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Acest „Ghid introductiv” vă oferă informațiile esențiale pentru utilizarea mouse-ului IRIScan Mouse Wifi.
TM

Descrierile din cadrul acestui document se bazează pe sistemele de operare Windows ® 7 și Mac® OS X
Mavericks. Vă rugăm să citiți acest ghid înainte de a utiliza acest scaner și aplicațiile software ale
acestuia.Toate informațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.
Dacă întâmpinați probleme la utilizarea mouse-ului IRIScan Mouse Wifi, consultați secțiunea „Întrebări
frecvente” sau contactați serviciul de asistență tehnică la adresa www.irislink.com/support.
TM

1. Introducere
IRIScan Mouse Wifi este un mouse wireless cu funcție de scanare. Cu ajutorul funcției de scanare, puteți
scana documente prin simpla deplasare a mouse-ului deasupra acestora.
Rezultatele scanării pot fi salvate în mai multe moduri. Le puteți transfera prin tragere cu mouse-ul în
directoare sau aplicații. Le puteți salva direct în format Doc, PDF sau XLS. Le puteți trimite prin e-mail, le
puteți publica pe Facebook©, Twitter© sau Flickr©. De asemenea, le puteți exporta în aplicații precum
Cardiris , Dropbox©, Evernote© sau Google© Translate.
TM

TM

2. Precizări juridice
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2012-2016 I.R.I.S. Toate drepturile rezervate.
IRIScan Mouse Wifi folosește tehnologie Dacuda SLAM Scan.
I.R.I.S. deține drepturile de autor pentru întreaga documentație IRIScan Mouse Wifi.
Informațiile incluse în acest document sunt proprietatea companiei I.R.I.S. Conținutul acestora poate fi
modificat fără o înștiințare prealabilă și nu reprezintă niciun fel de obligații din partea companiei I.R.I.S.
Aplicația software descrisă în acest document este furnizată în condițiile unui contract de licențiere care
stipulează condițiile de utilizare a acestui produs. Softul poate fi utilizat sau copiat numai în conformitate cu
termenii acordului respectiv. Nu este permisă reproducerea, transmiterea, stocarea într-un sistem de date
sau traducerea într-o altă limbă a nici unei părţi din această publicaţie fără acordul prealabil exprimat în
scris de I.R.I.S.
Prezenta documentație foloseşte nume fictive în scop demonstrativ; orice referire la persoane, companii
sau organizaţii reale este absolut întâmplătoare.
Mărcile comerciale
Sigla IRIScan Mouse Wifi și IRIScan Mouse Wifi sunt mărci comerciale ale companiei Image Recognition
Integrated Systems S.A.
Tehnologie OCR I.R.I.S.
Tehnologii AutoFormat și Linguistic I.R.I.S.
Dacuda® și SLAM Scan® sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Dacuda Ltd, Zurich, Elveția.
Windows este o marcă înregistrată a companiei Microsoft Corporation în SUA și alte state.
Toate celelalte produse menţionate în această documentație sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivilor proprietari.
TM

TM

TM

TM
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3. Măsuri de precauție
Vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție pentru IRIScan Mouse Wifi:
TM

Avertizare!
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări grave sau chiar deces.
 Nu utilizați scanerul în locuri expuse direct luminii solare sau lângă obiecte fierbinți.


Nu utilizați scanerul în apropiere de lichide sau în cazul în care pe scaner au fost vărsate lichide.



Nu îndreptați suprafața de scanare spre ochi în timpul scanării.



Întrerupeți imediat utilizarea scanerului și deconectați-l de la computer în cazul în care observați
fum, mirosuri sau zgomote neobișnuite provenind de la oricare dintre aceste echipamente.

Atenție!
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări minore sau defecțiuni la nivelul produsului.
 Nu utilizați scanerul la temperaturi extrem de ridicate (peste 35 °C) sau scăzute (sub 5 °C).


Nu utilizați scanerul într-un loc cu umezeală sau praf excesiv.



Nu utilizați scanerul într-un loc cu electricitate statică ridicată.



Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați scanerul.



Nu supuneți scanerul unor șocuri puternice.



Nu îndoiți excesiv cablul.



Aveți grijă să nu scăpați scanerul.

