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Van start gaan 

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScanTM Pro 3 Wifi. 

Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software 

in gebruik neemt. Wijzigingen van alle informatie voorbehouden zonder voorafgaande 

kennisgeving. 

 

Bij de scanner zijn de softwaretoepassingen ReadirisTM Corporate 14 (Windows en 

Mac), CardirisTM Corporate 5 voor CRM (Windows), CardirisTM Pro 4 (Mac) en IRISFileTM 

12.5 (Windows) bijgeleverd. 

 

Voor meer informatie over de volledige functionaliteit van ReadirisTM en CardirisTM, zie het 

Help-bestand bij de software of de meest recente Gebruikershandleidingen op 

www.irislink.com/support. Zie voor meer informatie ook de Gebruikershandleiding 

van de scanner. 
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1. Inleiding 

De IRIScanTM Pro 3 Wifi is een draagbare scanner met documentinvoer. Hij kan los van 

een computer gebruikt worden, waarbij de scans opgeslagen worden in het interne 

geheugen of op een optionele SD-kaart. Van daar kunnen ze geladen worden in ReadirisTM 

en CardirisTM en via wifi opgehaald worden via een internetbrowser. 

Op een Windows-pc kan de IRIScanTM Pro 3 Wifi ook gebruikt worden als Twain-scanner 

om direct vanuit toepassingen als ReadirisTM en CardirisTM  te scannen. 

2. Overzicht van de hardware 

Voorkant 

 

1 Lcd-display 
Geeft de batterijstatus en de huidige scaninstellingen 
weer. 

2 Systeemindicator 

Geeft de bedrijfsstatus en waarschuwingen weer voor 
de scanner. 

Groen brandend: de voeding is ingeschakeld. 

Groen knipperend: er wordt een document gescand 
met 300 dpi. 

Oranje knipperend: er wordt een document gescand 
met 600 dpi. 

Rood knipperend: 

 Het papier is vastgelopen. 

 Er is een dubbele invoer gedetecteerd en de 
scanner is gestopt. 

 De klep van de invoer staat open. 

 Er heeft zich een andere scannerfout 
voorgedaan. 

3 SD/PC 
 Wifi 

 Druk om tussen de SD- en pc-modus te 
schakelen. 

 Houd in de SD-modus deze knop 1 seconde 

ingedrukt om de wifi-verbinding te activeren. 
Druk nogmaals om wifi uit te schakelen. 

*Wifi-verbinding is enkel mogelijk in de SD-modus. 

4 Scan Druk om een scan te starten. 

5 JPEG/PDF 
Druk om tussen de bestandsindelingen JPEG en PDF te 
schakelen. 



Quick User Guide - Nederlands 

4 

6 300/600 dpi Druk om tussen 300 dpi en 600 dpi te schakelen. 

7 Color/BW 
Druk om tussen de kleuren- en zwart-witmodus te 

schakelen. 

8 Wifi-indicator Geeft de wifi-status weer. 

9 Invoerlade 
Deze lade dient voor het invoeren van documenten. 
Open de lade als u documenten wilt scannen. 

Voorkant met geopende documentinvoer 

 

1 
Verlengstuk van de 

documentinvoer 
Trek het verlengstuk uit om het document te 

ondersteunen bij het invoeren. 

2 Documentgeleiders 

Deze geleiders zorgen ervoor dat de documenten recht 

ingevoerd worden. Klap de geleiders omhoog en lijn ze 

vervolgens uit met de zijkanten van het document dat 

gescand moet worden. 

3 Klep van de invoer Open deze als u de scanner schoonmaakt. 

Achterkant 

 

1 
Invoer voor 

plastic kaarten Voor het invoeren van een visitekaartje of plastic kaart. 

2 
Sleuf voor 

geheugenkaart Voor het plaatsen van een geheugenkaart. 
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Zijkant 

 

1 
Aan-

uitschakelaar 
Zet de schakelaar op ON om de scanner in te schakelen 

of op OFF om de scanner uit te schakelen. 

2 
Micro-USB-

poort 
Voor de microstekker van de USB-kabel bij het 

aansluiten op een computer. 

