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Bu belgenin herhangi bir kısmı, Zebra'nın yazılı izni alınmadan herhangi
bir şekilde, elektronik ya da mekanik olarak kopyalanamaz ve
kullanılamaz. Buna fotokopi, kayıt gibi elektronik ve mekanik yöntemler
ve bilgi depolama ya da alma sistemleri de dahildir. Bu belge önceden
bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Yazılım kesinlikle “olduğu gibi” sağlanmıştır. Ürün yazılımı da dahil olmak
üzere her türlü yazılım kullanıcı için lisanslı olarak sağlanmaktadır.
Zebra, her bir yazılım ve ürün yazılımı için kullanıcıya devredilemez ve
münhasır olmayan bir lisans vermektedir (lisanslı program). Aşağıda
belirtilen durum hariç olmak üzere bu lisans, Zebra'nın yazılı izni
olmadan kullanıcı tarafından devredilemez, alt lisansı verilemez veya
başka bir şekilde aktarılamaz. Telif hakkı kanunu uyarınca izin verilenler
hariç olmak üzere yazılımı tamamen ya da kısmen kopyalama hakkı
bulunmamaktadır. Kullanıcı, Zebra'nın yazılı izni olmadan lisanslı
programın herhangi bir kısmını hiçbir şekilde değiştirmeyecek,
birleştirmeyecek veya başka bir programa dahil etmeyecek, lisanslı
programı kullanarak yeni bir çalışma yapmayacak ve lisanslı programı
ağda kullanmayacaktır. Kullanıcı, verilen programlardaki Zebra telif hakkı
bildirimini korumayı ve aynı bildirimi, yapacağı izinli bütünsel ya da kısmi
kopyalara da eklemeyi kabul eder. Kullanıcı, kendisine verilen programı
ya da bunun bir kısmını kaynak koda dönüştürmemeyi, kaynak kod
oluşturmamayı, kod okumamayı ve kod çözmemeyi kabul eder.
Zebra, güvenilirlik, işlev ya da tasarım iyileştirme amacıyla herhangi bir
üründe ya da yazılımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Zebra, burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da
uygulamanın kullanılmasından veya uygulanmasından kaynaklanan
veya bunlarla bağlantılı hiçbir ürün sorumluluğunu kabul etmemektedir.
Zebra Technologies Corporation fikri mülkiyet hakları ile ilgili sarih ya da
zımni herhangi bir yasal lisans verilmemektedir. Zımni lisans yalnızca
Zebra ürünlerinde bulunan donanımlar, devreler ve alt sistemler için
mevcuttur.

Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli
ticari markalarıdır.Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan
Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A
http://www.zebra.com

Garanti
Zebra donanım ürünleri garanti bildiriminin tamamı için şu adrese gidin:
http://www.zebra.com/warranty.
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Giriş
CS3000 Serisi tarayıcı birçok farklı kullanım için
barkodları yakalayıp depolar ve USB bağlantısı ya
da Bluetooth ile bir sunucuya iletir.
Bu belge CS3000 serisi tarayıcıların ayarlarının
yapılması, programlanması ve kullanımı ile ilgili
temel talimatları anlatmaktadır. Tarayıcı aşağıdaki
yapılandırmalarda mevcuttur:
• CS3000 - USB (yığın), 0,5 GB Flash
• CS3070 - USB (yığın) ve Bluetooth,
0,5 GB Flash
Her tarayıcıda bir USB sunucu kablosu bulunur.
Ayrıca montaj, şarj etme ve sunucu bağlantısı için
bir de şarj ünitesi bulunur.
Tarama Düğmesi

LED

Silme Düğmesi
Bluetooth
Düğme/LED

Mini USB
Bağlantı noktası
Koruyucu Kapak
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Şarj Etme
CS3000 serisi tarayıcıyı şarj etmek için bir USB
sunucu kablosu ya da şarj ünitesi ile sunucu
bilgisayara bağlayın. Güç kaynağı gerekmez.
Tamamen boş bir pilin ortalama şarj olma süresi
üç saattir.

