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Glaustas naudotojo vadovas – IRIScanTM Mouse Wifi
Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su IRIScan Mouse Wifi.
TM

Aprašymai šioje dokumentacijoje pagrįsti operacinėmis sistemomis „Windows® 7“ ir „Mac® OS X Mavericks“.
Prieš naudodami šį skaitytuvą ir jo programinę įrangą, perskaitykite šį vadovą.Visa informacija gali būti
pakeista be įspėjimo.
Jei naudojantis „IRIScan Mouse Wifi“ kyla problemų, perskaitykite pateikiamus dažnai užduodamus
klausimus arba kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą adresu www.irislink.com/support.
TM

1. Įvadas
„IRIScan Mouse Wifi“ – tai „viskas viename“ belaidė pelė ir skaitytuvas. Naudodami nuskaitymo funkciją,
dokumentus galite nuskaityti pelę vesdami virš jų.
Nuskaitytus rezultatus galima išsaugoti keliais būdais. Juos galite nuvilkti į failų aplankus ir programas.
Juos įrašykite tiesiogiai kaip „Doc“, PDF ir XLS failus. Bendrinkite juos naudodami „Mail“, „Facebook©“,
„Twitter©“ ir „Flickr©“. Siųskite juos į programas, pavyzdžiui, „ Cardiris “, „Dropbox©“,„ Evernote©“ ir
„Google© Translate“.
TM

TM

2. Teisiniai pranešimai
Autorių teisės
Autorių teisės © 2012–2016, I.R.I.S. Visos teisės saugomos.
IRIScan Mouse Wifi“ naudojama „Dacuda SLAM Scan“ technologija.
I.R.I.S. priklauso visos su „IRIScan Mouse Wifi“ susijusios dokumentacijos autorių teisės.
Šiame dokumente pateikta informacija yra I.R.I.S. nuosavybė. Šio dokumento turinys gali būti keičiamas
nepranešus ir jis negali būti laikomas I.R.I.S. įsipareigojimu. Šiame dokumente aprašoma programinei
įrangai taikoma licencijos sutartis, kuri apibrėžia šio produkto naudojimo sąlygas. Šią programinę įrangą
galima naudoti ir kopijuoti tik taip, kaip nurodyta sutarties sąlygose. Jokios šio leidinio dalies negalima
dauginti, persiųsti, saugoti atkūrimo sistemoje ar versti į kitą kalbą neturint išankstinio rašytinio I.R.I.S.
sutikimo.
Šiame dokumente kaip pavyzdžiai naudojami išgalvoti vardai; bet kokios nuorodos į faktinius asmenis,
bendroves ar organizacijas yra griežtai konfidencialios.
Prekės ženklai
„IRIScan Mouse Wifi“ logotipas ir „IRIScan Mouse Wifi“ yra „Image Recognition Integrated Systems S.A.“
prekės ženklai.
Optinio ženklų atpažinimo technologiją sukūrė I.R.I.S.
Technologijas „AutoFormat“ ir „Linguistic“ sukūrė I.R.I.S.
„Dacuda®“ ir „SLAM Scan®“ yra „Dacuda Ltd“ (Ciurichas, Šveicarija) registruotieji prekės ženklai.
„Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse registruotasis
prekės ženklas.
Visi kiti šiame dokumente paminėti produktai yra jų atitinkamų savininkų prekės ženklai arba registruotieji
prekės ženklai.
TM

TM

TM

TM
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3. Saugos perspėjimai
Paisykite toliau pateiktų „IRIScan Mouse Wifi“ naudojimo perspėjimų.
TM

Įspėjimai
Jei nepaisysite šių instrukcijų, galite būti rimtai sužaloti arba žūti.
 Skaitytuvo nenaudokite tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti karštų objektų.


Skaitytuvo nenaudokite arti skysčių arba jei skysčių išsiliejo ant skaitytuvo.



Nuskaitymo metu nuskaitymo paviršiaus nenukreipkite į akis.