3. Lcd-display 

 

  

1 Batterijstatus Geeft de status van de batterijcapaciteit weer. 

2 Pc/Scanteller/Fout 
Geeft de pc-modus, het aantal scans of de 
foutindicatie weer. 

3 Bestandsindeling 
Geeft de huidige bestandsindeling van de scan weer: 
PDF, JPEG. 

4 Kleurmodus Geeft de huidige kleurmodus weer: Kleur, Zwart-wit 

5 Geheugenkaart Geeft aan of er een geheugenkaart geplaatst is. 

6 Resolutie Geeft de huidige resolutie weer: 300 dpi, 600 dpi. 

7 Wifi-verbinding Geeft aan of er wifi-verbinding is. 
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4. Voorbereiden van de scanner 

4.1 Plaatsen en opladen van de batterij 

Voor u de IRIScanTM kunt gebruiken, moet u eerst de batterij opladen. 

BELANGRIJK: Laad de batterij vóór het eerste gebruik ten minste 4 uur op. 

Plaatsen van de batterij 

1. Open de klep van de documentinvoer en plaatst de batterij zoals hieronder 

weergegeven. 
Zie indien nodig het inlegvel in de verpakking van de scanner. 

 

2. Sluit de klep van de documentinvoer. 

Opladen van de batterij 

De batterij kan opgeladen worden via de USB-kabel en via de USB-voedingsadapter. 

1. Schakel de scanner uit. 

2. Sluit de scanner aan op uw computer met de USB-kabel. 

 

3. Of sluit de scanner aan op een stopcontact met de USB-kabel via de USB-
voedingsadapter. 

 

4. Als de batterij geladen wordt, dan brandt de indicator groen. Als het laden klaar 
is, dan gaat de indicator uit. 
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Uitschakelinstellingen 

1. Als de scanner gebruikt wordt in de SD-modus en niet aangesloten is op een 
voedingsbron, dan wordt de scanner na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. 

2. Als de scanner gebruikt wordt in de SD-modus en aangesloten is op een 

voedingsbron, dan wordt de scanner niet automatisch uitgeschakeld. 

3. Als de scanner gebruikt wordt in de wifi-modus en niet aangesloten is op een 

voedingsbron, dan wordt de scanner niet automatisch uitgeschakeld.  

Wij wijzen u er echter op dat in de wifi-modus veel batterijcapaciteit verbruikt 

wordt. Wij adviseren u daarom de wifi-modus uit te schakelen als u deze niet 
gebruikt. 

4.2 Plaatsen van een SD-kaart 

De ingebouwde opslagschijf van de scanner heeft ongeveer 128 MB aan ruimte voor het 

opslaan van gescande beelden in de SD-modus. Om het geheugen uit te breiden, kunt u 

een SD-kaart in de scanner plaatsen. 

1. Schakel de scanner uit. 

2. Schuif de SD-kaart voorzichtig in de kaartsleuf tot de kaart vastklikt. 

De richting waarin de kaart geplaatst moet worden wordt weergegeven in de 
onderstaande afbeelding en op de scanner zelf. 

 

BELANGRIJK: De scanner ondersteunt SD-kaarten met het bestandssysteem FAT16 of 

FAT32. NTFS en andere bestandssystemen worden niet ondersteund. 

4.3 Scannen van documenten 

Standaarddocumenten 

1. Open de klep. 

2. Trek het verlengstuk van de invoer uit. 

3. Klap de documentgeleiders omhoog en pas ze aan aan het formaat van uw 
documenten. 
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4. Laad uw documenten in de invoer met de bedrukte kant naar beneden en de 
bovenkant eerst. 

Opmerking: U kunt tot 8 pagina's tegelijk in de invoer laden. 

Tip: Schud bij het laden van meerdere pagina's de stapel papier van tevoren 
los om te voorkomen dat het papier vastloopt. 

 

Visitekaartjes 

Wij adviseren u om visitekaartjes en andere kleine kaarten één voor één te scannen met 
behulp van de sleuf aan de achterkant. Gebruik hiervoor niet de documentinvoer. 

1. Sluit de klep. 

2. Schuif een kaartje met de bedrukte kant naar beneden in de sleuf aan de 
achterkant van de scanner. 

 

3. Als het kaartje in de sleuf geplaatst is, wordt het scannen automatisch gestart. 

 

5. Installeren van de software 

Op een Windows-pc 

BELANGRIJK: Installeer de driver vóór u de scanner aansluit op uw computer en 

inschakelt. 

Bij de IRIScanTM Pro 3 Wifi worden de softwarepakketten ReadirisTM Corporate 14 en 

CardirisTM Corporate 5 bijgeleverd. Bij Windows kunt u direct vanuit deze toepassingen 
scannen, op voorwaarde dat u de Twain-driver vanaf de dvd-rom installeert. 

