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Acest Ghid rapid de utilizare vă ajută să începeți să folosiți scanerul IRIScan™ Book 5. 
 

Acest scaner este furnizat împreună cu aplicațiile software Readiris™ Pro, IRISCompressor™ Pro și 
InstantResult™ (numai pentru Windows). 

 
Descrierile din acest ghid se bazează pe sistemele de operare Windows® 7, Mac® OS Sierra și iOS 8. Vă 

rugăm să citiți acest Ghid înainte de a utiliza scanerul și software-ul aferent acestuia. Toate informațiile sunt 

supuse modificării fără notificare prealabilă. 

Pentru a vă asigura că aveți cea mai recentă versiune a acestui document, pentru a consulta rubrica 

Întrebări frecvente sau, pentru a contacta echipa de Asistență tehnică, vizitați 

www.irislink.com/support. 
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1. Pregătirea scanerului 

Introduceți cadrul microSD inclus 

 Introduceți ușor cardul microSD în locașul pentru card până când acesta din urmă se înclichetează în 

poziție. 

 
 

 
Observație: pe un PC cu sistem de operare Windows, IRIScan Book 5 poate fi utilizat și fără cardul 

microSD, împreună cu aplicația software InstantResult™. Consultați punctul 6 Scanarea, editarea și 

convertirea imaginilor în text editabil cu ajutorul aplicației 
 InstantResult™ (numai pentru Windows). 
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2. Prezentarea generală a butoanelor și setărilor 

2.1Prezentarea generală a butoanelor scanerului 
 
 

 
 

 
Buton Numele butonului 

 Scanare/Pornire/Confirmare 

 
Meniu 

 

 

Ștergere 

 
 

 
 

Sus/DPI 

 

 

 
JPG/PDF/Multi-PDF/Jos 

 

 
Redare 

 

 
Înapoi 

 

 
Dreapta 
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2.2 Prezentarea generală a setărilor scanerului 
 

Pictogramă/opțiune a meniului Setări Descriere 

 

 
 
 
 
 

Card microSD Transferați documentele scanate prin 
intermediul cardului microSD furnizat. 
 

 
Le puteți transfera și prin intermediul 
cablului micro USB furnizat. 

 
 

 
 

Modul PC Modul PC este disponibil numai atunci 
când conectați cablul micro USB la 
computerul dumneavoastră. 
 

 
Consultați Scanarea documentelor în 
timpul utilizării cablului micro USB. 

 

 
 
 

 

Alegerea culorilor pentru afișaj 

Culoare 

 Culoare 

 Alb-negru 

Scanați imagini color sau alb-negru 
(niveluri de gri). 

 

 
 

 

 

Buton și alegerea formatului rezultat pe 
afișaj 

Formatul rezultat al fișierului scanat 

 JPG 

 PDF 

 PDF cu pagini multiple 

Salvați imaginile sub formă de imagini 
JPG, fișiere PDF sau fișiere PDF cu 
pagini multiple. 

 

 
 

 
 
 

Rezoluție 

 300 DPI 

 600 dpi 

 1200 DPI 

Scanați imagini cu o rezoluție de 300, 600 
sau 1200 DPI. 
 

 
Rezoluția de 300 dpi este ideală dacă 
doriți să convertiți documentele 
scanate în text editabil pe PC cu 
ajutorul aplicației software 
InstantResult. 
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Buton și alegerea rezoluției pe afișaj 

  
 
Rezoluțiile de 600 și 1200 dpi sunt utilizate 
în principal pentru a scana fotografii. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criptare IRIScan Book poate salva imagini sub 
formă de fișiere criptate. În acest fel, 
fișierele pot fi citite pe un computer numai 
dacă veți conecta scanerul la acesta. 
Fișierele nu vor putea fi citite direct de pe 
cardul microSD. 
În mod implicit, fișierele nu sunt criptate. 

Pentru a cripta un fișier, selectați , apoi          

. 

 
 

Data și ora Cu ajutorul acestei setări puteți adăuga 
informații despre dată și oră în 
documentele scanate. 
Data și ora sunt indicate și pe afișaj. 