3

Scurt ghid de utilizare – IRIScanTM Mouse Wifi

4. Prezentarea echipamentului

1. Butonul clic stânga
2. Rotiță/Buton clic
3. Buton clic dreapta
4. Led indicator pentru baterie și WiFi
5. Buton Scan (Scanare)

6. Buton pornire/oprire
7. Suprafața de scanare

Înlăturați folia din plastic înainte de utilizare.

8. Etichetă mouse
9. Mufă micro USB
10. Senzori de scanare

Înainte de utilizare:
Încărcați IRIScan Mouse Wifi timp de 30 de minute. Pentru aceasta, conectați-l la un computer cu
ajutorul cablului USB furnizat și porniți computerul sau conectați IRIScan Mouse Wifi la o priză de curent.
Durata bateriei atunci când se utilizează funcția de scanare este de circa 48 de ore.
Pentru a verifica nivelul bateriei, apăsați butonul Scan (Scanare) și observați ledul indicator:
 Dacă ledul se aprinde o singură dată în albastru, bateria este încărcată complet.
TM

TM



Dacă ledul se aprinde de două ori în roșu, nivelul bateriei este scăzut.



Dacă ledul se aprinde o singură dată în roșu, bateria este aproape descărcată și trebuie să o
încărcați.

Rețineți că puteți utiliza IRIScan Mouse Wifi ca mouse wireless obișnuit chiar dacă bateria este descărcată.
Atenție: cablul USB se folosește numai pentru încărcarea bateriei, nu și pentru utilizarea mouse-ului.
Pentru a utiliza mouse-ul și funcția sa de scanare, trebuie să conectați adaptorul wireless al acestuia.
TM
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5. Instalarea aplicației IRIScanTM Mouse Wifi
Observații importante:
Trebuie să vă asigurați că dețineți drepturile administrative necesare pe computerul pe care doriți să
efectuați instalarea.
Trebuie să instalați Cardiris înainte de a instala aplicația IRIScan Mouse Wifi, așa cum este descris mai
jos. În caz contrar, IRIScan Mouse Wifi nu va putea transmite documentele scanate aplicației Cardiris .
TM

TM

TM

TM

Înainte de a începe instalarea, activați funcția Wi-Fi a computerului. Activarea funcției Wi-Fi este necesară
pentru conectarea mouse-ului IRIScan Mouse Wifi. În cazul în care computerul dvs. nu dispune de această
funcție, va trebui să achiziționați un adaptor Wi-Fi.
1. Accesați www.irislink.com/softwaredownload.
2. Derulați în jos până la IRIScan Mouse Wifi și faceți clic pe opțiunea de instalare corespunzătoare.
TM

TM

3. După încheierea descărcării, deschideți directorul în care ați descărcat pachetul și faceți dublu-clic pe
fișierul executabil pentru instalare: ISMWifi.exe (Windows) sau ISMWifi.pkg (Mac OS X).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. În meniul de instalare, apăsați pe Cardiris și parcurgeți etapele instalării.
TM

6. Reveniți la meniul de instalare și faceți clic pe IRIScan Mouse Wifi. Din nou, urmați instrucțiunile
de pe ecran.
7. Faceți clic pe Finish (Terminare) pentru a încheia instalarea.
Când s-a încheiat instalarea, aplicația IRIScan Mouse Wifi va porni automat.
TM

TM

8. Deconectați vechiul mouse de la computer. Conectați adaptorul mouse-ului IRIScan Mouse Wifi la o
mufă USB (minimum USB 2.0) și aduceți butonul de pornire/oprire de la baza mouse-ului în poziția
On (Pornit).
Driverul se va instala automat în câteva secunde.
9. Când este identificat noul dispozitiv, apăsați butonul Scan (Scanare) pentru a conecta dispozitivul.
După câteva secunde, va apărea interfața de scanare de culoare neagră.
TM
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6. Cum se utilizează IRIScanTM Mouse Wifi
Pasul 1: Scanarea documentelor


Plasați mouse-ul pe suprafața documentului pe care doriți să-l scanați.



Apăsați butonul Scan (Scanare) o singură dată pentru a porni IRIScan Mouse Wifi.