USB Sunucu Kablosu ile şarj etme
1. Sunucu kablosunun mini USB konektörünü
tarayıcıdaki arayüz bağlantı noktasına takın.
2. Sunucu kablosunun diğer ucunu sunucu
bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına
takın.
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Şarj Ünitesi ile Şarj Etme
1. Ünitenin USB konektörünü sunucu
bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

2. Tarayıcının koruyucu kapağını çıkarın.
3. Tarayıcıyı üniteye yerleştirin ve ünitenin mini
USB konektörünün tarayıcının arayüz bağlantı
noktasına yerleştiğinden emin olun.
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Bir Sunucuya Bağlanma
Yığın Bağlantısı
Tarayıcıyı USB ile sunucu bilgisayara bağlamaya
ilişkin talimatları görmek için bkz. Şarj Etme sayfa 4.
Not

Yığın tarayıcı moduna geçmek için
tarayıcı bir Bluetooth sunucu ile
eşleştirilemez (yalnızca CS3070
modeli için geçerlidir).

Bluetooth Bağlantısı
Eşleştirme
RF özellikli tarayıcıları Bluetooth özellikli
sunucuyla eşleştirmek için:
Not

Sunucu Bluetooth bağlantısını
desteklemiyorsa üçüncü taraf
Bluetooth bağdaştırıcı gerekir.

1. Tarayıcıyı uyandırmak için tarama düğmesine
(+) basın.
2. Beş saniye boyunca Bluetooth düğmesini
(yuvarlak düğme) basılı tutun. Tarayıcıdan bip
sesi gelir ve Bluetooth düğmesi tarayıcının
sunucu tarafından bulunabileceğini belirtmek
için hızlı bir şekilde yanıp söner.
3. Sunucu bilgisayarda üçüncü taraf Bluetooth
eşleştirme uygulamasını başlatın ve
uygulamayı Bluetooth cihazı keşfetme
moduna getirin.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

7

4. Bulunan cihazlar listesinden CS3070'i seçin.
Bluetooth uygulaması sizden oluşturmuş
olduğu bir ana anahtarı taramanızı ya da sizin
bir pin kodu oluşturup onu taramanızı
isteyebilir.
5. Sayısal Barkodlar sayfa 8 altında ana anahtara
karşılık gelen barkodları tarayın ve ardından
Enter sayfa 9 altındaki barkodu tarayın.
Tarayıcının sunucu ile eşleştiğini belirtmek için
Bluetooth düğmesi yavaş bir şekilde yanıp söner.
Not

USB kablosu ile şarj esnasında
Bluetooth eşleştirmesine geçici
olarak ara verilir. Kablo çıkarılınca
Bluetooth eşleştirmesi devam eder.

Eşleştirmeyi kaldırma
Tarayıcı ve sunucu arasındaki eşleştirmeyi
kaldırmak için Bluetooth düğmesine basın.
Eşleştirme kaldırıldığında Bluetooth düğmesi artık
yanıp sönmez.
Not

Yığın tarayıcı moduna geçmek için
tarayıcı bir Bluetooth sunucu ile
eşleştirilemez (yalnızca CS3070
modeli için geçerlidir).
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Sayısal Barkodlar

0

1

2

3

4

5
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7

8

9

Enter

9
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Bluetooth İletişim Seçenekleri
Tarayıcıyı standart Bluetooth profilleri kullanarak
bir sunucu ile iletişim için ayarlamak istiyorsanız
aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.
• Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP) Tarayıcı sunucuya Bluetooth ile bağlanır ve
seri bağlantı emülasyonu yapar. Tarayıcı
Bluetooth sunucusundan gelen bağlantı
talebini kabul eder.
• Bluetooth Klavye Emülasyonu (HID) Tarayıcı sunucuya Bluetooth ile bağlanır ve
klavye emülasyonu yapar. Tarayıcı Bluetooth
sunucusundan gelen bağlantı talebini kabul
eder.

Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP)

Bluetooth Klavye Emülasyonu (HID)
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Tarama
Barkodları taramak için:
1. Tarayıcıyı barkoda doğru tutun.
2. Tarama (+) düğmesine basın.

3. Tarama çizgisinin semboldeki her çizgi ve
boşluğu geçtiğinden emin olun.
DOĞRU

012345

YANLIŞ

012345
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Tarayıcı okumada başarılı olduğunda bip sesi
çıkarır ve LED yeşile döner. Ses ve LED tanımları
için bkz. Kullanıcı Göstergeleri
Not

Tarayıcı sunucuya bir USB sunucu
kablosu ile bağlı olduğunda
barkodları tarayamaz.