 

 

 

Formatarea cardului Cu ajutorul acestei setări puteți formata 
cardul microSD și puteți șterge întregul 
conținut atunci când cardul este plin. 
 
Observație:  formatează cardul. nu 

formatează cardul. 
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3. Alegerea setărilor scanerului 

Observație: înainte de a încerca să accesați setările scanerului, asigurați-vă că în locașul pentru card 

este introdus cardul microSD furnizat. 

3.1Setările scanerului 

Pentru a accesa setările scanerului: 

1. Țineți apăsat butonul Scanare/Pornire/Confirmare timp de 2 secunde pentru a porni scanerul. Afișajul 

se aprinde. 

 
 

2. Setările scanerului sunt disponibile prin intermediul 
 

 butoanelor Sus/DPI, JPG/PDF/Multi-PDF/Jos 

 
 

și/sau 
 

 al butonului Meniu 

 
 

Opțiunile meniului 
 

3.2Modificarea setărilor 
 

3.2.1 Modificați rezoluția și formatul fișierului rezultat utilizând butoanele 

 Apăsați în mod repetat butoanele corespondente pentru a selecta 

opțiunea dorită. Modificarea este afișată de fiecare dată. 

 
 

3.2.2 Modificați setările în interiorul meniului 

 Apăsați butonul Meniu. 

 Navigați printre grupurile de opțiuni cu ajutorul săgeților Sus/DPI și JPG/PDF/Multi-PDF/Jos și apăsați butonul 
Scanare/Pornire/Confirmare. 

 Pentru a selecta o opțiune, apăsați din nou butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 

 Pentru a reveni la afișaj, apăsați butonul Meniu. 
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4. Scanarea documentelor 

1. Țineți apăsat butonul Scanare/Pornire/Confirmare timp de 2 secunde pentru a porni scanerul. 

2. Poziționați scanerul în partea de sus a paginii pe care doriți să o scanați. 
 

3. Apăsați o dată butonul Scanare/Pornire/Confirmare. Pe afișaj apare cuvântul Scan (Scanare). 
 

4. Glisați scanerul lent și în mod continuu peste pagină. 
 

Sfat: în timp ce scanați țineți documentul stabil cu o mână. 
 

 
 

5. Când ați ajuns în partea de jos a paginii, apăsați din nou butonul Scanare/Pornire/Confirmare 

pentru a opri scanarea. 

Observație: în cazul în care apare o eroare în timpul scanării - atunci când scanați prea repede 

sau procesul nu este orizontal - pe afișaj apare cuvântul ERROR (Eroare). Pentru ajutor, 

consultați secțiunea Informații pentru detectarea și depanarea problemelor tehnice. 
 

 
 

4.1Crearea unui fișier PDF cu pagini multiple 

1. Apăsați butonul JPG/PDF/Multi-PDF/Jos până când este afișat formatul PDF cu pagini multiple. 

 

2. Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 

3. Scanați pagina. 

4. Apăsați din nou butonul Scanare/Pornire/Confirmare pentru a opri scanarea. 

5. Repetați pașii de la 2 la 4 pentru fiecare pagină suplimentară pe care doriți să o adăugați în fișierul PDF 

cu pagini multiple. 

Numărul de imagini scanate din PDF-ul cu pagini multiple este afișat lângă indicația Scan 

(Scanare). 
 

 

6. După ce ați terminat scanarea, părăsiți modul PDF cu pagini multiple apăsând butonul 

JPG/PDF/Multi-PDF/Jos până când este afișat modul JPG sau PDF. 

7. Timp de câteva secunde este afișată o previzualizare rapidă a documentului. 
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Sfat pentru scanare: 
 

Când scanați o carte groasă și de mici dimensiuni, este posibil ca marginea să fie prea îngustă și să nu 

puteți scana întregul text. 

Pentru a rezolva această problemă, poziționați scanerul în partea de jos a paginii, întoarceți-l invers și 

scanați în sus. Veți observa că marginea din partea dreaptă a scanerului este mai mică decât cea din 

stânga. 

