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Włącz skaner bezprzewodowy (WiFi).
 Podłącz kabel USB w jeden z następujących 
sposobów:
A  do portu USB w komputerze.  
B  do zasilacza sieciowego (opcjonalnego)

 Skaner powinien ładować się około 4 godzin lub do 
momentu kiedy czerwona dioda LED przestanie się 
świecić.

OFF OFF
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Uwaga: Upewnij się, że twoje urządzenie ma dostęp do internetu.

Na swoim urządzeniu, odpowiednio przejdź do:  A  App Store, 
B  Android Play lub C  Microsoft Windows Store.

Znajdź aplikację iScan Air i zainstaluj ją na swoim urządzeniu.
 Raz zainstalowana aplikacja, pojawi się na oknie startowym 
Twojego urządzenia. 

iScan Air
iScan Air
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Uwaga: Podczas podłączania skanera poprzez WiFi, 
zaleca się wyłączenie na urządzeniach funkcji Bluetooth. 
Sygnał Bluetooth może zakłócać sygnał WiFi.

Włącz skaner bezprzewodowy. Poczekaj około 
20 sekund aż  niebieska dioda LED zacznie 
mrygać.
Na swoim urządzeniu wyszukaj sieć DIRECT-
xxxxxx_iScanAir.

   Uwaga: "xxxxxx" to 6 cyfrowy przypadkowy kod 
generowany przez urządzenie.
Wpisz 8-znakowe hasło: "12345678". 
Uwaga: Kiedy skaner połączy się bezprzewodowo z 
urządzeniem,  niebieska dioda LED zacznie świecić 
światłem ciągłym.  

ON    ConnectedWi-Fi On

Wyszukaj sieć DIRECT-
xxxxxx_iScanAir.
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Uwaga: Używaj dołączonego rękawa do skanowania zdjęć, jeżeli 
skanuje delikatne lub wrażliwe materiały.

Wciśnij ikonkę aplikacji  iScan Air na swoim urządzeniu.

Umieść skanowany dokument w szczelinie skanera, 
dopasowując go do prawej krawędzi urządzenia. Dosuń 
miarkę aby dopasowac format skanowanego dokumentu.
Wciśnij przycisk Skan aby. 
Wciśnij przycisk Zapisz aby zapisać zdjęcie na urządzeniu.
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Skrócona 
instrukcja 
obsługi

Skaner bezprzewodowy Kabel USB Arkusz kalibracyjny Arkusz do 
konserwacji

Pasek do 
konserwacji

Rękaw do 
skanowania zdjęć

Skrócona instrukcja 
obsługi

11 Rozpakuj produkt Rozpakuj produkt
Kompatybilny z urządzeniami iOS (iPhone, iPod 
Touch, iPad), Mac, Android, Windows oraz 
Windows Phone

P/N:82-367-00010

iScan Air

Ekran startowy aplikacji może się różnić, w zależności od uzywanego systemu operacyjnego.

Połączony

Połączony
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Kalibracja, konserwacja - dowiedz się więcej ?
Wciśnij klawisz "I" aby otworzyć plik Pomocy lub zeskanuj kod QR za pomocą swojego telefonu lub tabletu w 
celu ściągnięcia podręcznika użytkownika lub wejdź na stronę: http://www.mustek.com.tw/Support/FAQ/PDF/
Docking/S400W_EN.pdf
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