Mișcați mouse-ul pe suprafața documentului pentru a scana zona dorită.



Pentru a opri scanarea, apăsați din nou butonul Scan (Scanare). Se va deschide fereastra Edit
(Editare).
Pentru a anula scanarea, apăsați tasta Esc de la tastatură.

TM

Funcțiile ecranului de scanare
1. Memoria disponibilă pentru scanare
2. Descrierea funcției
3. Fereastra de scanare; indică zona actuală
de scanare

4. Imagine scanare

Observații


În timpul procesului de scanare, IRIScan Mouse Wifi panoramează automat și ajustează imaginea
în mod corespunzător. Pentru a verifica dacă imaginea este scanată corespunzător, măriți sau
micșorați imaginea folosind rotița mouse-ului. Puteţi scana documente cu o mărime de până la A3.



Dacă mișcați mouse-ul IRIScan Mouse Wifi prea rapid, fereastra de scanare devine galbenă sau
roșie. Reduceți viteza de scanare, dacă este necesar.



Dacă imaginea scanată este distorsionată, întrerupeți pentru scurt timp mișcarea mouse-ului
IRIScan Mouse Wifi. Imaginea va fi calibrată automat.

TM

TM

TM



După încheierea scanării, imaginea scanată este decupată automat după o formă rectangulară și
aliniată orizontal cu fundalul.
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Pasul 2: Editarea documentelor scanate
În fereastra Edit (Editare) puteți edita documentele scanate.

1. Rotirea imaginii scanate

Funcțiile ecranului de editare
3. Ajustarea culorilor, luminozității și
contrastului

2. Redimensionarea zonei de scanare cu
ajutorul „mânerelor”

4. Ajustarea fundalului

Când ați terminat, faceți clic pe OK pentru a confirma setările. Pentru a reveni ulterior la ecranul Edit
(Editare), faceți clic pe Edit (Editare) în fereastra principală.
Observație: dacă faceți clic pe Cancel (Anulare), rezultatul scanării nu va fi salvat în memorie.

Pasul 3: Salvarea și trimiterea sau publicarea documentelor scanate
Înainte de a salva documentele scanate, nu uitați să selectați limba de recunoaștere corectă. Limba de
recunoaștere setată automat este engleză. Tehnologia avansată I.R.I.S. de recunoaștere a textului
permite recunoașterea textului în 130 de limbi.
Windows PC
Pentru a schimba limba de recunoaștere a
textului:

Mac OS
Pentru a schimba limba de recunoaștere a
textului:



Faceți clic pe Options (Opțiuni) >
Settings (Setări).



Faceți clic pe Scanner Mouse >
Preferences (Opțiuni).



Faceți clic pe Text Recognition
(Recunoaștere text).



Faceți clic pe Text Recognition
(Recunoaștere text).



Selectați limba sau limbile dorite din listă.
Puteți selecta până la 3 limbi simultan.



Selectați limba sau limbile dorite din listă.
Puteți selecta până la 3 limbi simultan.
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1. Salvarea documentelor în aplicațiile standard
1. Faceți dublu-clic pe formatul dorit pentru salvarea fișierului.

2. Documentul se va deschide în aplicația standard pentru acel format.
3. Salvați documentul din cadrul acestei aplicații standard.

2. Salvarea documentelor ca fişiere de ieșire
1. Faceți clic pe Save (Salvați).
2. Introduceți numele fișierului și selectați un tip de fișier.
Tipurile de fișier disponibile sunt: png, jpeg, bmp, pdf, xls, txt și doc.

3. Apoi faceți clic pe Save (Salvați).
Observații:
Când scanați tabele, este recomandat să le salvați ca fișiere .xls.

3. Transferarea prin tragere cu mouse -ul în alte aplicații
1. Selectați formatul în care doriți să salvați documentul.
2. Deschideți o aplicație compatibilă cu formatul selectat.
De ex.: Microsoft Word pentru fișiere DOC sau Adobe Reader pentru fișiere PDF.
3. Trageți cu mouse-ul pictograma corespunzătoare formatului dorit în aplicație.

Observație: puteți transfera cu mouse-ul rezultatul scanării și pe Desktop sau într-un director de fișiere.
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4. Copierea ca imagine sau text
1. Faceți clic pe Copy (Copiere).