 
 

4.2Verificați documentele scanate 

1. Apăsați butonul Redare. 

2. Apăsați săgețile Sus/DPI și JPG/PDF/Multi-PDF/Jos pentru a găsi imaginea scanată pe care doriți să o verificați. 

3. Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare pentru a confirma alegerea și pentru a mări imaginea 

scanată. 

4. Pentru a naviga în imaginea mărită, utilizați săgețile Sus/DPI și JPG/PDF/Multi-PDF/Jos și butonul Dreapta. 

Țineți cont de faptul că de fiecare dată când apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare, veți 

mări nivelurile de zoom (mărire) (până la de 8 ori). 

5. Pentru a reveni la meniu, apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 
 
 

4.3Scanarea documentelor în timpul utilizării cablului micro USB 

Cablul micro USB furnizat poate fi utilizat pentru 

 încărcare scanerului 

 transferarea documentelor scanate către computerul/tableta dumneavoastră 

 utilizarea aplicației software InstantResult (numai pentru Windows) 
 

 
Scanarea documentelor este posibilă chiar și atunci când bateria scanerului este goală și o 

încărcați cu ajutorul cablului micro USB furnizat. 

Atunci când conectați cablul micro USB la computerul dumneavoastră, scanerul intră în modul PC. 

 

Pentru a începe procesul de scanare: 

1. Apăsați butonul Meniu. 

2. Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 

3. Utilizați săgețile Sus/DPI și JPG/PDF/Multi-PDF/Jos pentru a selecta opțiunea SD card (Card SD). 
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4. Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 

5. Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare și începeți scanarea. 

6. Când ați terminat, apăsați din nou butonul Scanare/Pornire/Confirmare. 
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5. Transferarea documentelor scanate pe computer 

Există două modalități de a transfera documentele scanate pe computerul dumneavoastră: utilizând cablul micro USB sau utilizând 
adaptorul pentru card microSD card. 

 
 

5.1 Utilizarea cablului micro USB furnizat (Windows și Mac OS) 

1. Porniți IRIScan Book. 

2. Introduceți cablul micro USB furnizat atât în IRIScan Book, cât și în computer. 

 

3. Memoria cardului care conține documentele este afișată pe computer. 

 

Exemplu de imagine pentru 

Windows 

4. Deschideți memoria cardului și mutați documentele pe computer. Documentele se află în folderul 

DCIM\100Media de pe discul amovibil. 
 

 
5.2Utilizarea adaptorului pentru card microSD (Windows, Mac OS și tabletă) 

1. Apăsați cardul microSD până când se eliberează. Apoi scoateți-l din locașul pentru card. 

 

2. Introduceți-l în adaptorul pentru card microSD furnizat. 
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3. Introduceți adaptorul în locașul pentru card SD de pe computer. Dacă nu puteți utiliza 

adaptorul pentru card microSD, îl puteți introduce într-un cititor de carduri de memorie (nu 

este inclus) pentru a-l conecta la dispozitivul dumneavoastră. 

4. Memoria cardului care conține documentele este afișată pe dispozitiv. 

 

Exemplu de imagine pentru 

iOS 

5. Deschideți memoria cardului și mutați documentele pe dispozitiv. Documentele se află în fișierul 

DCIM\100Media de pe discul amovibil. 
 

 
După ce ați transferat documentele pe PC-ul Windows sau pe computerul Mac, acestea pot fi procesate cu ajutorul aplicației 
Readiris™ Pro. Pentru informații despre modul de procesare a documentelor cu aplicația Readiris Pro, consultați Ghidul de utilizare 
complet pe www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support


Ghid rapid de utilizare – IRIScan™ 
Book 5 

17 

 

 

6. Scanarea, editarea și convertirea imaginilor scanate 

în text editabil cu ajutorul aplicației InstantResult™ 
(numai pentru Windows) 

Cu aplicația InstantResult puteți utiliza IRIScan Book 5 chiar și fără un card microSD. Tot ce trebuie 

să faceți este să conectați scanerul la un PC Windows utilizând cablul micro USB inclus. 