Barkodları Silme
Yığın modunda bir barkodu silmek için tarayıcıyı
barkodun üzerine getirin ve silme ( - ) düğmesine
basın.
Not

Barkodlar Bluetooth modunda
silinemez.

Kullanıcı Göstergeleri
İşlev
Öğenin
barkodunu
tarama

Kullanıcı
Eylemi
Tarama (+)
düğmesine
basın

LED
Yanıp
sönen yeşil
renk ->
sürekli
yanan yeşil
renk

Bip Sesi
Kısa
yüksek ton

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
İşlev
Pil durumu

Kullanıcı
Eylemi

LED

15 saniye
boyunca
tarama (+)
düğmesini
basılı tutun

Yanıp
sönen yeşil
renk: şarj
dolu

13
Bip Sesi
Yok

Yanıp
sönen
kehribar
rengi:
8 saatten az
çalışma
süresi
Yanıp
sönen
kırmızı renk:
1 saatten az
çalışma
süresi

Barkodu
silme

Silme (-)
düğmesini
basılı tutun
(etkinse)

Silme - öğe
bulunamıyor

Hepsini
Silme

Yanıp sönen Kısa orta
kehribar
ton
rengi ->
sürekli
yanan
kehribar
rengi
Yanıp
Uzun kısa
sönen kehri- kısa
bar rengi ->
sürekli
yanan
kırmızı renk

Tarama
süresinden
sonra 3
saniye silme
(-) düğmesini basılı
tutun
(etkinse)

Yanıp
2 uzun, orta
sönen kehri- ton
bar rengi ->
sürekli
yanan
kehribar
rengi
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İşlev

Kullanıcı
Eylemi

Hepsini
Silme
(Silme ve
Hepsini
Silme etkin
değilken)

Silme (-)
düğmesini
basılı tutun

Yok

Yok

Sunucuya
USB
bağlantısı

Tarayıcıyı
sunucuya
bağlayın

Yanıp
sönen
kehribar
rengi - şarj
oluyor;
Sürekli
yanan yeşil
renk - şarj
dolu

Düşük
yüksek

Veri
korumasını
açma
(etkin
olduğunda)

Hem tarama
(+) hem de
silme (-)
düğmelerini
6 saniye
basılı tutun

Yok ->
sürekli
yanan
kehribar
rengi

Kısa uzun
kısa

Bluetooth
iletişimi
etkinleştirme
(bulunabilir)

5 saniye
boyunca
Bluetooth
düğmesini
basılı tutun

Hızlı bir
Bip sesi
şekilde
yanıp sönen
mavi LED

LED

Bip Sesi

Bluetooth
iletişim
eşleşmesi
olduğunda

Yavaş yanıp Kısa düşük
sönen mavi yüksek
LED

Bluetooth
iletişim
sunucu
menzili
dışında

Mavi LED
kapalı

Bluetooth
iletişim
sunucu
menziline
girdiğinde

Herhangi bir Yavaş yanıp Kısa düşük
düğmeye
sönen mavi yüksek
basın
LED

Kısa düşük
yüksek
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Barkod Verisini Sunucuya
İletme
Yığın Tarayıcıdan Veri Aktarma
Tarayıcıdaki \Scanned Barcodes dizinindeki
BarcodeFile.txt dosyası taranmış (yığın) barkod
verilerini depolar. Tarayıcıyı sunucu bilgisayara
USB sunucu kablosu ya da şarj ünitesi ile bağlayın
ve tarayıcıya gitmek için Windows Gezgini'ni
kullanın. Barkod veri dosyasını sunucuya
kopyalayın.
Not

Tarayıcının aynı zamanda otomatik
çalışma özelliği de vardır. Müşteri
bağlantı gerçekleştiğinde verileri
sunucuya otomatik kopyalamak için
bir autorun.inf dosyası oluşturabilir.

Barkod verilerini silmek için tarayıcıdan
BarcodeFile.txt dosyasını silin ya da Ürün
Referans Kılavuzunda bulunan Clear Data
(Verileri Sil) barkodunu tarayın.

