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.
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