Jei iš skaitytuvo arba kompiuterio pradeda sklisti dūmai, neįprasti kvapai ar garsai, nedelsdami
nutraukite nuskaitymo operaciją ir skaitytuvą atjunkite nuo kompiuterio.

Atsargiai
Jei nepaisysite šių instrukcijų, galite būti sužaloti arba sugadinti produktą.
 Skaitytuvo nenaudokite labai karštose (daugiau kaip 35 °C) arba šaltose (mažiau kaip 5 °C) zonose.


Skaitytuvo nenaudokite drėgnose arba dulkėtose zonose.



Skaitytuvo nenaudokite zonoje, kurioje yra didelis statinis elektros krūvis.



Skaitytuvo neardykite, nemodifikuokite ir nebandykite remontuoti.



Skaitytuvą apsaugokite nuo per stiprių smūgių.



Per daug nesulenkite kabelio.



Pasirūpinkite, kad skaitytuvas nenukristų.
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4. Aparatinės įrangos apžvalga

1. Kairysis klavišas
2. Pelės ratukas / klavišas
3. Dešinysis klavišas
4. Maitinimo elemento ir „Wifi“ indikatorinis šviesos
diodas
5. Nuskaitymo mygtukas

6. Įjungimo / išjungimo mygtukas
7. Nuskaitymo paviršiaus

Prieš naudodami pirmą kartą, pašalinkite plastikinę plėvelę

8. Pelės etiketė
9. USB mikroprievadas
10. Nuskaitymo jutikliai

Prieš pradedant naudoti
„IRIScan Mouse Wifi“ įkraukite 30 minučių. Norėdami įkrauti, pelę prijunkite prie kompiuterio naudodami
pateikiamą USB kabelį ir įjunkite kompiuterį arba „IRIScan Mouse Wifi“ prijunkite prie maitinimo lizdo.
Naudojant nuskaitymo funkciją maitinimo elementas veikia 48 valandas.
Norėdami patikrinti maitinimo elemento būseną, nuspauskite nuskaitymo klavišą ir pažiūrėkite į maitinimo
elemento šviesos diodą:
 jei šviesos diodas vieną kartą sumirksi mėlyna spalva, tai reiškia, kad maitinimo elementas visiškai
įkrautas;
TM

TM



jei šviesos diodas du kartus sumirksi raudona spalva, tai reiškia, kad maitinimo elemento įkrova
maža;



jei šviesos diodas vieną kartą sumirksi raudona spalva, tai reiškia, kad maitinimo elementas beveik
išsikrovęs ir jį reikia įkrauti.

Atkreipkite dėmesį, kad tada, kai maitinimo elementas yra išsikrovę, „IRIScan Mouse Wifi“ galima naudoti
kaip paprastą belaidę pelę.
Dėmesio: USB kabelis naudojamas tik maitinimo elementui įkrauti, bet ne pelei naudoti. Kad galėtumėte
naudoti pelę ir jos nuskaitymo funkciją, būtina įkišti pelės prijungimo prie kompiuterio jungtį.
TM
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5. Programos „IRIScanTM Mouse Wifi“ įdiegimas
Svarbios pastabos
Kad galėtumėte įdiegti, jums reikės turėti savo kompiuterio administravimo teises.
„Cardiris “ būtinai įdiekite prieš įdiegdami programą „IRIScan Mouse Wifi“, kaip paaiškinta toliau. Priešingu
atveju „IRIScan Mouse Wifi“ negalės nuskaitytų dokumentų siųsti į „Cardiris “.
TM

TM

TM

TM

Prieš įdiegdami programą, kompiuteryje įjunkite Wifi. Kad būtų galima prijungti „IRIScan Mouse Wifi“,
būtinas „Wifi“ ryšys. Jei kompiuteris nepalaiko „Wifi“, reikės įsigyti „Wifi“ adapterį.
1. Eikite adresu www.irislink.com/softwaredownload.
2. Slinkite žemyn iki IRIScan Mouse Wifi ir spustelėkite tinkamą įdiegimo programą.
TM