Mai important: 

 puteți converti documente scanate în text editabil; 

 puteți efectua acțiuni de editare, cum ar fi rotirea imaginii, tăierea imaginii etc.; 

 puteți să le salvați sub formă de fișiere needitabile (fișiere imagine) sau editabile (Word, PDF etc.). 
 

 
6.1Instalarea aplicației InstantResult 

1. Deschideți browser-ul de Internet și accesați http://www.irislink.com/start. 
 

2. Derulați în jos până la IRIScan Book 5. 
 

3. Faceți clic pe Download (Descărcare) pentru a descărca software-ul. 
 

4. Mergeți la locația în care ați descărcat software-ul și rulați fișierul de instalare. 
 

5. Faceți clic pe InstantResult și urmați instrucțiunile de pe ecran. 
 

 
 

 
 
 

6. Faceți clic pe Finish (Finalizare) pentru a încheia instalarea. 

http://www.irislink.com/start


Ghid rapid de utilizare – IRIScan™ 
Book 5 

18 

 

 

6.2 Utilizarea aplicației InstantResult pentru scanare 

 Conectați IRIScan Book 5 la PC-ul Windows utilizând cablul micro USB inclus. 
 

 
 

 Țineți apăsat butonul Scanare/Pornire/Confirmare timp de 2 secunde 

pentru a porni scanerul. Asigurați-vă că pe afișaj apare următoarea 

pictogramă: 

 
 

 Deschideți InstantResult din meniul Windows Start. 
 

 
 

 Poziționați scanerul în partea de sus a documentului de scanat. 
 

 Apăsați o dată butonul Scanare/Pornire/Confirmare. Pe afișaj apare cuvântul Scan (Scanare). 
 

 Glisați scanerul lent și în mod continuu peste pagină. 

 
Imaginea scanată este afișată instantaneu pe ecranul aplicației InstantResult. 

 

 

 Când ați ajuns în partea de jos a paginii, apăsați din nou butonul Scanare/Pornire/Confirmare 

pentru a opri scanarea. 
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6.3 Utilizarea aplicației InstantResult pentru a converti fișierele scanate în text editabil 

Înainte de a scana o imagine, selectați limba textului din imaginea dumneavoastră. 
 
 

1. Faceți clic pe butonul Setări. 

 

2. Faceți clic pe fila OCR: 

 Selectați limbile textului care trebuie recunoscute (puteți selecta maximum 8 limbi). 

 Faceți clic pe OK. 

 
 

 
 

3. Pentru a scana imagini, urmați pașii de la 4 la 7 din secțiunea Utilizarea aplicației InstantResult pentru 

scanare. 
 
 

6.4 Utilizarea aplicației InstantResult pentru a edita fișierele scanate 

 Cu ajutorul barei de editare puteți edita fișierul imagine pe care tocmai l-ați scanat. 

 
 
 

 Importați fișierele imagine existente (.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .J2K, .J2C) făcând 

clic pe butonul . 

Observație: fișierele și PDF-urile cu pagini multiple nu sunt suportate de acest buton. 
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6.5 Utilizarea aplicației InstantResult pentru a salva fișierele scanate (recunoscute) 
 
 

 
 
 

 
Salvați imaginea scanată sub forma unui 

fișier imagine .JPG sau .Bmp. 
 

 
 
 

Salvați imaginea scanată recunoscută sub 

forma unui fișier 

.DOCX, .PDF, .XLSX sau .TXT. 

Copiați atât imaginea, cât și textul recunoscut 

din imaginea dumneavoastră în clipboard. 

Apoi puteți să le lipiți în altă parte. 

Copiați numai textul recunoscut din imaginea scanată 

în clipboard. 

Apoi puteți să îl lipiți în altă parte. 
 
 

Salvați imaginea scanată recunoscută  

sub forma unui fișier 
PDF.                            

Accesați setările de scanare și recunoaștere (OCR). 
 
 

Salvați imaginea scanată recunoscută 

sub forma unui fișier 

.DOCX. 

