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Īsā lietotāja rokasgrāmata – IRIScanTM Mouse Wifi
Šī īsā lietotāja rokasgrāmata palīdzēs jums apgūt IRIScan Mouse Wifi lietošanu.
TM

Šajā dokumentācijā sniegtie apraksti balstīti uz Windows® 7 un Mac® OS X Mavericks operētājsistēmām.
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms skenera un tā programmatūras lietošanas. Informācija var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Ja IRIScan Mouse Wifilietošanas laikā rodas sarežģījumi, meklējiet palīdzību sadaļā "Bieži uzdotie
jautājumi" vai sazinieties ar tehniskā atbalsta nodaļu vietnē www.irislink.com/support.
TM

1. Ievads
IRIScan Mouse Wifi ierīcē bezvadu pele ir apvienota ar skeneri. Pārvietojot peli pa dokumenta virsmu,
iespējams skenēt dokumentus.
Ir vairāki skenējuma rezultātu saglabāšanas veidi. Tos var vilkt un nomest failu mapēs un lietotnēs. Tos var
saglabāt tieši kā Doc, PDF vai XLS failus. Tos var kopīgot ar e-pasta, Facebook©, Twitter© vai Flickr©
palīdzību. Un nosūtīt uz tādām lietotnēm kā Cardiris , Dropbox©, Evernote© un Google© Translate.
TM

TM

2. Juridiski paziņojumi
Autortiesības
Autortiesības © 2012-2016 I.R.I.S. Visas tiesības saglabātas.
IRIScan Mouse Wifi balstās uz Dacuda SLAM Scan tehnoloģiju.
I.R.I.S. pieder autortiesības uz visiem dokumentiem, kas attiecas uz IRIScan Mouse Wifi.
Šajā dokumentā iekļautā informācija ir I.R.I.S. īpašums. Tā saturs var mainīties bez iepriekšēja
brīdinājuma, un tas nenozīmē saistību uzņemšanos no I.R.I.S. puses. Šajā dokumentā aprakstītā
programmatūra ir piegādāta saskaņā ar licences līgumu, kurā minēti šī izstrādājuma lietošanas noteikumi.
Programmatūru drīkst lietot vai kopēt tikai saskaņā ar minētā līguma noteikumiem. Nevienu šīs publikācijas
daļu nedrīkst pavairot, pārsūtīt, glabāt izgūšanas sistēmā vai tulkot citā valodā bez I.R.I.S. iepriekšējas
piekrišanas.
Šajā dokumentā izmantoti izdomāti vārdi kā piemēri; to saistība ar reālām personām, uzņēmumiem vai
organizācijām ir pilnīgi nejauša.
Preču zīmes
IRIScan Mouse Wifi logotips un IRIScan Mouse Wifi Image Recognition Integrated Systems S.A. preču
zīmes.
OCR tehnoloģija, ko nodrošina I.R.I.S.
AutoFormat un Linguistic tehnoloģija, ko nodrošina I.R.I.S.
Dacuda® un SLAM Scan® ir uzņēmuma Dacuda Ltd, Zurich, Šveice, reģistrētas preču zīmes.
Windows ir uzņēmuma Microsoft reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
Visi pārējie šajā dokumentā minētie dokumenti ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
TM

TM

TM

TM

2

Īsā lietotāja rokasgrāmata – IRIScanTM Mouse Wifi

3. Piesardzības pasākumi
Lūdzu ievērojiet piesardzības pasākumus attiecībā uzIRIScan Mouse Wifi.
TM

Brīdinājumi
Ja neievēro šos norādījumus, var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
 Neizmantojiet skeneri tiešā saules gaismā vai karstu priekšmetu tuvumā.


Neizmantojiet skeneri šķidrumu tuvumā vai gadījumos, kad uz skenera ir izlijis šķidrums.



Skenēšanas laikā nevērsiet skenēšanas virsmu acu virzienā.



Nekavējoties pārtrauciet lietot skeneri un atvienojiet to no datora, ja kāda no ierīcēm izdala dūmus,
neparastu smaku vai troksni.

Uzmanību
Ja neievēro šos norādījumus, var izraisīt vieglus miesas vai izstrādājuma bojājumus.
 Neizmantojiet skeneri ļoti karstās (virs 35 °C) aukstās (zem 5 °C) vietās.


