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See lühike kasutusjuhend aitab teil alustada IRIScanTM Mouse Wifi kasutamist. 

 

Selles dokumentatsioonis sisalduvad kirjeldused põhinevad operatsioonisüsteemidel Windows® 7 ja Mac® 

OS X Mavericks. Enne skanneri ja selle tarkvara kasutamist lugege palun see juhend läbi.Kogu info võib 

ilma ette teatamata muutuda. 

 

Kui IRIScanTM Mouse Wifi kasutamisel esineb probleeme, uurige meie veebisaidil Korduma Kippuvate 

Küsimuste rubriiki või võtke ühendust tehnilisel toega aadressil www.irislink.com/support. 

1. Sissejuhatus 

IRIScanTM Mouse Wifi on juhtmeta hiir ja skanner ühes seadmes. Skannimisfunktsiooni abil saab dokumente 

skannida, liigutades hiirt üle dokumentide. 

Skaneerimise tulemusi saab salvestada mitmel erineval viisil. Neid saab lohistada kaustadesse ja 

rakendustesse. Salvestage need otse doc-, PDF- ja XLS-failidena. Jagage neid e-posti, Facebooki©, 

Twitteri© ja Flickri© kaudu. Ning saatke need sellistesse rakendustesse nagu CardirisTM, Dropbox©, 

Evernote© ja Google© Translate. 

 

2. Õigusalane teave 

Autoriõigused 

Autoriõigused © 2012-2016 I.R.I.S. Kõik õigused kaitstud. 

IRIScanTM Mouse Wifi põhineb Dacuda SLAM Scan tehnoloogial. 

Kõigi IRIScanTM Mouse Wifi kohta käivate dokumentide autoriõigus kulub ettevõttele I.R.I.S. 

Käesolevas dokumendis sisalduv teave kuulub ettevõttele I.R.I.S. Sisu võidakse ette teatamata muuta ning 

selles osas pole ettevõttel I.R.I.S. mingeid kohustusi. Käesolevas dokumendis kirjeldatud tarkvara 

kasutamine toimub toote kasutustingimusi sätestava litsentsilepingu alusel. Nimetatud tarkvara tohib 

kasutada või kopeerida üksnes vastavalt kasutusjuhendi tingimustele. Mitte ühtegi käesoleva väljaande osa 

ei tohi ilma ettevõtte I.R.I.S. eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, edastada ega otsingusüsteemis 

säilitada ega teistesse keeltesse tõlkida. 

Käesolevate dokumentides toodud näidetes kasutatakse leppenimetusi, viited isikutele, ettevõtetele ja 

organisatsioonidele on rangelt juhuslikud. 

Kaubamärgid 

IRIScanTM Mouse Wifi logo ja IRIScanTM Mouse Wifi on ettevõtte Image Recognition Integrated Systems S.A. 

kaubamärgid. 

OCR tehnoloogia ettevõtte I.R.I.S. poolt. 

Automaatvormingu ja keeletehnoloogia ettevõtte I.R.I.S. poolt. 

Dacuda® ja SLAM Scan® on ettevõtte Dacuda Ltd, (Zürich, Šveits) registreeritud kaubamärgid. 

Windows on USA-s ja teistes riikides registreeritud Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk. 

Kõik teised käesolevas dokumendis nimetatud tooted on neid tootvate ettevõtete kaubamärgid või 

registreeritud kaubamärgid. 
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3. Ohutusabinõud 

IRIScanTM Mouse Wifikasutamisel palume järgida järgmisi ohutusabinõusid: 

 

Hoiatused 
Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. 

 Ärge kasutage skannerit otsese päikesevalguse käes ega kuuma eseme läheduses. 

 Ärge kasutage skannerit vedelike läheduses ega siis, kui skannerile on sattunud vedelikku. 

 Skannimise ajal ärge suunake skannimispinda oma silmade poole. 

 Skanneri kasutamine tuleb viivitamata lõpetada ja skanner arvuti küljest lahti ühendada, kui ühest 

või mõlemast seadmest tuleb suitsu, ebatavalisi lõhnu või helisid. 

 

Ettevaatust 
Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada väiksemad vigastusi või toote kahjustumist. 

 Ärge kasutage skannerit väga kuumas (üle 35 °C) või külmas (alla 5 °C) keskkonnas. 

 Ärge kasutage skannerit niiskes ega tolmuses keskkonnas. 