TM

3. Kai paketas atsisiųs, nueikite į vietą, kur atsisiuntėte paketą, ir du kartus spustelėkite įdiegimo
programą: ISMWifi.exe („Windows“) arba ISMWifi.pkg („Mac OS X“).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Įdiegimo ekrane spustelėkite Cardiris ir atlikite įdiegimo veiksmus.
TM

6. Grįžkite į įdiegimo meniu ir spustelėkite IRIScan Mouse Wifi. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7. Spustelėkite Finish (baigti) įdiegimui baigti.
Įdiegimui pasibaigus programa „IRIScan Mouse Wifi“ pasileis automatiškai.
TM

TM

8. Atjunkite savo įprastą pelę. „IRIScan Mouse Wifi“ prijungimo prie kompiuterio jungtį prijunkite prie
laisvo USB prievado (USB 2.0 arba naujesnės versijos) ir pelės apačioje esantį įjungimo / išjungimo
mygtuką perjunkite į padėtį On (įjungti).
Per kelias sekundes automatiškai įdiegiama tvarkyklė.
9. Kai įrenginys bus aptiktas, paspauskite nuskaitymo mygtuką įrenginiui prijungti.
Po kelių sekundžių pasirodys juodos spalvos nuskaitymo sąsaja.
TM
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6. „IRIScanTM Mouse Wifi
1 veiksmas: dokumentų nuskaitymas


Pelę padėkite ant dokumentų, kuriuos norite nuskaityti.



Vieną kartą paspauskite nuskaitymo mygtuką, kad aktyvintumėte „IRIScan Mouse Wifi“.



Judinkite pelę virš dokumentų, kad nuskaitytumėte norimą sritį.



Nuskaitymą sustabdysite dar kartą paspaudę nuskaitymo mygtuką. Tada atsivers ekranas Edit
(redaguoti).
Norėdami atšaukti nuskaitymą, paspauskite klaviatūros grįžimo (Esc) klavišą.

TM

Nuskaitymo ekrano funkcijos
1. Kiek liko nuskaitymo atminties
2. Funkcijos aprašymas
3. Nuskaitymo langas; nurodo šiuo metu
nuskaitomą sritį

4. Nuskaitytas vaizdas

Pastabos


Nuskaitant „IRIScan Mouse Wifi“ automatiškai padidina mastelį ir atitinkamai ištaiso vaizdą.
Norėdami patikrinti, ar vaizdas tinkamai nuskaitytas, pelės ratuku vaizdą padidinkite arba
sumažinkite. Galite nuskaityti iki A3 dydžio dokumentus.



Jei „IRIScan Mouse Wifi“ judinsite per greitai, nuskaitymo langas taps geltonas arba raudonas. Jei
reikia, nuskaitymą sulėtinkite.



Jei nuskaityti vaizdas išsikraipo, trumpam liaukitės judinę „IRIScan Mouse Wifi“. Vaizdas bus
automatiškai sukalibruotas.



Baigus nuskaityti, nuskaitytas vaizdas automatiškai iškerpamas, kad įgautų stačiakampio formą, ir
sulygiuojamas horizontaliai su fonu.

TM

TM

TM
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2 veiksmas: nuskaitytų dokumentų redagavimas
Ekrane „Edit“ (redaguoti) nuskaitytus dokumentus galite redaguoti.

1. Sukti nuskaitymo rezultatą

Redagavimo ekrano funkcijos
3. Reguliuoti spalvas, ryškumą ir kontrastą

2. Rankenėlėmis keisti nuskaitymo sritį

4. Reguliuoti foną

Baigę redaguoti, spragtelėkite OK (gerai), kad priimtumėte nustatymus. Norėdami grįžti į redagavimo
ekraną, pagrindiniame ekrane spustelėkite Edit (redaguoti).
Pastaba: jei spustelėsite Cancel (atšaukti), nuskaitymo rezultatas nebus išsaugotas atmintyje.