Neizmantojiet skeneri mitrās vai putekļainās vietās.



Neizmantojiet skeneri vietās, kur ir veidojas stipra statiskā elektrība.



Neizjauciet, nepārbūvējiet un neremontējiet skeneri.



Nepakļaujiet skeneri pārāk lieliem triecieniem.



Kabeli nedrīkst pārmērīgi saliekt.



Raugieties, lai skeneris nenokristu zemē.
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4. Aparatūras pārskats

1. Kreisā klikšķināšanas poga
2. Peles ritenītis/ klikšķināšanas poga
3. Labā klikšķīnāšnas poga
4. Akumulatora un Wifi indikators
5. Skenēšanas poga

6. 1. Iesl./izsl. poga
7. Skenēšanas virsma
Pirms lietošanas noņemiet plastmasas apvalku.

8. Peles marķējums
9. Mikro USB ports
10. Skenēšanas sensors

Pirms sākat darbu:
uzlādējiet IRIScan Mouse Wifi 30 minūtes. Lai to izdarītu, iespraudiet to datorā, izmantojot komplektācijā
iekļauto USB kabeli un iespraudiet IRIScan Mouse Wifi elektrības kontaktligzdā.
Izmantojot skenera funkciju, akumulators darbojas 48 stundas.
Lai pārbaudītu akumulatotra stāvokli, nospiediet pogu Scan (Skenēt) un apskatiet akumulatora indikatoru:
 ja indikators vienu reizi iemirgojas zilā krāsā, akumulators ir pilnīgi uzlādēts;
TM

TM



ja indikators divas reizes iemirgojas sarkanā krāsā, akumulators ir nepilnīgi uzlādēts;



ja indikators vienu reizi iemirgojas sarkanā krāsā, akumulators ir akumulators ir gandrīz izlādējies
un to vajag uzlādēt.

Ņemiet vērā – pat ja akumulators ir izlādējies, IRIScan Mouse Wifi var izmantot kā parastu bezvadu peli.
Uzmanību : USB drīkst izmantot tikai akumulatora uzlādēšanai, nevis ar peli. Lai izmantotu peli un tās
skenēšanas funkciju, jāiesprauž atslēgspraudnis.
TM
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5. IRIScanTM Mouse Wifi lietotnes instalēšana
Svarīgas piezīmes.
Lai veiktu instalēšanu savā datorā, jums nepieciešamas administratora tiesības.
Pirms IRIScan Mouse Wifi lietotnes instalēšanas instalējiet Cardiris , kā paskaidrots turpmāk. Pretējā
gadījumā IRIScan Mouse Wifi nevarēs nosūtīt skenētos dokumentus Cardiris .
TM

TM

TM

TM

Pirms instalēšanas ieslēdziet Wifi datorā. Wifi ir nepieciešams, lai pieslēgtos IRIScan Mouse Wifi. Ja
datoram nav Wifi, vajadzēs iegādāties Wifi adapteri.
1. Apmeklējiet www.irislink.com/softwaredownload.
2. Ritiniet uz leju līdz IRIScan Mouse Wifi un noklikšķiniet pareizo instalēšanas programmu.
TM

TM

3. Kad lejupielāde pabeigta, dodieties uz vietu, kurā lejupielādējāt pakotni, un noklikšķiniet
instalēšanas programmu: ISMWifi.exe (Windows) vai ISMWifi.pkg (Mac OS X).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Instalēšanas ekrānā noklikšķiniet uz Cardiris un izpildiet instalēšanas darbības.
TM

6. Atgriezieties instalēšanas izvēlnē un noklikšķiniet uz IRIScan Mouse Wifi. Atkal izpildiet
norādījumus ekrānā.
7. Noklikšķiniet Finish (Pabeigt), lai veiktu instalēšanu.
Kad instalēšana būs pabeigta, IRIScan Mouse Wifi lietotne tiks palaista automātiski.
TM

TM

8. Atvienojiet parasto peli. Iespraudiet IRIScan Mouse Wifi aizsargspraudni USB portā (USB 2.0 vai
jaunākas versijas) un ieslēdziet peles apakšpusē esošo On/Off (Iesl/izsl.) pogu pozīcijā On (Iesl.).
Draiveris tiek instalēts automātiski dažu sekunžu laikā.
9. Kad ierīce ir atrasta, nospiediet pogu Scan (Skenēt), lai savienotu ierīci.
Pēc dažām sekundēm parādīsies skenēšanas interfeiss melnā krāsā.
TM
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6. IRIScanTM Mouse Wifi
1. solis. Skenēt dokumentus


Novietojiet peli uz dokumenta, ko vēlaties skenēt.