2. Selectați Copy Image (Copiere imagine) sau Copy Text (Copiere text).
3. Deschideți o aplicație compatibilă cu imaginile sau formatul „rich text”, ori ambele. De ex.: Microsoft
Word sau Pages.
4. Apoi faceți clic pe Paste (Inserare) în cadrul aplicației.
Observaţie: puteţi utiliza și comenzile de la tastatură pentru copiere-inserare.

5. Trimiterea imaginilor prin e -mail, publicarea lor pe Facebook, Twitter sau
Flickr
Observație: când utilizați funcțiile Share (Distribuire), documentele scanate sunt întotdeauna trimise ca
imagini.
1. Faceți clic pe Share (Distribuire).
2. Selectați aplicația dorită.
Rețineți că aveți nevoie de un cont Facebook, Twitter sau Flickr, precum și de acces la internet,
pentru a publica materialele scanate în aceste aplicații.
Rețineți, de asemenea, că trebuie să aveți instalată și configurată în sistem o aplicație pentru email, precum Microsoft Outlook. Aplicația nu este compatibilă cu conturile de e-mail online.

3. Va apărea o fereastră pentru autentificare. Conectați-vă la contul dumneavoastră.
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6. Exportarea documentelor în alte aplicații
Cardiris
TM

Când scanați cărți de vizită, puteți efectua recunoașterea și stocarea acestora în Cardiris , o aplicație
I.R.I.S. deosebit de performantă pentru scanarea și organizarea cărților de vizită.
Important: Cardiris trebuie să fie instalată înainte de a instala aplicația IRIScan Mouse Wifi. Dacă nu
este așa, dezinstalați aplicația IRIScan Mouse Wifi, iar apoi reinstalați-o incluzând Cardiris .
1. Faceți clic pe Apps (Aplicații) > Cardiris .
TM

TM

TM

TM

TM

TM

2. Cardiris se deschide și afișează documentul scanat.
TM

3. Acum puteți procesa cartea de vizită:


Faceți dublu-clic pe cartea de vizită scanată pentru a o deschide.



Selectați țara dorită din listă.



Apoi faceți clic pe Recognize (Recunoaștere).
Datele sunt extrase de pe card și introduse în câmpurile corespunzătoare.

Pentru mai multe informații, consultați fișierul Help (Ajutor) al aplicației Cardiris .
TM

Evernote
Documentele scanate pot fi trimise aplicației Evernote. Dacă documentele scanate conțin text, atât textul
recunoscut, cât și imaginea, sunt stocate în Evernote.
1. Asigurați-vă că aplicația Evernote este instalată pe computer.
2. Trebuie să fiți conectat la contul dvs. Evernote.
3. În IRIScan Mouse Wifi, faceți clic pe Apps (Aplicații) > Evernote.
Va apărea următorul mesaj: Evernote - Files synchronized with Evernote (Evernote - Fișiere
sincronizate cu Evernote).
TM

4. Materialele scanate au fost acum trimise aplicației Evernote.

Dropbox
Puteți trimite fișierele scanate în Dropbox.Acestea sunt salvate atât ca fișiere text (.doc), cât și ca fișiere
imagine (.jpg) în directorul dvs. din Dropbox.
1. Asigurați-vă că aplicația Dropbox este instalată pe computer.
2. Trebuie să fiți conectat la contul dvs. Dropbox.
3. În IRIScan Mouse Wifi, faceți clic pe Apps (Aplicații) > Dropbox.
Va apărea următorul mesaj: Dropbox - Files synchronized Dropbox (Dropbox - Fișiere
sincronizate cu Dropbox.
TM

4. Materialele scanate sunt trimise în directorul Scanner Mouse din Dropbox.

Google Translate
Documentele scanate pot fi traduse cu Google Translate.
1. Computerul trebuie să fie conectat la Internet.
2. În IRIScan Mouse Wifi, faceți clic pe Apps (Aplicații) > Google Translate.
TM

3. Textul recunoscut din cadrul documentelor scanate este trimis aplicației Google Translate.
Observație: nu uitați să selectați limba de recunoaștere corectă în IRIScan Mouse Wifi (v. Pasul
3).
TM

Observație importantă: când ați terminat de utilizat IRIScan Mouse Wifi, nu uitați să aduceți butonul de
pornire/oprire în poziția Off (Oprit) pentru a economisi bateria.
TM

10

Scurt ghid de utilizare – IRIScanTM Mouse Wifi

7. Configurarea
În această secțiune vă prezentăm opțiunile ce pot fi configurate în IRIScan Mouse Wifi.
TM

Settings (Setări)
Pentru a accesa meniul Settings (Setări) în Windows:
 Faceți clic pe Options (Opțiuni) > Settings (Setări).