 Ärge kasutage skannerit keskkonnas, kus staatilise elektri tase on kõrge. 

 Ärge võtke skannerit lahti, ärge tehke seadmes muudatusi ega püüdke seda remontida. 

 Hoidke skannerit tugevate löökide eest. 

 Hoiduge juhtme liigsest painutamisest. 

 Ärge laske skanneril maha kukkuda. 
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4. Ülevaade riistvarast 

 

1. Vasakklõpsu nupp 

  

2. Hiireratas/klõpsamisnupp 

  

3. Paremklõpsu nupp 

  

4. Aku ja WiFi LED 

  

5. Skannimisnupp 

 

6. Toitelüliti 

  

7. Skannimispind 
Enne esmakordset kasutamist eemaldage kile. 
  

8. Hiire etikett 

  

9. Mikro USB port 

  

10. Skannimisandurid 

  

Enne alustamist: 
Laadige IRIScanTM Mouse Wifi hiirt 30 minutit. Selleks ühendage hiir kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga 

ja lülitage arvuti sisse või ühendage IRIScanTM Mouse Wifi pistikupessa. 

Skannimisfunktsiooni kasutamisel on aku tööiga umbes 48 tundi. 

Aku laetuse kontrollimiseks vajutage nupul Scan (skanni) ja vaadake aku LED-i olekut: 
 Kui LED-indikaatoril vilgub üks kord sinine tuli, on aku täis laetud. 

 Kui LED-indikaatoril vilgub kaks korda punane tuli, on akutoide nõrk. 

 Kui LED-indikaatoril vilgub üks kord punane tuli, on aku peaaegu tühi ja vajab laadimist. 

Isegi kui aku on tühi, saab IRIScanTM Mouse Wifi hiirt kasutada tavalise juhtmeta hiirena. 

Tähelepanu! USB-kaablit on vaja ainult aku laadimiseks,mitte hiire kasutamiseks. Hiire ja 

skannimisfunktsiooni kasutamiseks tuleb ühendada tongel. 
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5. Rakenduse IRIScanTM Mouse Wifi installimine 

Olulised märkused: 

Veenduge, et teil on arvutis installimiseks vajalikud administraatori õigused. 

 

Veenduge, et CardirisTM on installitud enne, kui installite IRIScanTM Mouse Wifi rakenduse allpool selgitatud 

viisil. Vastasel korral ei saa IRIScanTM Mouse Wifi saata skannitud dokumente rakendusse CardirisTM. 

 

Enne installimise alustamist lülitage arvutil Wifi sisse. Wifi on vajalik IRIScanTM Mouse Wifi-ga ühenduse 

saamiseks. Kui teie arvutil puudub Wifi tugi, peate hankima Wifi-adapteri. 

1. Avage veebisait www.irislink.com/softwaredownload. 

2. Kerige alla IRIScanTM Mouse Wifi juurde ja klõpsake parempoolsel installeril. 

 
3. Allalaadimise lõppedes minge asukohta, kuhu te paketi alla laadisite, ja tehke topeltklõps installeril: 

ISMWifi.exe (Windows) või ISMWifi.pkg (Mac OS X). 

4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 
5. Klõpsake installimiskuval CardirisTM ja läbige installimistoiming. 

6. Pöörduge tagasi installimenüüsse ja klõpsake IRIScanTM Mouse Wifi. Järgige jälle ekraanile 

kuvatavaid juhiseid. 

7. Installimise lõpule viimiseks klõpsake Finish (valmis). 

Installimise lõppedes käivitub rakendus IRIScanTM Mouse Wifi automaatselt. 

 
8. Ühendage tavaline hiir lahti. Ühendage IRIScanTM Mouse Wifi tongel vabasse USB-porti (USB 2.0 või 

kõrgem) ja lülitage hiire põhjal olev toitelüliti asendisse On (sees). 

Draiver installitakse automaatselt mõne sekundi jooksul. 

9. Kui seade on leitud, vajutage seadmega ühenduse loomiseks nupul Scan (skanni). 

Mõne sekundi möödudes avaneb musta värvi skannimisliides. 

http://www.irislink.com/softwaredownload
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6. IRIScanTM Mouse Wifi 

1. samm: Dokumentide skannimine 

 Asetage hiir skannitavatele dokumentidele. 

 IRIScanTM Mouse Wifi käivitamiseks vajutage üks kord nupul Scan (skanni). 