3 veiksmas: nuskaitytų dokumentų išsaugojimas ir bendrinimas
Prieš išsaugodami nuskaitytus dokumentus, būtinai pasirinkite teisingą atpažinimo kalbą. Iš anksto
nustatyta atpažinimo kalba yra anglų. Naudodami galingą I.R.I.S. teksto atpažinimo technologiją, galima
atpažinti 130 kalbų dokumentus.
Windows
Teksto atpažinimo kalbos pakeitimas


Spustelėkite Options (parinktys) >
Settings (nustatymai).




Mac OS
Teksto atpažinimo kalbos pakeitimas:


Spustelėkite Text Recognition (teksto
atpažinimas).

Spustelėkite Scanner Mouse
(skaitytuvas-pelė) > Preferences
(nuostatos).



Sąraše pasirinkite norimą (-as) kalbą (-as).
Vienu metu galite parinkti iki 3 kalbų.

Spustelėkite Text Recognition (teksto
atpažinimas).



Sąraše pasirinkite norimą (-as) kalbą (as).
Vienu metu galite parinkti iki 3 kalbų.
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1. Dokumentų išsaugojimas numatytose programose
1. Du kartus spustelėkite reikiamą rezultato formatą.

2. Dokumentas bus atvertas šiam formatui numatytoje programoje.
3. Dokumentą išsaugokite numatytoje programoje.

2. Dokumentų išsaugojimas kaip rezultatų failų
1. Spustelėkite Save (išsaugoti).
2. Įveskite failo pavadinimą ir pasirinkite failo tipą.
Palaikomi failų tipai: „png“, „jpeg“, „bmp“, „pdf“, „xls“, „txt“ ir „doc“.

3. Po to spustelėkite Save (išsaugoti).
Pastabos
Jei nuskaitomos lentelės, jas rekomenduojama išsaugoti kaip „.xls“ failus.

3. Nuvilkimas į programas
1. Pasirinkite, kuriuo formatu galite išsaugoti dokumentą.
2. Paleiskite programą, kuri palaiko parinktą formatą.
Pvz., „Microsoft Word“ arba „Pages“ „doc“ formatui arba „Adobe Reader“ PDF formatui.
3. Nuvilkite reikiamo formato piktogramą į šią programą.

Pastaba: nuskaitymo rezultatus galite nuvilkti tiesiai į darbalaukį arba failų aplankus.
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4. Kopijavimas kaip vaizdo arba teksto
1. Spustelėkite Copy (kopijuoti).

2. Pasirinkite Copy Image (kopijuoti vaizdą) arba Copy Text (kopijuoti tekstą).
3. Paleiskite programą, kuri palaiko vaizdus arba raiškųjį tekstą, arba abu formatus. Pvz., „Microsoft
Word“ arba „Pages“.
4. Po to toje programoje spustelėkite Paste (įdėti).
Pastaba: taip pat galite naudoti kopijavimo ir įdėjimo nuorodas.

5. Vaizdų bendrinimas naudojant „Mail“, „Facebook“, „Twitter“ ir „Flickr“
Pastaba: kai naudojate bendrinimo funkcijas, nuskaityti vaizdai visada siunčiami kaip vaizdai.
1. Spustelėkite Share (bendrinti).
2. Pasirinkite norimą programą.
Atkreipkite dėmesį, kad reikia turėti galiojančią „Facebook“, „Twitter“, ir „Flickr“ paskyrą bei
interneto ryšį, kad per šias programas galėtumėte bendrinti nuskaitytus vaizdus.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad numatytoji el. pašto programa, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“
taip pat turi būti įdiegta ir sukofigūruota jūsų sistemoje. Žiniatinklio el. pašto tarnybos
nepalaikomos.