Lai ieslēgtu IRIScan Mouse Wifi, vienu reizi nospiediet pogu Scan (Skenēt).



Pārvietojiet peli pa dokumentiem, lai ieskenētu vajadzīgo laukumu.



Lai pārtrauktu skenēšanu, vēlreiz nospiediet pogu Scan (Skenēt). Tad atvērsies ekrāns Edit
(Rediģēt).
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet Esc uz tastatūras.

TM

Skenēšanas ekrāna funkcijas
1. Atlikusī skenēšanas atmiņa
2. Funkcijas apraksts
3. Skenēšanas logs; rāda pašreizējo
skenēšanas laukumu

4. Skenēt attēlu

Piezīmes


Skenēšanas laikā IRIScan Mouse Wifi automātiski veic tālināšanu un attiecīgi pielāgo skatu. Lai
pārbaudītu, vai attēls ir ieskenēts pareizi, ar peles ritenīti tuviniet vai tāliniet attēlu. Ir iespējams
ieskenēt dokumentus, kuru izmērs sasniedz A3 formātu.



Ja IRIScan Mouse Wifi pārvieto pārāk ātri, skenēšanas logs iekrāsojas dzeltenā vai sarkanā krāsā.
Ja nepieciešams, palēniniet skenēšanu.

TM

TM
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Ja skenētais attēls izskatās deformēts, uz īsu brīdi pārtrauciet IRIScan Mouse Wifi pārvietošanu.
Attēls tiks kalibrēts automātiski.



Kad skenēšana ir pabeigta, ieskenētais attēls tiek automātiski nogriezts taisnstūra formā un
horizontāli savietots ar fonu.

TM

2. solis. Rediģēt skenētos dokumentus
Rediģēšanas ekrānā ieskenētos dokumentus var rediģēt.

1. Rotēt skenējumu

Rediģēšanas ekrāna funkcijas
3. Pielāgot krāsas, spilgtumu un kontrastu

2. Mainīt skenējuma laukumu ar rokturu
palīdzību

4. Pielāgot fonu

Kad darbs pabeigts, noklikšķiniet OK (Labi), lai apstiprinātu iestatījumus. Lai pēc tam atgrieztos
rediģēšanas ekrānā, noklikšķiniet Edit (Rediģēt) galvenajā ekrānā.
Piezīme: noklikšķinot Cancel (Atcelt) skenēšanas rezultāts netiks saglabāts atmiņā.

3. solis. Saglabāt un kopīgot skenētos dokumentus
Pirms skenēto dokumentu saglabāšanas izvēlieties pareizu atpazīšanas valodu. Iestatītā valoda pēc
noklusējuma ir English (Angļu valoda). Pateicoties I.R.I.S.' jaudīgajai teksta atpazīšanas tehnoloģijai,
iespējams atpazīt dokumentus 130 valodās.
Windows PC
Lai mainītu teksta atpazīšanas valodu:


noklikšķiniet Options > Settings (Opcijas >
Iestatījumi).



Noklikšķiniet Text Recognition (Teksta
atpazīšana).



Atlasiet vajadzīgo(ās) valodu(as) no saraksta.
Vienlaicīgi var būt atlasītas 3 valodas.

Mac OS
Lai mainītu teksta atpazīšanas valodu:


noklikšķiniet Scanner Mouse >
Preferences (Skenera pele > Preferences).



Noklikšķiniet Text Recognition (Teksta
atpazīšana).



Atlasiet vajadzīgo(ās) valodu(as) no
saraksta.
Vienlaicīgi var būt atlasītas 3 valodas.
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1. Saglabāt dokumentus noklusējuma lietotnēs.
1. Izdariet dubultklikšķi uz vajadzīgā izvades formāta.

2. Dokuments atvērsies šim formātam paredzētajā noklusējuma lietotnē.
3. Saglabājiet dokumentu noklusējuma lietotnē.

2. Saglabāt dokumentus kā izvades failus.
1. Noklikšķiniet Save (Saglabāt).
2. Ievadiet faila nosaukumu un atlasiet faila veidu.
Tiek atbalstīti šādi failu veidi: png, jpeg, bmp, pdf, xls, txt un doc.