Pentru a accesa meniul Settings (Setări) în Mac OS X:
 Faceți clic pe Scanner Mouse > Preferences (Opțiuni).

General (Setări generale)


Selectați limba interfeței.
Interfața este disponibilă în 22 de limbi. Limba standard este limba engleză.



Selectați rezoluția de scanare:
Low (Rezoluție scăzută) = 100 dpi
Medium (Rezoluție medie) = 200 dpi
High (Rezoluție înaltă) = 300 dpi
Full (Rezoluție maximă) = 400 dpi
Important: pentru a obține rezultate optime la scanarea de text, selectați High. La scanarea
textelor în arabă sau limbi asiatice, selectați Full.



Window behavior (Comportamentul ferestrei): stabiliți comportamentul ferestrei principale a
programului IRIScan Mouse Wifi.
TM

Save (Setări salvare)


Stabiliți prefixul numelui fișierelor. Prefixul prestabilit pentru numele fișierelor este Scan. Dacă
doriți, puteți introduce un alt prefix.



Selectați calitatea imaginilor comprimate în formatul JPEG: High (Rezoluție înaltă), Medium
(Rezoluție medie) sau Low (Rezoluție scăzută).
Această opțiune va determina rezoluția la care vor fi salvate imaginile.
Low (Rezoluție scăzută) = 100 dpi
Medium (Rezoluție medie) = 200 dpi
High (Rezoluție înaltă) = 300 dpi
Important: pentru a obține cele mai bune rezultate, selectați High.
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Actualizări
Alegeți cum doriți să se efectueze verificarea actualizărilor: Silently (În fundal), Automatically (Automat)
sau Manually (Manual). Pentru verificarea existenței unor noi actualizări este necesară o conexiune la
internet.

Text Recognition (Recunoaștere text)
Selectați din listă limba dorită pentru recunoașterea textului. IRIScan Mouse Wifi recunoaște 130 de limbi.
Selectarea corectă a limbii pentru recunoașterea textului este esențială pentru a obține rezultate
satisfăcătoare. Puteți selecta până la 3 limbi simultan.
Pentru a verifica ce limbi sunt activate, faceți clic pe lista derulantă de lângă Filter (Filtru). Apoi faceți clic
pe Show enabled languages (Vedeți limbile activate).
TM

Proxy Settings (Setări proxy)
Modificarea setărilor proxy este necesară numai dacă utilizați un server proxy (un server intermediar)
pentru conectarea la internet. IRIScan Mouse Wifi detectează automat setările proxy.
Pentru a configura manual setările proxy, selectați Manual settings (Setări manuale). Dacă este necesar,
contactați administratorul sistemului.
TM

Advanced (Setări avansate)
Este recomandat să nu modificați setările avansate. Acestea sunt destinate utilizatorilor experți.

Manage Apps (Gestionare aplicații)
Unele dintre aplicațiile și rețelele de socializare disponibile în IRIScan Mouse Wifi au setări ce pot fi
configurate.
Pentru gestionarea aplicațiilor:
 Faceți clic pe Options (Opțiuni) > Manage Apps (Gestionare aplicații).
TM

Cardiris
Nu are setări ce pot fi configurate.

Dropbox:
Faceți clic pe Settings (Setări) și specificați în ce dosar doriți să fie salvate fișierele.

Evernote
Nu are setări ce pot fi configurate.

12

Scurt ghid de utilizare – IRIScanTM Mouse Wifi

Google Translate
Faceți clic pe Settings (Setări) și selectați Input language (Limba sursă) și Output language (Limba în
care se traduce).