1. Plaats de dvd-rom in uw dvd-romstation. 

2. Het software-installatiemenu verschijnt. 
Gebeurt dit niet, start dan setup.exe vanaf de dvd-rom op. 
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3. Klik op IRIScanTM Pro 3 Wifi om de driver te installeren. Volg de instructies op 
het scherm. 

4. Klik op ReadirisTM Corporate 14 om het te installeren. Volg de instructies op het 
scherm. 

5. Klik op CardirisTM Corporate 5 om het te installeren. Volg de instructies op het 
scherm. 

Bij Mac OS 

Bij de IRIScanTM Pro 3 Wifi worden de softwarepakketten ReadirisTM Corporate 14 en 

CardirisTM Pro 4 bijgeleverd. Bij Mac OS kunt u niet direct vanuit deze toepassingen 
scannen, maar u kunt de scans laden na het scannen. 

1. Plaats de dvd-rom in uw dvd-romstation. 

2. Klik op het dvd-romsymbool dat op het Bureaublad verschijnt. 

3. Klik op het ReadirisTM Corporate 14-installatieprogramma en volg de instructies 
op het scherm. 

4. Klik op het CardirisTM Pro 4-installatieprogramma en volg de instructies op het 
scherm. 
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6. Scannen van documenten in de SD-modus 

Stap 1: Scannen van documenten 

Als u documenten scant in de SD-modus, dan kunt u dit doen los van een computer. De 

scans worden opgeslagen in het interne geheugen of op de SD-kaart en kunnen 

vervolgens overgezet worden naar uw computer of geopend worden in ReadirisTM en 
CardirisTM. 

1. Schakel de scanner in. 

De Scan-indicator begint te branden en de standaardinstellingen verschijnen in 
het display. 

2. De scanner staat standaard ingesteld op de SD-modus. 

Opmerking: Als 'PC' weergegeven staat in het display, druk dan eenmaal op de 
knop SD/PC Wifi. 

3. Selecteer de gewenste scaninstellingen (zie Lcd-display). 

4. Laad één of meerdere documenten en druk op Scan om het scannen te starten. 

 

Stap 2: Aansluiten van de scanner op uw computer 

1. Sluit de scanner aan op uw computer met de USB-kabel. 

2. De scanner wordt herkend als Verwisselbare schijf. 
Tip: Let erop dat de scanner ingeschakeld is. 

 

3. U kunt nu de schijf openen en de scans kopiëren naar uw computer. 

Tip: U kunt de scans ook direct in ReadirisTM en CardirisTM laden en deze 
converteren naar bewerkbare en gecomprimeerde uitvoerbestanden. 

BELANGRIJK: Ga bij het loskoppelen van de scanner altijd veilig te werk 

zoals bij elke andere verwisselbare schijf. 

Stap 3: Laden van de scans in ReadirisTM of CardirisTM 

1. Sluit de scanner aan op uw computer met de USB-kabel. 

2. Start ReadirisTM of CardirisTM op. 

Als u ReadirisTM voor de eerste keer opstart, dan wordt u gevraagd het te 

activeren. Klik voorlopig op Annuleren. Zie de Verkorte handleiding op de 

dvd-rom voor de instructies hiervoor. 

3. De software vraagt u automatisch de scans te laden uit het interne geheugen of 
vanaf de geheugenkaart. 



Quick User Guide - Nederlands 

11 

Opmerking: Als er een geheugenkaart in de scanner geplaatst is, dan wordt 
u altijd gevraagd de scans vanaf de kaart te laden. 

 

Voorbeeld van ReadirisTM op pc 

4. Selecteer uw scans en klik op Openen. 

De scans kunnen nu verwerkt worden. Zie voor de instructies hiervoor de 

Verkorte handleidingen van ReadirisTM en CardirisTM op de dvd-rom of op 
www.irislink.com/support 

7. Scannen van documenten in de pc-modus (enkel 
bij Windows-pc's) 

Op een Windows-pc kan de IRIScanTM Pro 3 Wifi ook gebruikt worden als Twain-scanner, 

wat betekent dat u direct vanuit softwaretoepassingen als ReadirisTM en CardirisTM kunt 
scannen. 

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de Twain-driver van de scanner geïnstalleerd heeft. 

Zie Installeren van de software. 

