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.
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