришку пристрою подачі 
документів та витягніть оригінал з 
подавача. 

Відкрита 
кришка 

 

 

1. Відкрито кришку подавача. Закрийте кришку подавача. 

 
9.3 Питання та відповіді 

 

Питання: Виникає зминання або множинне подання паперу 

Відповідь: 1. Розгладьте кути та краї документів. 

2. Перед завантаженням у сканер ретельно перегорніть документи. 
Документи можуть злипатися через статичну електрику. 

3. Завантажуйте в сканер за один раз менше аркушів паперу. 
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Питання: Папір перекошується у сканері 

Відповідь: 1. Встановлюйте направляючі для документів якомога ближче до країв 
документів та вкладайте документи так, щоб вони подавалися прямо. 

2. Перевірте стан подаючого ролика. Якщо необхідно, виконайте 
очищення згідно з інструкціями в Розділі 8.1. 

 
 

Питання: Чому відскановані зображення виходять занадто темними? 

Відповідь: 1. Змініть режим монітора на SRGB. 

2. Налаштуйте параметри яскравості екрана у програмі. 

 
 

Питання: Чому відсканований документ містить сторонні лінії? 

Відповідь: Перевірте наступне: 

1. Чи містить вихідний документ подряпини? 

2. Перед скануванням усуньте плями та пил з документа. 
3. Очистіть ролики та скло за допомогою тканини, що входить до 
комплекту. (Див. Розділ 8.1) 

 
 

Питання: Чому функції автоматичного обрізання та вирівнювання 
вимкнено при виборі оптичної роздільної здатності 600 
пікселів/дюйм? 

Відповідь: Оскільки автоматичне обрізання та вирівнювання споживають багато 
системної пам'яті, для запобігання помилкам рекомендується 
використовувати роздільну здатність менше 600 точок/дюйм. 

 

9.4 Підтримка продукту 
 

Якщо виникають проблеми з IRIScan Pro 5, перегляньте розділ технічної підтримки сайту 
www.irislink.com. 

http://www.irislink.com/
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10. Специфікації 

 
Будь-які специфікації можуть бути змінені без попередження. 

 
10.1 Специфікації сканера 

Номер моделі： IRIScan Pro 5 

Подача паперу: Автоподавач на 20 аркушів 

Технологія сканування: Контактний датчик (CIS) 

Розмір документа: Мин. 50 x 50 мм (1,9 x 1,9 дюймів) 

Макс. 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюймів) 

Швидкість сканування:  20 сторінок за хвилину / 40 зображень за 
хвилину (кольорове, A4, 200 dpi) 

                                                                      15 сторінок за хвилину / 30 зображень за 
хвилину (кольорове, A4, 300 dpi) 

Товщина паперу: 30 ~ 413 г/м2 (фронтальний лоток для подачі 
документів) 30 ~ 160 г/м2 (автоподавач) 

Товщина ідентифікаційних карток: До 1,25 мм (0,05 дюйма) 

(Рельєфна сторона нагору, подача в альбомній 
орієнтації, фронтальний лоток) 

Режим довгої сторінки: 3000 мм, 118 дюймів 

Оптична роздільна здатність: 600 dpi (пікселів/дюйм) 

Вихідна роздільна здатність: 75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600 пікселів/дюйм 

Формати виведення:  BMP, PNG, GIF, JPEG, односторінковий PDF, 
багатосторінковий PDF, багатосторінковий PDF 
TIFF, TIFF. 

Інтерфейс/драйвери: USB 2.0 / TWAIN, ISIS 

Блок живлення: Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц 

Вихід: 24 В, 1,5 А 

Споживана потужність: В роботі: <24 Вт 

В режимі готовності: <7,5 Вт 

В режимі сну: <2,5 Вт 

У вимкненому стані: <0,32 Вт 

Умови експлуатації: Температура (під час роботи): 10ºC ~ 35ºC (50ºF ~ 

95ºF) Вологість (під час роботи): від 10 до 85% 

Розміри: (ВxШxГ) 299 x 104 x 74 мм 

(11,6 x 4,0 x 2,91 дюймів) 

Вага: 1,4 кг (3,3 фунта) 

Рекомендований щоденний 

обсяг сканування: 1000 аркушів 

 
10.2 Системні вимоги 

ЦП: Процесор Intel Core 2 Duo або вище 
Пам’ять: Щонайменше 1 ГБ ОЗУ.  
                                                                       Рекомендується ОЗУ об'ємом 2 ГБ                                                              

Місце на жорсткому диску: Див. посібник користувача відповідного ПЗ. 
Операційна система: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 або Windows 7. 