Tipăriți imaginea scanată. 

 

 
După ce ați transferat documentele pe PC-ul Windows sau pe computerul Mac, acestea pot fi procesate cu 

ajutorul aplicației Readiris Pro. 
Pentru informații despre modul de procesare a documentelor cu aplicația Readiris Pro, consultați Ghidul de 

utilizare complet pe 
www.irislink.com/support 

http://www.irislink.com/support
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7. Informații tehnice 

7.1 Cerințe de sistem minime - PC Windows 
 

Sistem de operare Windows 10, 8, 7 (nu este necesară instalarea de drivere) 

Unitate centrală de 
prelucrare a datelor (CPU) 

Procesor de 1 GHz sau superior 

RAM 2 GB 

Spațiu unitatea HD 1 GB 

Echipament 1 port USB liber 

 

 

7.2 Cerințe de sistem minime - Mac OS 
 

Sistem de operare 
Mac OS Yosemite 10.10, El Capitan 10.11 și Sierra 10.12 (nu este necesară instalarea de drivere) 

Unitate centrală de 
prelucrare a datelor (CPU) 

Procesor de 1 GHz sau superior 

RAM 2 GB 

Spațiu unitatea HD 1 GB 

Echipament 1 port USB liber 

 

 

7.3 Specificațiile scanerului 
 

Senzorul de imagine Senzor de imagine cu contact, color, A4 

Rezoluție 300 dpi (implicită), 600 dpi, 1200 dpi 

Viteză de scanare maximă +- 3 secunde pentru A4, 300 dpi, color 

Capacitate (pe baza unui card microSD de 2 GB*) 
*Numărul de documente scanate poate varia în funcție de 
complexitatea conținutului. 

  300 dpi 600 dpi 1200 DPI 

Culoare 1600 600 190 

Mono 2000 800 190 

 

Lățimea de scanare 216 mm 

Lungimea de scanare 1200 mm 

Formatul fișierelor JPG / PDF / PDF cu pagini multiple 

Panoul de afișare Ecran LCD color, 1,5" 

Port USB USB 2.0 de mare viteză 

Memorie externă Card MicroSD (card TF) până la 32 GB 

Baterie integrată Baterie Li-iON (800 mA) 

 
 
Certificări  

1. Pentru unitate: CE/LVD/EMC/RoHS/FCC/Legea radio MIC din 
Japonia 

2. Pentru bateria litiu-ion: 
CE/38.3/FCC/UL/IEC62133 
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8. Detectarea și depanarea problemelor tehnice 
 

Problemă Cauză Soluție 

Nu pot porni scanerul. 
Baterie descărcată. Conectați scanerul la un PC. 

 

 
Încărcați scanerul cu ajutorul unui adaptor de alimentare extern. 

Imaginile nu pot fi salvate 
după ce le-am scanat. 

În locașul pentru card nu există 
nici un card microSD. 
 

 
Cardul microSD este plin. 

Introduceți un card microSD. 
 
 
 
 
Mutați imaginile de pe cardul microSD pe computer pentru 
a elibera spațiu de stocare pe card. 
 

 
Pentru a formata cardul și pentru a șterge conținutul de pe acesta: 

1. Țineți apăsat butonul Scanare/Pornire/Confirmare 
timp de 2 secunde pentru a porni scanerul. 

2. Apăsați butonul Meniu. 

3. Mergeți la al doilea grup de opțiuni din cele 3 și 

selectați opțiunea de formatare a cardului SD  
pentru a șterge conținutul cardului SD. 

Computerul meu nu 
recunoaște scanerul atunci 
când îl conectez. 

Eroare de conexiune. Asigurați-vă că ambele capete ale cablului USB sunt 
conectate bine. 
 

 
Utilizați numai cablul micro USB furnizat. 

Scanerul meu generează 
imagini neclare. 

Lentila scanerului este probabil 
murdară. 

Curățați lentila cu o lavetă uscată și moale. 

Atunci când scanez un 
document se afișează mesajul 
ERROR (Eroare). 

Glisați scanerul prea repede 
peste documente. 

