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.
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