1. Sluit de scanner aan op uw computer met de USB-kabel. 

2. Schakel de scanner in. 

3. Druk eenmaal op de knop SD/PC Wifi. 

In het lcd-display wordt nu 'PC' weergegeven. 

 

4. Laad uw documenten in de scanner. 
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7.1 Scannen van documenten vanuit ReadirisTM 14 

1. Start ReadirisTM op. 

Als u ReadirisTM voor de eerste keer opstart, dan wordt u gevraagd het te 

activeren. Klik op Ja en voer de activeringscode in die u op het etiket 

binnen in de dvd-doos vindt. Klik vervolgens op OK. 

Voor het activeren is een internetverbinding nodig. 

2. Klik op het pijltje omlaag onder Scannen en klik op Instellingen. 

 

3. Klik op Configureren om de Twain-bron te selecteren. 

4. Selecteer in de lijst IRIScanTM Pro Wifi 6.0 en klik op Selecteren. 

Als de IRIScanTM niet in de lijst staat, dan betekent dit dat de driver niet correct 
geïnstalleerd is. 

5. Klik op Scannermodel en selecteer IRIScanTM Pro 3 Wifi. 

U kunt nu de scannerinstellingen configureren in het ReadirisTM-dialoogvenster. 

Of selecteer IRIScanTM Pro 3 Wifi (gebruikersinterface). In dit geval 

wordt het dialoogvenster Scannereigenschappen geopend vóór het 

scannen. In dat venster kunt u geavanceerde scannerinstellingen 

configureren. Zie 4.4 van de IRIScanTM Pro 3 Wifi-gebruikershandleiding op de 
dvd-rom. 

6. Klik op OK om de scannerinstellingen af te sluiten. 

7. Klik vervolgens op Scannen in ReadirisTM om uw documenten te scannen. 

Voor meer informatie over het scannen en verwerken van documenten, zie 
de Verkorte handleiding op de dvd-rom. 

7.2 Scannen van documenten vanuit CardirisTM 5 

1. Klik om CardirisTM voor de eerste keer op te starten met de rechtermuisknop op de 

snelkoppeling CardirisTM op het bureaublad en klik op Als administrator 

uitvoeren. 

2. Klik in de hoofdwerkbalk op Instellingen > Scanner. 

3. Selecteer IRIScan Pro Wifi en klik op Volgende. 

 

4. Klik vervolgens op Scannen in CardirisTM om uw documenten te scannen. 
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Voor meer informatie over het scannen en verwerken van documenten, zie 
de Gebruikershandleiding op de dvd-rom. 

8. Ophalen van scans via wifi 

1. Schakel de scanner in. 

De Scan-indicator begint te branden en de standaardinstellingen verschijnen in 
het display. 

2. De scanner is standaard ingesteld op de SD-modus. 

Opmerking: Als 'PC' weergegeven staat in het display, druk dan eenmaal op de 

knop SD/PC Wifi. 

3. Druk 1 seconde op de knop SD/PC Wifi om de wifi-functie te activeren. 

4. Wacht ongeveer 40 seconden; ondertussen knippert de wifi-indicator. 

Als de indicator blauw blijft branden, is de wifi-functie klaar. 

 

5. Ga naar de netwerkinstellingen op uw computer of smart-apparaat en schakel de 
wifi-functie in. 

6. Zoek het IRIScanTMPro-xxxx-netwerk en maak verbinding. 

 

Voorbeeld in Windows 

7. Open een internetbrowser. Typ iriscan.pro of http://10.10.100.1 in. De 
IRIScanTM Pro-pagina verschijnt. 

8. Vanaf hier kunnen ze gedownload worden naar uw computer / smart-apparaat. 

 

9. Druk om de wifi-modus af te sluiten nogmaals op de knop SD/PC Wifi. Het wifi-
pictogram verdwijnt uit het display. 

Let op: 

Als de wifi-modus ingeschakeld is, wordt de scanner niet automatisch uitgeschakeld 

zoals normaal gebeurt. Daarom adviseren wij u de scanner aan te sluiten op uw 

computer of op de voedingsadapter wanneer de wifi-modus ingeschakeld is. 

Wij wijzen u er ook op dat u niet tegelijk kunt scannen en de wifi-modus kunt 

inschakelen. 
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9. Probleemoplossing 

Zie hoofdstuk 8 van de Gebruikershandleiding op de dvd-rom. Mocht u toch nog vragen 

hebben, neem dan contact op met de Technische Support via 
www.irislink.com/support. 

 

http://www.irislink.com/support
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