 Vajaliku ala skannimiseks liigutage hiirt dokumentidel. 

 Skannimise peatamiseks vajutage uuesti nupul Scan (skanni). Avaneb kuva Edit (redigeeri). 

Skannimise tühistamiseks vajutage klaviatuuril paoklahvi Esc. 

 
Skannimiskuva funktsioonid 

1. Järelejäänud skannimismälu 2. Funktsiooni kirjeldus 

3. Skannimisaken; näitab parajasti 

kasutatavat skannimisala 
4. Skaneeri pilt 

  

Märkused 

 Skannimise ajal suumib IRIScanTM Mouse Wifi automaatselt välja ja kohandab vastavalt vaadet. Et 

kontrollida, kas kujutis on skannitud õigesti, kasutage kujutisel sisse ja välja suumimiseks 
hiireratast. Skannida saab dokumente formaadiga kuni A3. 

 Kui liigutate IRIScanTM Mouse Wifi hiirt liiga kiiresti, muutub skannimisaken kollaseks või punaseks. 
Vajadusel skannige aeglasemalt. 
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 Kui skannitud kujutis on moonutatud, katkestage korraks IRIScanTM Mouse Wifi hiire liigutamine. 

Kujutis kalibreeritakse automaatselt. 

 Skannimise lõppedes lõigatakse skannitud kujutis automaatselt ristkülikuks ja joondatakse tausta 
suhtes horisontaalselt. 

2. samm: Skannitud dokumentide redigeerimine 

Skannitud dokumente saab redigeerida redigeerimiskuval. 

 
Redigeerimiskuva funktsioonid 

1. Skannimistulemuse pööramine 
3. Värvide, heleduse ja kontrastsuse 

reguleerimine 

2. Skannimisala suuruse muutmine 

suurusepidemete abil 
4. Tausta reguleerimine 

  

Kui olete valmis, klõpsake sätete aktsepteerimiseks OK. Kui soovite hiljem redigeerimiskuvale naasta, 

klõpsake põhikuval nupul Edit (redigeeri). 

Märkus: kui klõpsate nupul Cancel (tühista), ei salvestata skannimistulemust mällu. 

 

3. samm: Skannitud dokumentide salvestamine ja jagamine 

Enne skannitud dokumentide salvestamist veenduge, et olete valinud õige tuvastuskeele. Vaikimisi on 

tuvastuskeeleks inglise keel. Tänu I.R.I.S.-e võimsale tekstituvastustehnoloogiale on võimalik tuvastada 

dokumente 130 keeles. 

Windowsi arvuti Mac OS 

Tekstituvastuskeele muutmiseks: 

 Klõpsake Options (suvandid) > Settings 

(sätted). 

 Klõpsake Text Recognition (tekstituvastus). 

 Valige loendist vajalik(ud) keel(ed). 
Korraga saab valida kuni 3 keelt. 

Tekstituvastuskeele muutmiseks: 

 Klõpsake Scanner Mouse (skannerhiir) 

> Preferences (eelistused). 

 Klõpsake Text Recognition 

(tekstituvastus). 

 Valige loendist vajalik(ud) keel(ed). 

Korraga saab valida kuni 3 keelt. 
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1. Dokumentide salvestamine vaikerakendustes. 

1. Tehke vajalikul väljundvormingul topeltklõps. 

 

2. Dokument avaneb teie poolt sellele vormingule määratud vaikerakenduses. 

3. Salvestage dokument vaikerakendusest. 

 

2. Dokumentide salvestamine väljundfailidena. 

1. Klõpsake Save (salvesta). 

2. Sisestage failinimi ja valige failitüüp. 

Toetatud failitüübid on: png, jpeg, bmp, pdf, xls, txt ja doc. 

 

3. Seejärel klõpsake Save (salvesta). 

Märkused: 

Skannitud tabelid soovitatakse salvestada .xls-failidena. 

 

3. Pukseerimine rakendustesse. 

1. Valige, millises vormingus dokument salvestada. 

2. Avage valitud vormingut toetav rakendus. 
Nt .doc-vormingu puhul Microsoft Word või Pages, PDF-i puhul Adobe Reader. 

3. Pukseerige vajaliku vormingu ikoon valitud rakendusse. 

 
Märkus: skannimistulemused saab pukseerida ka otse töölauale või failikaustadesse. 
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4. Kopeerimine pildi või tekstina. 

