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Telif Hakkı 
Telif Hakkı© 2019 I.R.I.S SA. Tüm hakları saklıdır.  
Bu belgedeki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. Bu belgede anlatılan yazılım, bir lisans anlaşması veya gizlilik anlaşması 
kapsamındadır. Yazılım sadece bu anlaşmaların şartlarına uygun olarak kullanılabilir veya çoğaltılabilir. Bu yayının hiçbir kısmı I.R.I.S. S.A.'nın 
önceden yazılı izni alınmadan hiçbir formatta tekrar çoğaltılamaz.  
Bu ürün ile taranan materyaller, telif hakları yasaları gibi devlet yasaları ve düzenlemelerle korunuyor olabilir, bunun gibi yasalara ve 
düzenlemelere uymaktaki tüm sorumluluk tamamen ve sadece kullanıcıya aittir.  
 
 
Tescilli markalar  
Microsoft, Amerika Birleşik Devletlerinde Microsoft Şirketinin kayıtlı tescilli markasıdır.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10, kayıtlı tescilli markalardır ve Microsoft Şirketinin Amerika Birleşik 
Devletlerinde ve diğer ülkelerde tescilli markalarıdır.  
Microsoft ve Windows, Microsoft Şirketinin kayıtlı tescilli markalarıdır. Energy Star® ABD devletinin tescilli ticari markasıdır.  
Bu belgede belirtilen tüm diğer adlar ve ürünler ilgili sahiplerinin tescilli markaları veya kayıtlı tescilli markaları olabilir.  
 
 
Garanti  
Bu belgedeki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.  
I.R.I.S. S.A. bu ürünle ilgili hedeflenen kullanım amacı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak koşulu ile herhangi bir garanti vermemektedir.  
I.R.I.S. S.A. bu ürünün içerdiği hatalardan ve bu ürünün sağlanması, performansı veya kullanımı ile bağlantılı arızi veya dolaylı zararlardan 
sorumlu tutulamaz.  
 
 
Güvenlik Talimatları  
Tarayıcının kurulumu ve kullanımında aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz:  

• Tüm bu talimatları okuyun ve bu belgedeki tüm uyarı ve talimatları izleyin.  
• Arabirim kablosunun kolayca erişmesi için tarayıcıyı bilgisayara yeterince yakın yerleştirin.  
• Tarayıcıyı, seyyar modda ya da sabit bir birim olarak kullanıldığında hiçbir zaman nemli veya ıslak ellerle tutmayın.  
• Bu ürünü bilgisayara veya başka bir cihaza kablo ile bağlarken konektörlerin doğru yönde olduklarından emin olun. Her konektör 

için yalnızca tek bir doğru yön vardır. Bir konnektörü yanlış yönde takmak kablo ile bağlanan iki cihaza da zarar verebilir.  
• Bu amaç için sağlanan ve tarayıcıda belirtilen yerlere mini SD kart ve yeni piller yerleştirmek dışında, tehlikeli gerilim taşıyan 

noktalara temas edebileceğinden veya parçaları kısa devre ederek elektrik çarpması riskine yol açabileceğinden herhangi 
boşluğa herhangi bir nesne sokmayın.  

• Tarayıcıyı ve taranacak belgeyi güvenli şekilde taşıyacak kadar büyük, düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.  
• Tarayıcıyı asla parçalarına ayırmayın.  
• Ürün aşırı ısınıyor veya duman ya da sıra dışı bir koku üretiyorsa, rengi değişiyor veya anormal şekilde deforme oluyorsa, 

tarayıcıyı anında kapatın, takılı ise pillerini çıkarın ve kablolarının bağlantısını kesin. Tarayıcı kullanmayın ve izlenecek talimatları 
almak için bayinizle veya I.R.I.S. Müşteri Destek hattı ile iletişime geçiniz.  

• Tarayıcının düşürülmemesi veya fiziksel darbelere maruz kalmamasına özen gösterin.  
• Tarayıcıyı dış mekanlara, araba içine, ısı kaynaklarının yakınına, toz, nem içeren yerlere veya darbelere, titreşime, yoğunlaşmaya, 

yüksek sıcaklıklara, güneş ışığına, güçlü ışıklara veya hızlı sıcaklık ve nem değişikliklerine maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin ya 
da bu gibi yerlerde depolamayın.  

• Tarayıcıyı veya bileşenlerinden herhangi birini hiçbir zaman kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın.  
• Wifi veya Bluetooth iletimi ile donatılmış modele ilişkin özel önlemler (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 Bu üründen yayılan radyo dalgaları, medikal ekipmanlar, uçaklardaki ölçüm cihazları ya da kalp pilleri, otomatik 

kapılar, yangın alarmları ve radyo dalgalarına hassas olan diğer cihazlar gibi otomatik kontrollü cihazlar benzeri 
cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.  

o Bu gibi cihazlarının yakınında veya bir sağlık kurumu dahilinde bu ürünü kullanırken, bir kazanın önüne geçmek için 
etkilenen cihazların üzerinde işaretlenmiş yönlendirmeleri ve tesisteki yetkili personel için olan talimatları takip edin 
ve cihaz üzerindeki tüm asılı uyarıları ve talimatları izleyin.  

 
 
FCC Yönetmelikleri  
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Maddesi uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınıfında olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar mesken 
kurulumlarında zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 
yayınlayabilir ve kullanım kılavuzuna (www.irislink.com/start adresinden erişilebilir) uygun olarak kurulup kullanılmadığı durumda, radyo 
iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir.  
 
Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman radyo ve televizyon alıcılarında zararlı girişimlere 
neden oluyorsa, bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir. Bu durumda kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını 
alarak girişimi gidermeye çalışması önerilmektedir:  

http://www.irislink.com/start


• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.  
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebeke elektriğinden farklı bir prize takın.  
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.  

 
Bu cihaz FCC Kuralları Madde 15 ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) 
bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Bu ekipmanda 
gerçekleştirilecek, I.R.I.S. tarafından özelllikle onaylanmamış değişiklik ve modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini 
geçersiz kılar. FCC düzenlemelerine uyum için bu ekipman korumalı kablolarla kullanılmalıdır.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Burada, I.R.I.S. S.A. olarak, “IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air” cihazlarının IC RSP-100 Kanada direktifinin temel 
gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz.  
 
 
Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi  
CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Direktifleri ile uyumludur:  

• Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EC  
• EMC Direktifi 2014/30/EC  
• Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS) Direktifi 2011/65/EU  
• RED (Radyo Ekipmanı Direktifi) (2014/53/EC)  

 
Bu ürünün CE uyumluluğu, I.R.I.S. S.A. tarafından sağlanan doğru CE işaretli AC adaptörü ile beslendiğinde geçerlidir.  
Bu ürün EN55022, EN55024 Sınıf B şartlarını, EN 60950 güvenlik gereksinimlerini ve EN50581 RoHS gereksinimlerini karşılar.  
 
 
Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Bertaraf Edilmesi 
 

  
Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılamayacağını gösterir. Bunun yerine insan sağlığını ve 
çevreyi koruma çabası dahilinde, kazanım ve geri dönüştürme işlemleri için uygun tesislere gönderilmesi gerekmektedir. Geri dönüşüm için 
atık cihazınızın bertarafı konusunda daha fazla bilgi amacıyla lütfen belediyenize, evsel atık bertaraf hizmet sağlayıcınıza ya da ürünü satın 
aldığınız mağazaya başvurun. 


