
Informações legais (português) 
 
  
Copyright 
Copyright© 2019 I.R.I.S SA. Todos os direitos reservados.  
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O software descrito neste documento é fornecido 
sob um contrato de licença ou um contrato de confidencialidade. O software pode ser usado ou copiado apenas de acordo com os termos 
desses contratos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização 
prévia, por escrito, da I.R.I.S. S.A.  
Os materiais digitalizados por este produto podem estar protegidos por leis e outras regulamentações governamentais, como as leis de 
direitos autorais. O cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentações.  
 
 
Marcas comerciais  
Microsoft é uma marca registrada nos EUA da Microsoft Corporation.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation 
nos EUA e/ou em outros países.  
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Energy Star® é uma marca registrada do governo dos EUA.  
Outros nomes e produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.  
 
 
Garantia  
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
A I.R.I.S. S.A. não oferece garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de 
adequação a uma finalidade específica.  
A I.R.I.S. S.A. não será responsável por erros contidos neste documento nem por danos acidentais ou consequentes relacionados ao 
fornecimento, ao desempenho ou ao uso deste material.  
 
 
Instruções de segurança  
Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o scanner:  

• Leia todas estas instruções e siga todos os avisos e instruções fornecidos neste documento.  
• Coloque o scanner próximo ao computador para que o cabo de interface chegue até ele com facilidade.  
• Nunca manuseie o scanner com as mãos úmidas ou molhadas, no modo nômade ou quando usado como uma unidade fixa.  
• Quando conectar este produto a um computador ou outro dispositivo com um cabo, verifique se os conectores estão na 

orientação correta. Cada conector tem apenas uma orientação correta. Inserir um conector na orientação incorreta pode 
danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.  

• Além de colocar um mini-cartão SD ou baterias novas nas aberturas destinadas a esses fins e indicadas no scanner,  
não insira objetos em nenhuma abertura, pois eles podem tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito em 
peças, resultando em risco de eletrocussão.  

• Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável que seja grande o suficiente para conter o produto e o documento a ser 
digitalizado.  

• Nunca desmonte o scanner.  
• Se o produto superaquecer, produzir fumaça ou um cheiro estranho, apresentar descoloração ou qualquer tipo de deformação 

anormal, desligue o scanner imediatamente, remova as baterias, se for o caso, e desconecte os cabos. Pare de usar o scanner e 
entre em contato com o seu revendedor ou o atendimento ao cliente da I.R.I.S. para receber instruções sobre o procedimento a 
seguir.  

• Tome cuidado para não deixar o scanner cair nem submetê-lo a impactos físicos.  
• Não coloque nem guarde o scanner em ambientes externos, em um automóvel, perto de fontes de calor ou em locais 

empoeirados, úmidos ou sujeitos a impacto, vibração, condensação, altas temperaturas, luz solar direta, fontes de luz fortes ou 
mudanças rápidas de temperatura ou umidade.  

• Nunca tente desmontar, modificar ou consertar o scanner ou qualquer um de seus componentes por conta própria.  
• Precaução especial relativa ao modelo equipado com transmissão Wifi ou Bluetooth (IRIScan Book Executive 3, IRIScan 

Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi, IRISNotes Air 3, IRISPen Air 7, IRIScan 
Anywhere 6 Wifi):  

o As ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar negativamente o funcionamento de outros dispositivos, 
como equipamentos médicos, instrumentos de medição em aeronaves ou dispositivos controlados 
automaticamente, como marca-passos, portas automáticas ou alarmes de incêndio, bem como de qualquer 
dispositivo sensível a ondas de rádio.  

o Ao usar este produto próximo a esses dispositivos ou no interior de um centro médico, siga as orientações marcadas 
nos dispositivos em questão e as instruções dos membros autorizados da equipe do centro e siga todos os avisos e 
instruções afixados sobre o dispositivo para evitar causar um acidente. 

 
 
 
 



Regulamentos da FCC  
Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo digital classe B, de acordo com a parte 15 
das regras da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar a devida proteção contra interferência prejudicial quando o 
equipamento é operado em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e usado de acordo com o manual de instruções (disponível em www.irislink.com/start) que pode causar interferência prejudicial 
a comunicações de rádio.  
 
No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este equipamento causar 
interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser observado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deverá 
tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:  

• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.  
• Conectar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.  
• Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.  

 
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. Sua operação está sujeita a estas duas condições: (1) este 
dispositivo não deverá causar nenhuma interferência prejudicial e (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, 
inclusive interferências que possam causar operação indesejada. Alterações e modificações feitas a este equipamento não aprovadas 
especificamente pela I.R.I.S. podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento. Devem ser usados cabos blindados 
com este equipamento para manter a conformidade com os regulamentos da FCC.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Pelo presente, a I.R.I.S. S.A. declara que seus dispositivos “IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air” estão em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva canadense IC RSP-100.  
 
 
Aviso regulatório da União Europeia  
Os produtos contendo a marcação CE estão em conformidade com as seguintes Diretivas da União Europeia:  

• Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EC  
• Diretiva EMC 2014/30/EC  
• Diretiva RoHS (Restrição ao Uso de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/EU  
• RED (Diretiva para Equipamentos de Rádio) (2014/53/EC)  

 
A conformidade deste produto com a CE é válida somente se alimentado com o adaptador CA correto com a marca CE fornecido pela 
I.R.I.S. S.A.  
Este produto atende aos limites da classe B da EN55022 e da EN55024, aos requisitos de segurança da EN 60950 e aos requisitos de RoHS 
da EN50581.  
 
 
Eliminação de resíduos de equipamentos por usuários em residências particulares na União Europeia 
 

  
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, deve ser 
enviado para instalações adequadas para recuperação e reciclagem em um esforço para proteger a saúde humana e o meio ambiente.  
Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento para reciclagem, entre em contato com o escritório local, 
o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. 

http://www.irislink.com/start