3. Tad noklikšķiniet Save (Saglabāt).
Piezīmes.
Skenējot tabulas, ieteicams tās saglabāt kā .xls failus.

3. Vilkt un nomest lietotnēs
1. Izvēlieties formātu, kurā vēlaties saglabāt dokumentu.
2. Atveriet lietotni, kas atbalsta atlasīto formātu.
Piemēram, Microsoft Word vai Pages formātam Doc vai Adobe Reader formātam PDF.
3. Velciet un nometiet vajadzīgā formāta ikonu lietotnē.

Piezīme: skenējuma rezultātus var arī vilkt un nomest tieši darbvirsmā vai failu mapēs.
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4. Kopēt kā attēlu vai tekstu
1. Noklikšķiniet Copy (Kopēt).

2. Atlasiet Copy Image (Kopēt attēlu) vai Copy Text (Kopēt tekstu).
3. Atveriet lietotni, kas atbalsta attēlus vai RTF, vai abus. Piemēram, Microsoft Word vai Pages.
4. Tad noklikšķiniet Paste (Ielīmēt) attiecīgajā lietotnē.
Piezīme: var izmantot arī kopēšanas un ielīmēšanas saīsnes.

5. Kopīgot attēlus ar e -pastu, Facebook, Twitter un Flickr.
Piezīme: ja izmanto kopīgošanas funkcijas, skenējumi vienmēr tiek sūtīti kā attēli.
1. Noklikšķiniet Share (Kopīgot).
2. Atlasiet vēlamo lietotni.
Ņemiet vērā, ka dokumentu kopīgošanai ir vajadzīgs derīgs Facebook, Twitter vai Flickr konts un
interneta savienojums.
Turklāt ņemiet vērā, ka mūsu sistēmā jāinstale un jākonfigurē noklusējuma pasta lietotne
Microsoft Outlook. Web pasts netiek atbalstīts.

3. Parādās pietiekšanās logs. Piesakieties savā kontā.

6. Sūtīt dokumentus lietotnēm
Cardiris
TM

Skenējot vizītkartes, tās var atpazīt un glabāt Cardiris – I.R.I.S.' jaudīgajā vizītkaršu skenēšanas un
kārtošanas programmā.
Svarīgi: Cardiris ir jāinstalē pirms IRIScan Mouse Wifi lietotnes instalēšanas. Ja tas nav izdarīts,
atinstalējiet IRIScan Mouse Wifi un tad instalējiet to vēlreiz, iekļaujot Cardiris .
1. Noklikšķiniet uz Apps > (Lietotnes)Cardiris .
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Cardiris atveras un parāda skenējumu.
TM

3. Tagad var apstrādāt vizītkarti:


veiciet dubultklikšķi uz skenētās vizītkartes, lai to parādītu.



Atlasiet vajadzīgo valsti no saraksta.
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Tad noklikšķiniet Recognize (Atpazīt).
Dati tiek izvilkti no kartes un ievadīti atbilstošajos laukos.

Sīkāku informāciju skatīt Cardiris palīdzības failā.
TM

Evernote
Skenējumus var nosūtīt Evernote. Ja skenējumi satur tekstu, Evernote tiek glabāts gan atpazītais teksts,
gan attēls.
1. Jūsu datorā jābūt instalētai Evernote lietotnei.
2. Jums jāpiesakās savā Evernote kontā.
3. IRIScan Mouse Wifi noklikšķiniet Apps > Evernote (Lietotnes > Evernote).
Parādās šāds ziņojums: Evernote - Files synchronized with Evernote (Evernote - faili
sinhronizēti ar Evernote).
TM

4. Skenējumi ir nosūtīti Evernote.

Dropbox
Skenējumu var nosūtīt Dropbox. Tie tiek saglabāti jūsu Dropbox mapē gan kā teksta faili (.doc), gan kā
attēlu faili (.jpg).
1. Jūsu datorā jābūt instalētai Dropbox lietotnei.
2. Jums jāpiesakās savā Dropbox kontā.
3. IRIScan Mouse Wifi noklikšķiniet Apps > Dropbox (Lietotnes > Dropbox).
Parādās šāds ziņojums: Dropbox - Files synchronized Dropbox (Dropbox - faili sinhronizēti
Dropbox).
TM