Всі – 32- або 64-розрядні. 

USB: Порт USB 2.0 
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11. Юридична інформація 

Авторське право 
IRIScanPro5-dgi-290520176-01 

Copyright© 2017 I.R.I.S SA. Всі права захищені. 

Інформація, подана в цьому документі, може бути змінена без попередження. Програмне 
забезпечення, описане в цьому документі, поставляється за ліцензійною угодою чи угодою про 
нерозголошення. Використання та копіювання цього програмного забезпечення допускається лише 
відповідно до умов, зазначених вище угод. Не допускається відтворення будь-яких частин цієї 
публікації у будь-якій формі та у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу компанії 
I.R.I.S. SA. 
Матеріали, скановані цим виробом, можуть бути захищені державним законодавством та іншими 

нормами, такими як закони про авторське право. Покупець несе виняткову відповідальність за 
виконання таких законів та норм. 

 

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. Energy Star® є зареєстрованим товарним 
знаком уряду США. 
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 даного матеріалу, включаючи, але не обмежуючись зазначеним, 
передбачені гарантії придатності для певної мети. 

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

 

Вказівки з техніки безпеки 
При налаштуванні та використанні сканера дотримуйтесь наведених нижче вказівок з техніки 
безпеки: 

• Ознайомтеся з усіма вказівками в цьому документі та дотримуйтесь усіх наведених 
попереджень. 
• Розташуйте сканер досить близько до комп'ютера, щоб їх можна було легко з'єднати 

інтерфейсним кабелем. 
• Ніколи не використовуйте сканер з мокрими руками; це відноситься як до автономного, так 
і до 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 картки miniSD або акумуляторів у відповідні відділення не 
вставляйте сторонні предмети в отвори на пристрої; вони можуть торкнутися деталей під 
напругою або викликати коротке замикання. 
• Встановлюйте пристрій на нерухому поверхню, достатню для розміщення пристрою та 
сканованого документа. 
• За жодних обставин не розбирайте сканер. 
• У разі перегрівання виробу або появи диму або незвичайного запаху, втрати кольору або 

деформації негайно вимкніть сканер, витягніть акумулятори (якщо застосовується) та 
від'єднайте сканер. Припиніть використання сканера та зверніться до свого дилера або 
служби підтримки IRIS для отримання подальших інструкцій. 
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• Не кидайте сканер і не піддавайте його ударам. 
• Не використовуйте та не зберігайте сканер на вулиці, в автомобілі, поруч із джерелами 
тепла, в приміщеннях з високою запиленістю, вологістю, схильними до ударів, вібрацій, 
конденсації, впливу високої температури, прямим сонячним променям, потужним потокам 
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 Wi-Fi-передавачем (IRIScan 
Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi): 
• Радіовипромінювання 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, протипожежна сигналізація та будь-які інші пристрої, 
чутливі до радіовипромінювання. 
• При використанні виробу поруч із такими пристроями всередині медустанови для 
запобігання нещасним випадкам слідуйте інструкціям для кваліфікованого медичного 
персоналу, які діють в установі, а також усім попередженням та вказівкам на пристрої. 

 

Нормативи FCC 
Дане 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. 

 
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. При його експлуатації слід виконувати 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. 

 

 
IC RSP-100 
Справжнім компанія IRIS s.a. заявляє, що пристрої IRIScan™ Mouse Wifi, що випускаються нею, 
IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air відповідають основним нормативним вимогам та іншим 
застосовним положенням канадської директиви IC RSP-100. 
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Повідомлення про відповідність нормативам ЄС 

Вироби з маркою CE відповідають наступним директивам ЄС: 
• Директива щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EC 
• Директива з електромагнітної сумісності 2014/30/EC 

• Директива про обмеження використання певних небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/ЄС 
• RED (Директива про радіообладнання) (2014/53/EC) 

 

Відповідність виробу стандарту CE дійсна у разі живлення від адаптера з маркуванням CE, наданого 
I.R.I.S. s.a. 
Цей виріб відповідає вимогам класу B директив EN55022 та EN55024, вимогам безпеки директиви 
EN 60950 та вимогам ROHS директиви EN50581. 

 

 
Утилізація обладнання у приватних будинках (Європейський Союз) 

 

Цей символ на виробі або на упаковці означає, що виріб не підлягає утилізації з домашніми 
відходами. З метою охорони здоров'я людей та навколишнього середовища його необхідно здавати 
на переробку та утилізацію на спеціалізоване підприємство. Ніколи не використовуйте сканер з 
мокрими руками, це стосується як автономного, так і стаціонарного режимів. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