 
Apăsați butonul Scanare/Pornire/Confirmare pentru a 
scana documentul din nou, în mod continuu și lent. 

Toate butoanele scanerului 
sunt blocate. 

Mod PDF cu pagini multiple 
Apăsați butonul JPG/PDF/Multi-PDF/Jos până când este afișat 
formatul JPG sau PDF. 

Pe afișajul scanerului meu apare 
eroarea NO CALIB (Calibrare 
indisponibilă). 

Problemă de calibrare Vă rugăm să contactați Asistența tehnică. 

 

În cazul în care întâmpinați probleme atunci când utilizați IRIScan Book 5, consultați rubrica Întrebări frecvente de pe website-ul 
nostru sau contactați echipa de Asistență tehnică la adresa www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook3
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9. Mențiuni legale 

ISB5_pko_20170330_06 
 

Drepturi de autor 

Drepturi de autor © 2012-2017 I.R.I.S. Toate drepturile rezervate. 

I.R.I.S. deține drepturile de proprietate asupra întregii documentații referitoare la IRIScan Book. 

Informațiile incluse în acest document sunt proprietatea I.R.I.S. Conținutul este supus modificării fără 

notificare prealabilă și nu reprezintă un angajament din partea I.R.I.S. Software-ul descris în acest 

document este furnizat în baza unui contract de licență care stabilește termenii de utilizare a acestui 

produs. Software-ul poate fi utilizat sau copiat numai în conformitate cu termenii contractului respectiv. 

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată într-un sistem de recuperare sau 

tradusă în altă limbă fără consimțământul scris prealabil al I.R.I.S. 

Această documentație utilizează ca exemple nume fictive; referirile la persoane, societăți sau 

organizații reale sunt o coincidență. 

Mărci comerciale 

Logo-ul IRIScan Book și IRIScan Book sunt mărci comerciale ale Image Recognition Integrated Systems S.A. Tehnologie OCR, proprietatea 
I.R.I.S. 

Tehnologie de formatare automată (AutoFormat) și lingvistică, proprietatea I.R.I.S. 

Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte țări. 

Toate celelalte produse menționate în această documentație sunt mărci comerciale sau mărci 

comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi. 

Brevete 

IRIScan Book este protejat printr-un brevet. Consultați Notele de lansare pentru mai multe informații. 
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10. Conformitate 

Conformitatea cu RoHS și DEEE 

Acest produs respectă reglementările RoHS ale Parlamentului European și Directiva Consiliului cu 

privire la  restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice (2011/65/UE), precum și Directiva (2012/19/UE) cu privire la deșeurile de echipamente 

electrice și electronice (DEEE). 

Declarație privind interferența cu frecvențele radio conform FCC 

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele impuse unui dispozitiv digital din clasa 

B, conform capitolului 15c din Regulile FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecție 

rezonabilă împotriva interferențelor în instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și 

poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, 

poate cauza interferență dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu va avea loc 

o interferență într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență dăunătoare recepției 

radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 

încerce să corecteze interferența luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

 Reorientarea sau mutarea antenei de recepție. 

 Mărirea distanței de separare între echipament și unitatea de recepție. 

 Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectată 

unitatea de recepție. 

 Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV experimentat, pentru asistență. 

Acest echipament a fost certificat ca fiind conform cu limitele impuse de Regulile FCC unui dispozitiv de 

calcul din clasa B. Pentru a păstra conformitatea cu reglementările FCC, acest echipament trebuie utilizat 

împreună cu cabluri ecranate. Operarea realizată utilizând echipament neaprobat sau cabluri neecranate 

poate avea ca rezultat interferență cu recepția radio și TV. Utilizatorul este atenționat că modificările și 

schimbările aduse echipamentului fără aprobarea producătorului ar putea anula dreptul utilizatorului de a 

utiliza acest echipament. Acest dispozitiv respectă capitolul 15c din Regulile FCC. Operarea este supusă 

următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferență dăunătoare și (2) acest 

dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv o interferență care poate cauza o operare 

nedorită. 
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