3. Pasirodo prisijungimo langas. Prisijunkite prie savo paskyros.

6. Dokumentų siuntimas į programas
Cardiris
TM

Kai nuskaitote vizitines korteles, jas galite atpažinti ir išsaugoti programoje „Cardiris “ – galingoje I.R.I.S.
vizitinių kortelių nuskaitymo ir tvarkymo priemonėje.
Svarbu: Cardiris “ turi būti įdiegta prieš įdiegiant programą „IRIScan Mouse Wifi“. Jei taip nebuvo
padaryta, pašalinkite programą „IRIScan Mouse Wifi“ ir po to ją vėl įdiekite kartu su „Cardiris “.
1. Spustelėkite Apps (programos) > „Cardiris “.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Cardiris “ bus paleista ir parodys nuskaitytą vaizdą.
TM

3. Dabar vizitinę kortelę galite apdoroti:


du kartus spustelėkite nuskaitytą kortelę, kad ji būtų parodyta;



sąraše pasirinkite tinkamą šalį;
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po to spustelėkite Recognize (atpažinti).
Iš kortelės išgaunami duomenys ir įvedami į atitinkamus laukus.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Cardiris “ žinyno failą.
TM

Evernote
Nuskaitytus vaizdus galima siųsti į „Evernote“. Jei nuskaitytuose vaizduose yra teksto, programoje
„Evernote“ išsaugomas ir atpažintas tekstas, ir vaizdas.
1. Kompiuteryje turi būti įdiegta programa „Evernote“.
2. Būtinai prisijunkite prie savo „Evernote“ paskyros.
3. Programoje „IRIScan Mouse Wifi“ spustelėkite Apps (programos) > Evernote.
Pasirodys toks pranešimas: Evernote - Files synchronized with Evernote („Evernote“ – failai
sinchronizuoti su „Evernote“).
TM

4. Nuskaityti vaizdai išsiųsti į programą „Evernote“.

Dropbox
Nuskaitytus vaizdus galima siųsti „Dropbox“. Jie „Dropbox“ aplanke išsaugomi ir kaip tekstiniai failai (.doc),
ir kaip vaizdo failai (.jpg).
1. Kompiuteryje turi būti įdiegta programa „Dropbox“.
2. Būtinai prisijunkite prie savo „Dropbox“ paskyros.
3. Programoje „IRIScan Mouse Wifi“ spustelėkite Apps (programos) > Dropbox.
Pasirodys toks pranešimas: Dropbox - Files synchronized Dropbox („Dropbox“ – failai
sinchronizuoti su „Dropbox“).
TM

4. Nuskaityti vaizdai siunčiami į aplanką Scanner Mouse jūsų „Dropbox“.

Google Translate
Nuskaityti vaizdai gali būti išversti „Google Translate“.
1. Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.
2. Programoje „IRIScan Mouse Wifi“ spustelėkite Apps (programos) > Google Translate.
TM

3. Nuskaitytas ir atpažintas tekstas siunčiamas į „Google Translate“.
Pastaba: programoje „IRIScan Mouse Wifi“ turite būti parinkę teisingą atpažinimo kalbą (žr. 3
veiksmą).
TM

Svarbi pastaba: baigę naudoti „IRIScan Mouse Wifi“, maitinimo mygtuką būtinai perjunkite į padėtį Off
(išjungta), kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.
TM
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7. Konfigūracija
Šiame skyriuje aptariami nustatymai, kuriuos naudojant galima sukonfigūruoti „IRIScan Mouse Wifi“.
TM

Nustatymai
Toliau nurodyta, kaip sistemoje „Windows“ rasti nustatymų skiltį.
 Spustelėkite Options (parinktys) > Settings (nustatymai).

Toliau nurodyta, kaip sistemoje „Mac OS X“ rasti nustatymų skiltį.
 Spustelėkite Scanner Mouse (skaitytuvas-pelė) > Preferences (nuostatos).

„General“ (bendrieji nustatymai)


Pasirinkite norimą naudotojo sąsajos kalbą (user interface language).
Sąsaja pateikiama 22 kalbomis. Numatytoji kalba yra anglų.



Pasirinkite norimą nuskaitymo skiriamąją gebą (scan resolution):
„Low“ (maža): 100 tašk./colyje.
„Medium“ (vidutinė): 200 tašk./colyje.
„High“ (didelė): 300 tašk./colyje.
„Full“ (visa): 400 tašk./colyje.
Svarbu: kad teksto atpažinimo rezultatai būtų patenkinami, pasirinkite High (didelė). Jei
nuskaitomos arabų arba azijos kalbos, pasirinkite Full (visa).



