תחילת עבודה עם Scanmarker Air
מומלץ להטעין את המכשיר במשך  3שעות לפני השימוש הראשון.
יש לטעון אותו באמצעות חיבור כבל ה USB-המצורף למחשב או למטען קיר.

הדלקה וכיבוי של הסורק
הערה  :התוכנה צריכה להיות מותקנת ופתוחה על המכשיר שלך כדי להתחבר לScanmarker Air-
(ראו הוראות בהמשך).
כדי להדליק :לחצו על הקצה השקוף של הסורק כנגד משטח במשך  3שניות .האור הירוק והאור
הכחול יידלקו.
האור הירוק מעיד על מצב הסוללה .הוא יתחיל להבהב כשדרושה טעונה .בזמן טעינה ,האור יהבהב
באיטיות ואז יעבור להיות דלוק באופן קבוע כאשר הגיע לטעינה מלאה.
האור הכחול מעיד על מצב חיבור הבלוטות' .האור הכחול יהבהב כאשר מדליקים את הסורק ,ויעבור
להיות דלוק באופן קבוע כאשר הוא התחבר למכשיר שלך.
כדי לכבות :לחצו על הקצה השקוף  3פעמים (מהר ובעדינות) כנגד משטח.
אחרי  12דקות של אי פעילות (או  2דקות במצב מנותק) ה Scanmarker Air-שלך ייכבה באופן
אוטומטי.

 MacוWindows-
הוראות לגבי  Androidו iOS-יופיעו בהמשך.
התקנה
הורידו את התוכנה הרלוונטית מ/https://scanmarker.com/services-
הפעילו את הקובץ שהורדתם ועקבו אחרי הוראות ההתקנה

חיבור ה Scanmarker Air-שלך
כדי לחבר באמצעות בלוטות':
משתמשי  :Windowsחבר את מתאם הבלוטות' שקיבלת בקופסא.
משתמשי  :Macאין להשתמש במתאם בלוטות'.
הפעילו את התוכנה של Scanmarker
הדליקו את הScanmarker Air-
האור הכחול יהבהב ויעבור למצב קבוע כאשר יתבצע חיבור.

לחילופין ,ניתן לחבר את הסורק למחשב באמצעות כבל ה USB-המצורף.

סיור היכרות
כאשר תחברו את ה Scanmarker Air-בפעם הראשונה ,יתחיל סיור ההיכרות עם התוכנה.
תתבקשו לבחור הגדרות ליד ימין או שמאל ושפות .תמיד תוכלו לשנות את האפשרויות האלו מאוחר
יותר בהגדרות.

אקטיבציה
אין צורך יותר באקטיבציה בגרסת התוכנה החדשה שתורידו מהאתר.

אפשרויות סריקה
יש לכם את האפשרות לבחור סריקה ישירות לתוכנה של  Scanmarkerאו סריקה לתוכנה חיצונית
לבחירתכם ,כמו  Wordלמשל.
בחרו באייקון של העיפרון כדי לסרוק ישירות לתוכנה של .Scanmarker

בחרו באייקון של הדף כדי לסרוק ישירות ל Word-או כל תוכנה אחרת.

האפשרות שנבחרה תופיע בצבע לבן.

סריקה למסמך
בחרו באייקון של המסמך ומקמו את סמן העכבר איפה שהייתם רוצים שהסריקה תופיע .טקסט
שנסרק או תורגם יוקלד למסמך שלכם.
כשסורקים למסמך ,זה מוסיף רווח אחרי כל סריקה ואז ממשיך את הסריקה הבאה באותה שורה.
כדי שהסריקה הבאה תמוקם בשורה חדשה ,לחצו על הסורק למטה בסוף הסריקה.
ניתן לשנות את הגדרות ברירת מחדל אלו על ידי לחיצה על אייקון גלגל השיניים
Type-in to external program >Scanning

> >Settings

הערה :יש דרישה נוספת במערכת ההפעלה של  10.14 Mac OS Mojaveלאפשר גישה לתוכנה של
 Scanmarkerכדי שהפונקציה הזאת תעבוד .צריכה להופיע בקשת הרשאה אוטומטית כאשר לוחצים
על אייקון המסמך בפעם הראשונה .אם לא תראו את מסך בקשת האישור ,אנא חפשו אותו מאחורי
חלונות אחרים שפתוחים על המסך שלכם.
סריקה למסמך

ניתן למזער כאן בזמן סריקה
למסמך

סריקה לתוכנה של Scanmarker

לחצו כאן להגדרות מתקדמות-
כמו שינוי לאפשרויות יד
ימין/שמאל ,שינוי מהירות
ההקראה ,בדיקת הסורק ,עזרה
ותמיכה.

הסירו את הסימון מהאפשרות
הזאת כשמחברים מכשיר חדש,
כדי לוודא שיתחבר למכשיר
הנכון

סוגי סריקה
 -Textטקסט
הגדרת ברירת המחדל לסריקת שורות סטנדרטיות של טקסט.
 -Single wordמילה בודדת
כשסורקים מילים בודדות ,מקמו את הסורק מעט לפני כל מילה וסיימו את הסריקה מעט אחרי כל
מילה

 -Imageתמונה
השתמשו בסוג סריקה זה לסריקת כתב יד ,חתימות ונוסחאות והם יוכנסו ליד הטקסט במסמך שלכם

 -Numbersמספרים
כשסורקים מספרים בלבד( .שילוב של טקסט ומספרים צריך להתבצע כשבוחרים באפשרות של
.)Text

 -Barcodeברקוד
מיועד לסריקת ברקודים .כשסורקים ברקודים ,הסורק צריך להיות מוחזק בצורה שונה מהרגיל .קצה
הסורק צריך להיות אופקי או מוטה ביחס לקווים האנכיים ,לא מקביל להם .הוא צריך להיות מוחזק
בזווית כזו:

אנא פנו לסיור בלשונית  Help&Supportשמדגים את זה בצורה ברורה.

