
Wettelijke kennisgevingen 
 
  
Copyright 
Copyright© 2019 I.R.I.S NV. Alle rechten voorbehouden.  
De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De in dit document beschreven software wordt ter 
beschikking gesteld onder een licentieovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst. De software mag uitsluitend overeenkomstig 
de voorwaarden van deze overeenkomsten worden gebruikt of gekopieerd. Niets van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden 
gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.I.S. N.V.  
Materialen die gescand worden met dit product kunnen beschermd zijn door nationale wetgevingen en andere regelgevingen,  
zoals auteursrecht. De klant is als enige volledig verantwoordelijk voor het naleven van al deze wetten en regelgevingen.  
 
 
Handelsmerken  
Microsoft is een in de V.S. geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.  
Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.  
Energy Star® is een geregistreerd handelsmerk van de Amerikaanse overheid.  
De overige in dit document vermelde namen en producten kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de 
respectieve ondernemingen.  
 
 
Garantie  
De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.  
I.R.I.S. N.V. geeft geen garanties af met betrekking tot dit materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van 
geschiktheid voor een bepaald doel.  
I.R.I.S. N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten of voor incidentele of gevolgschade gerelateerd aan 
het aanleveren, de kwaliteit of het gebruik van dit materiaal.  
 
 
Veiligheidsinstructies  
Leef deze veiligheidsinstructies na bij het installeren en het gebruik van de scanner:  

• Lees deze instructies aandachtig door en leef alle waarschuwingen en instructies in dit document na.  
• Plaats de scanner dicht genoeg bij de computer zodat de interfacekabel er gemakkelijk bij komt.  
• Gebruik de scanner nooit met vochtige of natte handen, niet mobiel en niet als vast apparaat.  
• Wanneer u dit product aansluit op een computer of een ander bedraad apparaat, let dan op de juiste richting van de 

connectoren. Elke connector heeft slechts één juiste richting. Als een connector in de verkeerde richting aangesloten wordt,  
dan kunnen beide apparaten die verbonden zijn door de kabel beschadigd raken.  

• Met uitzondering van een miniSD-kaart of nieuwe batterijen in de daarvoor bestemde en op de scanner aangegeven vakken of 
sleuven, mogen geen voorwerpen in de openingen gestopt worden. Deze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken of 
onderdelen kortsluiten en elektrocutiegevaar veroorzaken.  

• Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond die groot genoeg is om het product er veilig op te laten staan en het 
document te scannen.  

• Haal de scanner nooit uit elkaar.  
• Als het product oververhit raakt, als er rook of een ongebruikelijke geur uitkomt of als het verkleurt of vervormd raakt, schakel 

de scanner dan onmiddellijk uit, verwijder indien van toepassing de batterijen en koppel de kabels los. Gebruik de scanner niet 
meer en neem contact op met uw leverancier of met de I.R.I.S.-klantenservice voor instructies over de te volgen procedure.  

• Zorg ervoor dat de scanner niet valt en dat er niets op kan vallen.  
• Plaats of bewaar de scanner niet buiten, in een auto, in de buurt van warmtebronnen of op plaatsen waar vuil, stof, schokken, 

trillingen, condensvorming, hoge temperaturen, zonlicht, fel licht of snelle temperatuurs- of vochtigheidsschommelingen 
kunnen voorkomen.  

• Probeer de scanner of de bijbehorende accessoires nooit uit elkaar te halen, te modificeren of zelf te repareren.  
• Speciale voorzorgsmaatregelen voor modellen met wifi-functionaliteit of 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 De radiogolven van dit product kunnen de functionering verstoren van andere apparaten, zoals medische 

apparatuur, meetinstrumenten in vliegtuigen of automatisch aangestuurde apparaten, zoals pacemakers, 
automatische deuren of brandalarmen, en elk ander apparaat dat gevoelig is voor radiogolven.  

o Als u dit product gebruikt in de buurt van dergelijke apparaten of binnen een medische instelling, houdt u zich dan 
aan de instructies op de betreffende apparatuur en aan de voorschriften voor het geautoriseerde personeel van de 
instelling en leef alle waarschuwingen en instructies op het apparaat na om ongevallen te voorkomen.  

 
 
 
 
 



FCC-voorschriften  
Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparatuur van klasse B, overeenkomstig hoofdstuk 15 van de FCC-
voorschriften. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving te 
kunnen bieden. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook afgeven. Indien het apparaat niet 
geïnstalleerd en gebruikt wordt overeenkomstig de gebruikershandleiding (beschikbaar op www.irislink.com/start), dan kan dit leiden tot 
schadelijke interferentie voor radiocommunicatie.  
 
Er bestaat echter geen garantie dat dit apparaat in alle gevallen geen interferentie veroorzaakt. Als dit apparaat schadelijke interferentie 
voor de ontvangst van radio- of televisiesignalen veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen),  
dan wordt de gebruiker verzocht te proberen de interferentie door een van de volgende maatregelen te corrigeren:  

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of tv.  
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep dan de ontvanger.  
• Vraag uw leverancier of een ervaren radio/tv-technicus om advies.  

 
Dit apparaat voldoet aan hoofdstuk 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat mag alleen onder de volgende twee voorwaarden worden 
gebruikt: (1) dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie en (2) dit apparaat accepteert alle interferentie die het ontvangt, 
inclusief interferentie die kan leiden tot een ongewenste werking. Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet 
goedgekeurd zijn door I.R.I.S. kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen. Om te blijven voldoen aan de 
FCC-voorschriften, moeten bij dit apparaat afgeschermde kabels worden gebruikt.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Hierbij verklaart I.R.I.S. N.V. dat hun apparaten IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive en IRISPen™ Air voldoen aan de essentiële 
vereisten en de overige bepalingen van de Canadese richtlijn IC RSP-100.  
 
 
Richtlijnen van de Europese Unie  
Producten met de CE-markering voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:  

• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG  
• EMC-richtlijn 2014/30/EG  
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen  
• Radioapparatuurrichtlijn (RED; Radio Equipment Directive) (2014/53/EU)  

 
De CE-markering van dit product is geldig indien het gevoed wordt door de juiste van een CE-markering voorziene wisselstroomadapter 
geleverd door I.R.I.S. N.V.  
Dit product voldoet aan de klasse B-grenswaarden van EN 55022, EN 55024, de veiligheidseisen van EN 60950 en de RoHS-vereisten  
van EN 50581.  
 
 
Verwijderen van afgedankte apparatuur door particuliere huishoudens in de Europese Unie 
 

  
Als op het product of op de bijbehorende verpakking dit symbool staat, dan mag het niet weggegooid worden bij het huishoudelijke afval. 
Ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu dient het te worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamel- en 
recyclinginstanties. Neem voor meer informatie over waar u uw oude apparatuur kunt inleveren voor recycling contact op met de lokale 
instanties, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product aangeschaft heeft. 

http://www.irislink.com/start