Facebook, Flickr, Twitter
Faceți clic pe Settings (Setări), apoi selectați Keep me logged in (Rămâneți conectat permanent). Astfel,
nu va mai fi nevoie să vă conectați de fiecare dată când doriți să încărcați o imagine pe aceste rețele.

Mail

Nu are setări ce pot fi configurate.

8. Specificații scaner
Specificațiile produsului
Senzor mouse

Senzor mouse optic (1500 DPI)

Dimensiuni scaner (ÎxLxA)

3,8 x 11,5 x 6 cm

Greutate

200 g

Dimensiune maximă de scanare

Până la A3 (în funcție de configurația plăcii grafice)

Rezoluție DPI

Până la 400 DPI

Dimensiune fereastră scanner (L x l) 4,3 x 2 cm
Tip USB

2.0

Specificații wireless
Standard

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n | Mouse wireless: Tehnologie
proprie

LAN wireless

DHCP

Interval de frecvență

Wi-Fi: 2,412 – 2,462 GHz | Mouse wireless: 2,4 GHz,
tehnologie proprie

Număr de canale selectabile

Wi-Fi: 11 canale (automat) | Mouse wireless: 78 de canale
(automat)

Viteză transmitere date

Wi-Fi: 72 Mbps (maxim) | Mouse wireless: Tehnologie proprie

Putere de emitere (EIRP)

Wi-Fi: +7,8 dBm | Mouse wireless: -4,1 dBm

Securitate

Wi-Fi: NIL | Mouse wireless: Tehnologie proprie

Specificații baterie
Tip

Baterie de litiu integrată reîncărcabilă

Model

602248

Capacitate nominală (mAh)

650

Tensiune nominală (V)

3,7

Tensiune maximă

4,2

Dimensiunile bateriei (mm)

60x22x48

Greutate

~70 g

Toate aplicațiile software și driverele pot fi descărcate de la adresa
www.irislink.com/softwaredownload.
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9. Conformitate
Conformitatea RoHS și WEEE
Acest produs respectă reglementările RoHS ale Parlamentului European și directiva Consiliului European
privind restricțiile aplicabile utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și
electronice (2002/95/EC), precum și directiva WEEE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (2002/96/EC).
Declarație FCC privind interferențele de radiofrecvență
Acest produs a fost testat și clasificat ca aparat digital care se încadrează în limitele Clasei B, în
conformitate cu Secțiunea 15c a normelor FCC. Aceste limite sunt concepute să ofere protecție rezonabilă
împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu de instalare casnic. Acest echipament generează,
utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu
instrucțiunile, poate provoca interferențe care afectează comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există
nicio garanție că nu vor apărea interferențe în anumite condiții de instalare. În cazul în care acest
echipament provoacă interferențe care afectează recepția radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin
oprirea și repornirea echipamentului, se recomandă ca utilizatorul să încerce să rectifice interferențele
printr-una sau mai multe dintre măsurile următoare:
 Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.


Mărirea distanței dintre echipament și aparatul de recepție.



Conectarea echipamentului la o priză care se află pe alt circuit decât cea la care este conectat
aparatul de recepție.



Contactați magazinul sau un specialist radio/TV cu experiență pentru a obține ajutor.

Acest produs a fost testat și clasificat ca aparat computerizat care se încadrează în limitele Clasei B, în
conformitate cu normele FCC. Pentru asigurarea conformității cu normele FCC, este necesară utilizarea
cablurilor ecranate împreună cu acest echipament. Utilizarea împreună cu echipamente neaprobate sau
cabluri neecranate poate duce la apariția interferențelor care afectează recepția radio sau TV. Utilizatorul ia
la cunoștință faptul că orice modificări aduse echipamentului fără aprobarea producătorului poate duce la
pierderea dreptului de utilizare a acestui echipament. Acest aparat respectă prevederile secțiunii 15c a
normelor FCC. Utilizarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: (1) acest aparat nu trebuie să
provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferențe recepționate,
inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea incorectă a acestuia.

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea mouse-ului IRIScan Mouse Wifi, consultați secțiunea „Întrebări
frecvente” sau contactați serviciul de asistență tehnică la adresa www.irislink.com/support.
TM

14