1. Klõpsake Copy (kopeeri). 

 

2. Valige Copy Image (kopeeri pilt) või Copy Text (kopeeri tekst). 

3. Avage rakendus, mis toetab pilte või rikasteksti või mõlemat. Nt Microsoft Word või Pages. 

4. Seejärel klõpsake valitud rakenduses Paste (kleebi). 

Märkus: kasutada võib ka kopeerimise ja kleepimise otseteid. 

 

5. Piltide jagamine e-posti teel, Facebookis, Twitteris ja Flickris 
Märkus: jagamisfunktsiooni kasutamisel saadetakse skannitud dokumendid alati pildifailidena. 

1. Klõpsake Share (jaga). 

2. Valige vajalik rakendus. 

Skannitud dokumentide jagamiseks nende rakenduste kaudu peab teil olema Facebooki, Twitteri või 
Flickri kehtiv konto ning internetiühendus. 

Juhime tähelepanu ka sellele, et teie arvutis peab olema installitud ja konfigureeritud e-posti 

vaikerakendus, nt Microsoft Outlook. Veebimeili ei toetata. 

 

3. Avaneb sisselogimisaken. Logige oma kontole sisse. 

 

6. Dokumentide saatmine rakendustesse 

Cardiris T M 
Skannitud visiitkaarte saab tuvastada ja säilitada I.R.I.S.-e võimsas visiitkaartide skannimise tarkvaras ja 

korraldajas CardirisTM. 

Tähtis: CardirisTM peab olema installitud enne IRIScanTM Mouse Wifi rakenduse installimist. Kui see nii pole, 

tuleb IRIScanTM Mouse Wifi deinstallida ja seejärel koos CardirisTM-tarkvaraga uuesti installida. 

1. Klõpsake Apps (rakendused) > CardirisTM. 

2. CardirisTM ja kuvatakse skannitud visiitkaart. 

3. Nüüd saate visiitkaarti töödelda:  

 Skannitud kaardi kuvamiseks tehke sellel topeltklõps. 

 Valige loendist vajalik riik. 
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 Seejärel klõpsake Recognize (tuvasta). 

Kaardilt ekstraktitakse andmed ja sisestatakse need vastavatele väljadele. 

Lisateavet saab CardirisTM spikrifailist. 

 

Evernote 
Skannitud dokumendid saab saata Evernote’i. Kui skannitud dokumendid sisaldavad teksti, talletatakse 

Evernote’is nii tuvastatud tekst kui pildifail. 

1. Veenduge, et teie arvutisse on installitud Evernote-rakendus. 

2. Veenduge, et olete oma Evernote’i kontole sisse logitud. 

3. Klõpsake rakenduses IRIScanTM Mouse Wifi Apps (rakendused) > Evernote. 

Kuvatakse järgmine teade: Evernote - Files synchronized with Evernote (Evernote – failid 
sünkroonitud Evernote’iga). 

4. Skannitud dokumendid on nüüd saadetud Evernote’i. 

 

Dropbox 
Skannitud dokumendid saab saata Dropboxi.Need salvestatakse teie Dropbox’i kausta nii tekstifailide (.doc) 

kui pildifailidena (.jpg). 
1. Veenduge, et teie arvutisse on installitud Dropbox-rakendus. 

2. Veenduge, et olete oma Dropbox’i kontole sisse logitud. 

3. Klõpsake rakenduses IRIScanTM Mouse Wifi Apps (rakendused) > Dropbox. 

Kuvatakse järgmine teade: Dropbox - Files synchronized Dropbox (Dropbox – failid 
sünkroonitud Dropbox’is). 

4. Skannitud dokumendid saadetakse teie Dropbox’is kausta Scanner Mouse (skannerhiir). 

 

Google Translate 
Skannitud dokumente saab Google Translate’i abil tõlkida. 

1. Veenduge, et arvuti on ühendatud internetti. 

2. Klõpsake rakenduses IRIScanTM Mouse Wifi Apps (rakendused) > Google Translate. 

3. Skannitud dokumentides tuvastatud tekst saadetakse Google Translate’i. 

Märkus: veenduge, et olete valinud rakenduses IRIScanTM Mouse Wifi õige tuvastuskeele (vt 3. 
samm). 