Nustatykite įrenginio „IRIScan Mouse Wifi“ nustatymą Window behavior („Windows“ veikimas).
TM

„Save“ (įrašyti)


Nustatykite failo pavadinimo priešdėlį. Numatytasis failo pavadinimo priešdėlis yra Scan. Jei norite,
įrašykite kitą pavadinimą.



Pasirinkite vaizdo glaudinimo JPEG kokybę (JPEG Quality): „High“ (aukšta), „Medium“ (vidutinė)
arba „Low“ (žema).
Nuo šios parinkties priklauso, kuria skiriamąja geba bus įrašyti vaizdai.
„Low“ (maža): 100 tašk./colyje.
„Medium“ (vidutinė): 200 tašk./colyje.
„High“ (didelė): 300 tašk./colyje.
Svarbu: kad rezultatai būtų geriausi, pasirinkite High (didelė).
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„Updates“ (atnaujinimai)
Pasirinkite naujinių įdiegimo būdą: silently (be pranešimo), automatically (automatiškai) arba manually
(neautomatiškai). Kad vyktų naujinių tikrinimas, būtinas interneto ryšys.

„Text Recognition“ (teksto atpažinimas)
Sąraše pasirinkite teksto atpažinimo kalbą. IRIScan Mouse Wifi“ atpažįsta 130 kalbų.
Kad atpažinimo rezultatai būtų patenkinami, labai svarbu parinkti teisingą teksto atpažinimo kalbą. Vienu
metu galite parinkti iki 3 kalbų.
Norėdami pamatyti, kokios kalbos parinktos, spustelėkite šalia Filter (filtras) esantį išskleidžiamąjį sąrašą.
Po to spustelėkite Show enabled languages (rodyti įgalintas kalbas).
TM

„Proxy Settings“ (įgaliotojo serverio nustatymai)
Keisti įgaliotojo serverio nustatymus reikia tik tuo atveju, jei naudojate įgaliotąjį serverį (tarpinį serverį)
prisijungti prie interneto. Pagal numatytąjį nustatymą „IRIScan Mouse Wifi“ automatiškai aptinka įgaliotojo
serverio nustatymus.
Norėdami įgaliotojo serverio nustatymus nustatyti neautomatiškai, parinkite Manual settings
(neautomatiniai nustatymai). Prireikus kreipkitės į savo sistemos administratorių.
TM

„Advanced“ (papildomi)
Rekomenduojama nekeisti papildomų nustatymų. Juos keiskite tik tuo atveju, jei esate profesionalus
naudotojas.

„Manage Apps“ (tvarkyti programėles)
Kai kuriose „IRIScan Mouse Wifi“ esančiose programėlėse ir socialiniuose tinkluose yra nustatymų, kuriuos
galite tvarkyti.
Programėlių tvarkymas:
 spustelėkite Options (parinktys) > Manage Apps (tvarkyti programėles).
TM

Cardiris
Tvarkomų nustatymų nėra.

Dropbox
Spustelėkite Settings (nustatymai) ir nurodykite aplanką, kuriame turi būti įrašyti rezultatų failai.

Evernote
Tvarkomų nustatymų nėra.
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Google Translate
Spustelėkite Settings (nustatymai) ir nurodykite įvesties Input ir išvesties Output kalbą.

„Facebook“, „Flickr“, „Twitter“
Spustelėkite Settings (nustatymai) ir pasirinkite Keep me logged in (manęs neatjungti). Tada jums
nereikės kaskart prisijungti norėdami bendrinti vaizdą.

„Mail“ (paštas)
Tvarkomų nustatymų nėra.

8. Skaitytuvo specifikacijos
Produkto specifikacijos
Pelės jutiklis

Optinės pelės jutiklis (1 500 tašk./col.)