סריקה בתוך החלון של Scanmarker
כשסורקים בתוך התוכנה של ( Scanmarkerבזמן שנבחר האייקון של העיפרון) הטקסט יוכנס לתוך
החלון הלבן שקפץ.

מספר הסריקות
שינוי שפת סריקה
לחצו כדי לתרגם
טקסט שנסרק
(מראה את הטקסט
המקורי וגם את
המתורגם)

לחצו כדי להעתיק
את הסריקה הנוכחית
למקור חיצוני
( ctrl+clickכדי
להעתיק הכל
לסריקות שמורות)

הכנסת סריקה חדשה
מחיקת סריקה
נוכחית
(  Ctrl+clickלמחיקת
הכל)

הגדרות

השתמשו בחיצים האלו
כדי לנווט בין סריקות
קודמות

iOS & Android
התקנה
חפשו בחנות האפליקציות  App Store/ Google Playאת אפליקציית ' 'Scanmarker Airוהתקינו אותה
על המכשיר שלכם.
חיבור מכשיר Scanmarker Air
הפעילו את אפליקציית Scanmarker
וודאו שהבלוטות' של המכשיר שלכם מופעל
הדליקו את הסורק (פנו לחלק של 'הדלקה וכיבוי של הסורק שלך' בעמוד הראשון)
בחרו  – Startזה יתחיל לסרוק אחר ה Scanmarker Air-שלך.
לחצו על שם הסורק שלכם כשהוא מופיע תחת .Select Scanner
אתם אמורים לקבל הודעה שהסורק שלכם התחבר בהצלחה.

הערה :בחיבור הראשוני דרוש חיבור לאינטרנט וזה יכול לקחת קצת יותר זמן מהרגיל .אחרי החיבור
הראשון ,תצטרכו רק להפעיל את האפליקציה ולהפעיל את הסורק כדי לחבר ביניהם.

טיפ לפתרון בעיות :אם האור הכחול דולק יציב ,אבל לא מתחבר למכשיר שלכם -בדקו האם הוא
מחובר למכשיר אחר (למשל למחשב) איתו התחברתם קודם .סגרו את אפליקציית  Scanmarkerעל
המכשיר האחר ונסו שוב.

הפעלה מהירה
כאשר מפעילים את האפליקציה בפעם הראשונה ,אפשרויות ההפעלה המהירה יופיעו( .תמיד ניתן
לשנות הגדרות אלו יותר מאוחר על ידי בחירת אייקון גלגל השיניים בפינה הימנית התחתונה של כל
מסך).
כאשר החיבור לאינטרנט זמין ,מומלץ להתחבר לענן כדי לאפשר עיבוד מהיר יותר של הסריקות.

המסך הראשי
אחרי שהתאמנתם בסריקה ,תגיעו למסך הראשי .אחרי החיבור הראשוני ,זה המסך שתמיד תופנו
אליו כאשר האפליקציה תופעל ותתחבר ל Scanmarker Air-שלכם.
זה תמיד יראה לכם רשימה של כל המסמכים השמורים שלכם.
לחצו על אייקון הפלוס ( Newבאייפון) כדי להתחיל מסמך חדש.
המסמכים נשמרים כקבצי טקסט ויכולים להיות משותפים כרצונכם דרך אימיילGoogle ,dropbox ,
 driverוכו' .לחצו על  shareבאפשרויות במסמך שלכם או שתפו מספר מסמכים יחד במסך הראשי.

בתוך המסמך שלכם
תרגם

תקריא בקול כל סריקה

שנה שם למסמך
תקריא בקול מסמך שלם

הגדרות

טיפ :כדי שהסריקה הבאה תתחיל בשורה חדשה ,לחצו על הסורק כלפי מטה בסוף הסריקה שלכם.

טיפים לסריקה
החזיקו את הסרוק בזווית  30-60מעלות.
מקמו את הקצה השקוף של הסרוק קצת לפני התחלת השורה שתרצו לסרוק וסיימו את תנועת
הסריקה שלכם קצת אחרי סוף השורה.
וודאו שהטקסט שתרצו לסרוק נמצא במרכז הקצוות של הסורק כאשר אתם מתחילים לסרוק
( Scanmarkerימשיך לעקוב אחרי השורה שזיהה בתחילה).
סרקו בתנועה חלקה ודי מהירה
הימנעו מהפעלת לחץ מיותר בזמן הסריקה
התאמנו בסריקה במסך ' 'Test Deviceעד שתהיו מרוצים מהתוצאות.
כאשר סורקים מספר שורות טקסט ,אין צורך לחכות לשורה הראשונה שתופיע על המסך שלכם לפני
שתמשיכו לסרוק את השורות הבאות.
אם יש לכם שאלות ,תוכלו ליצור איתנו קשר באימייל בכתובת
support@scanmarker.com
ואנחנו תמיד כאן כדי לעזור!

Scanmarker.com