  

Tähtis märkus: kui olete IRIScanTM Mouse Wifi kasutamise lõpetanud, pange toitelüliti akutoite säästmiseks 

asendisse Off (väljas). 
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7. Konfigureerimine 

Siin käsitletakse IRIScanTM Mouse Wifi jaoks konfigureeritavaid sätteid. 

 

Sätted 

Sätetele juurdepääsuks Windowsis: 

 Klõpsake Options (suvandid) > Settings (sätted). 

 
Sätetele juurdepääsuks Mac OS X puhul: 

 Klõpsake Scanner Mouse (skannerhiir) > Preferences (eelistused). 

 
 

Üldist 
 Valige vajalik kasutajaliidese keel. 

Liides on saadaval 22 keeles. Vaikekeeleks on inglise keel. 

 Valige vajalik skannimise eraldusvõime: 

Low (madal) = 100 dpi. 

Medium (keskmine) = 200 dpi. 

High (kõrge) = 300 dpi. 

Full (täiseraldusvõime) = 400 dpi. 

Tähtis: optimaalse tekstituvastustulemuse saamiseks valige High (kõrge). Araabia ja Aasia keelte 
skannimisel valige Full (täiseraldusvõime). 

 Määrake IRIScanTM Mouse Wifi Window behavior (Windowsi käitumine). 

 

Salvestamine 
 Määrake failinime prefiks. Vaikimisi on failinime prefiksiks Scan (skanni). Soovi korral võite 

sisestada muu nime. 

 Valige JPEG-vormingus piltide tihendusaste: kõrge, keskmine või madal. 

See valik määrab eraldusvõime piltide salvestamisel. 

Low (madal) = 100 dpi. 

Medium (keskmine) = 200 dpi. 

High (kõrge) = 300 dpi. 
Tähtis: parima tulemuse saamiseks valige High (kõrge). 
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Värskendused 
Valige, kuidas soovite kontrollida, kas saadaval on värskendusi: vaikselt, automaatselt või käsitsi. 

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks on vaja internetiühendust. 

 

Tekstituvastus 
Valige loendist vajalik tekstituvastuskeel. IRIScanTM Mouse Wifi tuvastab 130 keelt. 

Rahuldava tuvastustulemuse saamiseks on oluline valida õige tekstituvastuskeel. Korraga saab valida kuni 

3 keelt. 

Et näha, millised keeled on aktiivsed, klõpsake välja Filter kõrval oleval ripploendil. Seejärel klõpsake 

Show enabled languages (kuva aktiivsed keeled). 

 
 

Puhvrisätted 
Puhvrisätteid on vaja muuta vaid siis, kui kasutate internetiühenduse loomisel puhverserverit (vahendav 

server). Vaikimisi tuvastab IRIScanTM Mouse Wifi puhvrisätted automaatselt. 

Puhvrisätete määramiseks käsitsi valige Manual settings (käsitsi määratud sätted). Vajadusel pöörduge 

süsteemiadministraatori poole. 

 

Täpsemad sätted 
Täpsemaid sätteid ei soovitata muuta. Neid võib muuta vaid asjatundja. 

 

Rakenduste haldus 

Osal rakenduses IRIScanTM Mouse Wifi saadaolevatel rakendustel ja sotsiaalmeediasaitidel on hallatavad 

sätted. 

Rakenduste haldamiseks: 
 Klõpsake Options (suvandid) > Manage Apps (halda rakendusi). 

 

Cardiris 
Hallatavaid sätteid pole. 

 

Dropbox 
Klõpsake Settings (sätted) ja määrake, millises kaustas väljundfaile säilitatakse. 

 
 

Evernote 
Hallatavaid sätteid pole. 
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Google Translate 
Klõpsake Settings (sätted) ning määrake Input (lähte-) ja Output (siht-) keel. 

 
 

Facebook, Flickr, Twitter 
Klõpsake Settings (sätted) ja valige Keep me logged in (hoia mind sisse logituna). Nii ei pea te iga kord, 

kui tahate pilte jagada, uuesti sisse logima. 

 

E-post 
Hallatavaid sätteid pole. 