Skaitytuvo dydis
(aukštis×ilgis×gylis)

3,8×11,5×6 cm (1,18×4,3×2,36 col.)

Skaitytuvo svoris

200 g (0,44 svar.)

Maks. nuskaitymo dydis

Iki A3 (priklauso nuo grafikos plokštės konfigūracijos)

Skiriamoji geba (tašk./col.)

Iki 400 tašk./col.

Skaitytuvo lango dydis
(aukštis×ilgis)

4,3×2 cm

USB tipas

2.0

Belaidžio ryšio specifikacijos
Standartas

„WiFi“: „IEEE 802.11 b/g/n“ | belaidė pelė: patentuota

Belaidžio ryšio LAN

DHCP

Dažnių diapazonas

„WiFi“: 2,412–2.462 GHz | belaidė pelė: 2,4 GHz (patentuota)

Parenkamų kanalų skaičius

„WiFi“: 11 kanalų (automatinis) | belaidė pelė: 78 kanalai
(automatinis)

Duomenų perdavimo sparta

„WiFi“: 72 Mbps (maks.) | belaidė pelė: patentuota

Siuntimo galia (EIRP)

„WiFi“: +7,8 dBm | belaidė pelė: -4 1 dBm

Sauga

„WiFi“: NIL | belaidė pelė: patentuota

Maitinimo elemento specifikacija
Tipas

Integruotas pakartotinio įkrovimo ličio maitinimo elementas

Modelis

602248

Vardinė galia (mAh)

650

Vardinė įtampa (V)

3,7

Maksimali įtampa

4,2

Maitinimo elemento matmenys
(mm)

60×22×48

Svoris

~70 g

Visą programinę įrangą ir tvarkykles galima atsisiųsti čia: www.irislink.com/softwaredownload.
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9. Atitiktis
Atitiktis direktyvoms „Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas“ ir EEĮA
Šis produktas atitinka Europos Parlamento Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo taisykles ir Tarybos
direktyvą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
(2002/95/EB) ir direktyvą dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (2002/96/EB).
Federalinės ryšių tarybos (FCC) pareiškimas dėl radijo dažnių trukdžių
Ši įranga buvo išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka apribojimus, taikomus B klasės skaitmeniniam
įrenginiui pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra nustatyti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą
nuo trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių
bangas ir, jei įrengiama ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra
garantijų, kad tokių trukdžių nebus konkrečiu įrengimo atveju. Jei ši įranga sukelia žalingų trukdžių
priimant radijo ar televizijos transliacijas (tai galima nustatyti įrangą išjungiant ir vėl įjungiant), vartotojui
rekomenduojama pamėginti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:
 Perkeliant priėmimo anteną arba pakeičiant jos padėtį.


Padidinant atstumą tarp įrangos ir imtuvo.



Jungiant įrangą į el. lizdą, esantį kitoje grandinėje nei ta, į kurią įjungtas imtuvas.



Jei reikia pagalbos, pasikonsultuokite su prekybos atstovu arba patyrusiu radijo / televizorių
techniku.

Ši įranga sertifikuota, kad atitinka apribojimus, taikomus B klasės kompiuteriniam įrenginiui pagal FCC
taisykles. Kad būtų išlaikyta atitiktis FCC taisyklėms, su šia įranga būtina naudoti ekranuotus kabelius.
Naudojant su nepatvirtinta įranga arba neekranuotais kabeliais, gali atsirasti radijo / televizijos priėmimo
trukdžių. Naudotojas perspėjamas, kad dėl įrangos pakeitimų ar modifikacijų neturint gamintojo
patvirtinimo, naudotojas gali prarasti teisę naudoti šią įrangą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15c dalies
nuostatas. Prietaiso naudojimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) prietaisas neturi kelti žalingų trukdžių;
(2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, dėl kurių prietaisas gali
veikti netinkamai.

Jei naudojantis „IRIScan Mouse Wifi“ kyla problemų, perskaitykite pateikiamus dažnai užduodamus
klausimus arba kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą adresu www.irislink.com/support.
TM
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