4. Skenējumi tiek nosūtīti uz Scanner Mouse (Skenera pele) mapi Dropbox lietotnē.

Google Translate
Skenējumus var pārtulkot ar Google Translate.
1. Datoram jābūt pieslēgtam internetam.
2. IRIScan Mouse Wifi noklikšķiniet Apps (Lietotnes) > Google Translate.
TM

3. Skenējumos atpazītais teksts tiek nosūtīts Google Translate.
Piezīme: IRIScan Mouse Wifi jābūt izvēlētai pareizai atpazīšanas valodai (skatīt 3.soli).
TM

Svarīga piezīme: kad pabeidzat lietotIRIScan Mouse Wifi, pārslēdziet barošanas pogu stāvoklī Off, lai
taupītu akumulatoru.
TM
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7. Konfigurācija
Šajā nodaļā aprakstītas IRIScan Mouse Wifi iestatīšanas iespējas.
TM

Iestatījumi
Lai piekļūtu iestatījumiem Windows:
 noklikšķiniet uz Options > Settings (Opcijas > Iestatījumi).

Lai piekļūtu iestatījumiem Mac OS X:
 noklikšķiniet uz Scanner Mouse > Preferences (Skenera pele > Preferences).

Vispārīgi


Atlasiet vajadzīgo lietotāja interfeisa valodu.
Interfeiss ir pieejams 22 valodās. Noklusējuma valoda ir angļu valoda.



Atlasiet vajadzīgo skenēšanas izšķirtspēju.
Zema = 100 dpi.
Vidēja = 200 dpi.
Augsta = 300 dpi.
Pilna = 400 dpi.
Svarīgi: lai iegūtu labu teksta atpazīšanas rezultātu, izvēlieties High (Augsts). Skenējot tekstus
arābu vai Āzijas valstu valodās, atlasiet Full (Pilns).



Nosakiet, kā IRIScan Mouse Wifi darbojas ar Window.
TM

Saglabājiet


Nosakiet faila nosaukuma prefiksu. Noklusējuma prefikss ir Scan. Ja nepieciešams, ierakstiet citu
nosaukumu.



Atlasiet attēla saspiešanas JPEG kvalitāti: augstu, vidēju vai zemu.
Ar šo funkciju izvēlas, kādā izšķirtspējā attēli tiks saglabāti.
Zema = 100 dpi.
Vidēja = 200 dpi.
Augsta = 300 dpi.
Svarīgi: lai iegūtu labāko rezultātu, atlasiet High (Augsta).
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Atjauninājumi
Atlasiet, kā vēlaties pārbaudīt atjauninājumus: noklusējot, automātiski vaimanuāli. Lai pārbaudītu
atjauninājumus, vajadzīgs interneta pieslēgums.

Teksta atpazīšana
Atlasiet teksta atpazīšanas valodu no saraksta. IRIScan Mouse Wifi atpazīst 130 valodas.
Lai nodrošinātu labu atpazīšanu, ir svarīgi izvēlēties pareizu teksta atpazīšanas valodu. Vienlaicīgi var būt
atlasītas 3 valodas.
Lai redzētu, kuras valodas ir iespējotas, noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta blakus Filter (Filtrs). Tad
noklikšķiniet uz Show enabled languages (Parādīt iespējotās valodas).
TM

Starpnieka iestatījumi
Starpnieka iestatījumus vajag mainīt tikai tad, ja izmanto starpniekserveri savienojumam ar internetu.
IRIScan Mouse Wifi pēc noklusējuma nosaka starpnieka iestatījumus automātiski.
Lai iestatītu starpnieka iestatījumu manuāli, atlasiet Manual settings (Manuālie iestatījumi). Ja
nepieciešams, sazinieties ar sistēmas administratoru.
TM

Uzlabotie iestatījumi
Nav ieteicams mainīt uzlabotos iestatījumus. Mainiet tos tikai tad, ja esat lietpratējs.

Lietotņu pārvaldīšana
Dažām lietotnēm un sociālajām vietnēm, kas ir pieejamas IRIScan Mouse Wifi, ir iestatījumi, kurus var
pārvaldīt.
Lai pārvaldītu lietotnes:
 Noklikšķiniet uz Options > Manage Apps (Opcijas > Pārvaldīt lietotnes).
TM

Cardiris
Iestatījumus nevar pārvaldīt.