 

8. Skanneri spetsifikatsioonid 

Toote spetsifikatsioonid 

Hiire andur Optilise hiire andur (1500 DPI) 

Skanneri mõõtmed (KxPxS) 3,8 x 11,5 x 6 cm (1,18" x 4,3" x 2,36") 

Skanneri kaal 200g (0,44 naela) 

Maksimaalne skannimissuurus Kuni A3 (olenevalt graafikakaardi konfiguratsioonist) 

DPI eraldusvõime Kuni 400 DPI 

Skanneriakna mõõtmed (KxP) 4,3 x 2 cm 

USB tüüp 2,0 

 

Juhtmeta seadme spetsifikatsioonid 

Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n | juhtmeta hiir: omanduslik 

Juhtmevaba LAN DHCP 

Sagedusvahemik WiFi: 2,412 kuni 2,462 GHz | juhtmeta hiir: 2,4 GHz omanduslik 

Valitavate kanalite arv WiFi: 11 kanalit (automaatsed) | juhtmeta hiir: 78 kanalit (automaatsed) 

Edastuskiirus WiFi: 72 Mbps (max) | juhtmeta hiir: omanduslik 

Saatevõimsus (EIRP) WiFi: +7,8 dBm | juhtmeta hiir: -4,1 dBm 

Turvalisus WiFi: NIL | juhtmeta hiir: omanduslik 

 

Aku spetsifikatsioonid 

Tüüp Integreeritud laetav liitiumaku 

Mudel 602248 

Nimimahutavus (mAh) 650 

Nimipinge (V) 3,7 

Maksimumpinge 4,2 

Aku mõõtmed (mm) 60x22x48 

Kaal <70 g 

  

Tarkvara ja draiverid saab alla laadida veebisaidilt www.irislink.com/softwaredownload. 

 

 

 

 

 

http://www.irislink.com/softwaredownload


 

 

14 

Kiirjuhend – IRIScanTM Mouse Wifi 
 

9. Vastavus 

Vastavus RoHS- ja WEEE-direktiivi nõuetele 

Toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ nõuetele teatavate ohtlike ainete 

kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes ning direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele elektri- 

ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. 

Vastavus raadiohäireid käsitlevatele FCC nõuetele 

Seadet on testitud ning see leiti olevat vastavuses B-klassi digitaalseadmele kehtestatud piirnormidega 

kooskõlas FCC eeskirjade jaotisega 15c. Eelnimetatud piirnormid on ette nähtud pakkuma mõistlikku 

kaitset elamutesse paigaldatud seadmete põhjustatud kahjulike raadiohäirete vastu. Seade tekitab, kasutab 

ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui paigaldamisel ja kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendites 

toodud juhiseid, võib see kaasa tuua kahjulikke raadiohäireid. Iga konkreetse paigalduse puhul ei saa siiski 

tagada häirete mitteesinemist. Kui seade tekitab raadio- või telesignaali vastuvõtus häireid, mille 

tuvastamiseks tuleks lülitada seade välja ja uuesti sisse, soovitatakse häire kõrvaldamiseks kasutada ühte 

või mitut alltoodud abinõu: 
 Suunake vastuvõtuantenn mujale või asetage see teise kohta. 

 Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad. 

 Ühendage seade teise seinakontakti, mille vooluahel ei ole sama, millesse on ühendatud vastuvõtja. 

 Abi saamiseks küsige nõu edasimüüjalt või kogenud raadio-/TV-tehnikult. 

Seade on tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmele FCC eeskirjadega kehtestatud piirnormidele. FCC 

eeskirjadele vastavuse säilimiseks tuleb selle seadmega kasutada varjestatud kaableid. Heakskiitmata 

seadmete või varjestamata kaablite kasutamine põhjustab tõenäoliselt häireid raadio- või telesignaali 

vastuvõtus. Kasutajat hoiatatakse, et seadmele ilma tootja loata tehtud muudatuste ja kohanduste korral 

võidakse tühistada kasutaja õigus seadet kasutada. Seade vastab FCC eeskirjade jaotises 15c toodud 

nõuetele. Kasutamisel tuleb järgida alltoodud kahte tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke 

raadiohäireid ning (2) seade peab taluma vastuvõetud raadiohäireid, sealhulgas häireid, mis võivad 

põhjustada tõrkeid seadme töös. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui IRIScanTM Mouse Wifi kasutamisel esineb probleeme, uurige meie veebisaidil Korduma Kippuvate 

Küsimuste rubriiki või võtke ühendust tehnilisel toega aadressil www.irislink.com/support. 

 

 

 

http://www.irislink.com/c2-1323-17/Technical-Support---IRIS--Official-Site.aspx
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