Dropbox
Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) un definējiet, kurā mapē jāglabā izvades faili.

Evernote
Iestatījumus nevar pārvaldīt.
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Google Translate
Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) un definējiet Input un Output (Ievades un izvades) valodu.

Facebook, Flickr, Twitter
Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) un atlasiet Keep me logged in (Saglabāt aktīvu pieteikšanos). Tad
nevajadzēs pieteikties katru reizi, kad vēlēsieties kopīgot kādu attēlu.

Pasts
Iestatījumus nevar pārvaldīt.

8. Skenera specifikācija
Izstrādājuma specifikācija
Peles sensors

Optiskās peles sensors (1500 DPI)

Skenera izmērs (A x G x Dz)

3,8 x 11,5 x 6 cm (1,18 x 4,3 x 2,36 collas)

Skenera svars

200 g (0,44 lbs)

Maks. skenēšanas laukums

Līdz A3 (atkarībā no videokartes konfigurācijas)

DPI izšķirtspēja

Līdz 400 DPI

Skenera loga izmērs (A x G)

4,3 x 2 cm

USB tips

2,0

Bezvadu sakaru specifikācija
Standarta

WiFi: IEEE 802,11 b/g/n | Bezvadu pele: Patents

Bezvadu LAN

DHCP

Frekvences diapazons

WiFi: 2,412 līdz 2,462 GHz | Bezvadu pele: 2,4 GHz patentēts

Pieejamo kanālu skaits

WiFi: 11 kanāli (automātiski) | Bezvadu pele: 78 kanāli (automātiski)

Datu ātrums

WiFi: 72 Mbps (maks) | Bezvadu pele: Patents

Raidītāja jauda (EIRP)

WiFi: +7,8 dBm | Bezvadu pele: -4.1dBm

Drošībā

WiFi: NIL | Bezvadu pele: Patents

Akumulatora specifikācija
Tips

Iebūvēts uzlādējams litija akumulators

Modelis

602248

Nominālā kapacitāte (mAh)

650

Nominālais spriegums (V)

3,7

Maks. spriegums

4,2

Akumulatora izmērs (mm)

60x22x48

Svars

~70 g

Visus programmatūras draiverus var lejupielādēt www.irislink.com/softwaredownload.
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9. Atbilstība
Atbilstība RoHS un WEEE direktīvai
Šis izstrādājums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas
ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) (2002/95/EK) un direktīvai par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (2002/96/EK) (WEEE).
FCC paziņojums par radio frekvences traucējumiem
Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīts, ka tā atbilst B klases digitālo ierīču robežvērtībām saskaņā ar FCC
noteikumu 15c daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret
traucējumiem mājsaimniecības ierīcēs. Šī iekārta ražo, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un,
ja to neuzstāda un neizmanto atbilstoši instrukcijai, tā var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz radiosakariem.
Taču nav nekādas garantijas, ka noteiktās iekārtās neradīsies traucējumi. Ja ierīce rada nelabvēlīgu ietekmi
uz radio vai televīzijas signāla uztveršanu, ko var konstatēt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, lietotājam
ieteicams novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:
 pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu;


palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju;



pieslēdziet ierīci elektrības kontaktligzdai ķēdei, kas nav savienota ar uztvērēju.



Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai TAV tehniķi.

Šī iekārta ir sertificēta atbilstoši B klases skaitļošanas ierīču robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumiem.
Lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem, iekārtai jāizmanto ekranizēti kabeļi. Neapstiprinātu iekārtu vai
neekranizētu kabeļu izmantošana var izraisīt radio un TV signāla uztveršanas traucējumus. Lietotājs tiek
brīdināts, ka ar ražotāju nesaskaņotas ierīces izmainīšana un pārbūve var liegt lietotājam tiesības izmantot
šo ierīci. Ierīce atbilst FCC noteikumu 15c daļai. Uz lietošanas ierīci attiecas šādi nosacījumi: (1) šī ierīce
nevar izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāuztver saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas
var izraisīt nevēlamu darbību.

Ja IRIScan Mouse Wifilietošanas laikā rodas sarežģījumi, meklējiet palīdzību sadaļā "Bieži uzdotie
jautājumi" vai sazinieties ar tehniskā atbalsta nodaļu vietnē www.irislink.com/support.
TM
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