RF Tarayıcıdan Veri Aktarma
Tarayıcı sunucuyla Bluetooth ile eşleştirilmişse,
her tarama işlemi sonrasında veri sunucuya iletilir
ve tarayıcı sunucunun menzilinden çıkmadığı
sürece tarayıcıda depolanmaz. Tarayıcı
sunucunun menzilinden çıkarsa ve tarayıcı
sunucu ile süre aşımı zamanı içinde yeniden
eşleşmezse, veriler yığın dosyasında depolanır.
Bu verilerin sunucuya elle kopyalanması gerekir.

CS3000 Serisi
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Sorun Giderme
Sorun
Lazer çalışıyor, ancak
barkodu okuyamıyor.

Olası Çözümler
Tarayıcının taranan
barkod türünü okumaya
ayarlanmış olduğundan
emin olun.
Simgenin okunamaz
durumda olmadığından
emin olun. Aynı barkod
türünde başka barkodları
tarayın.
Tarayıcıyı barkoda
yaklaştırın veya
uzaklaştırın.

Tarayıcı LED ışığı birkaç
saniyeliğine sürekli
olarak kırmızı renkte
yanıyor.

Pili şarj edin. Bkz. Şarj
Etme sayfa 4.

Tarayıcı tamamen şarj
olmuyor.

Tarayıcının bir güç
beslemeli USB ağına
bağlı olduğundan emin
olun (5 V, 500 mA maks.).

Bluetooth LED ışığı
sönüyor.

Tarayıcı menzil dışındadır;
sunucuya yakın bir yere
taşıyın ve sunucu ile
tekrar eşleştirmek için
herhangi bir düğmeye
basın.

Tarayıcı bir barkodu
tararken 5 saniye
boyunca uzun bip sesi
çıkarıyor.

Hafıza doludur, barkod
verisini sunucuya yükleyin
ve hafızayı boşaltın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Yasal Bilgiler
Bu kılavuz şu Model Numaraları için geçerlidir: CS3070, CS3000
Kablosuz iletişim bilgileri sadece CS3070 için geçerlidir.
Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve
yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi
etiketlenir.
Yerel dil çevirileri aşağıdaki Web sitesinden bulunabilir:
http://www.zebra.com/support.
Zebra Technologies donanımlarında, Zebra Technologies tarafından
açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının
donanımı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Bluetooth® Kablosuz İletişim
Teknolojisi
Bu, onaylanmış bir Bluetooth® ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya
Son Ürün Listesini görüntülemek için şu adrese gidin:
https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm

Kablosuz Cihaz Ülke Onayları
Kablosuz iletişim cihazlarının aşağıdaki ülkelerde kullanım için
onaylandığını belirten onaya tabi yasal işaretler cihaza uygulanır:
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa1.
Diğer ülke işaretlerinin ayrıntıları için lütfen Zebra Uyumluluk Beyanı'nı
(DoC) okuyun. Bu bildirim şu adresten edinilebilir:
http://www.zebra.com/doc.
Not1: 2,4 GHz veya 5 GHz Ürünler için: Avrupa kapsamındaki ülkeler
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Liechtenstein, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'dır.
Cihazın yasal onay olmadan kullanımı yasalara aykırıdır.

CS3000 Serisi
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Sağlık ve Güvenlik Önerileri
Ergonomiye Yönelik Öneriler
Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en
aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların
yaralanmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik
programlarına bağlı kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve
Güvenlik Yöneticisi'ne danışın.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
Vücudunuzun duruşu rahat ve doğal olsun
Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilecek yerlere koyun
Çalışma yüksekliğinizi doğru ayarlayın
Titreşimleri azaltın ya da yok edin
Doğrudan basıncı azaltın ya da yok edin
Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
Yeterince açıklık bırakın
Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
Çalışma süreçlerini iyileştirin.

Not: Aşağıdaki bölüm sadece mobil terminaller için geçerlidir.

Araç Kurulumu
RF sinyalleri, motorlu araçlarda gerektiği gibi takılmamış veya yeterince
korunmayan sistemleri (güvenlik sistemleri dahil) etkileyebilir. Aracınız
için üreticiye veya üreticinin temsilcisine danışın. Ayrıca aracınıza
eklenen her tür donanımın üreticisine danışmanız gerekir.
Hava yastıkları büyük bir güçle şişer. Hava yastığının üzerine veya hava
yastığının açılacağı alana takılı veya taşınabilir kablosuz donanım dahil
olmak üzere herhangi bir nesne koymayın. Araç içi kablosuz donanım
gerektiği gibi takılmazsa, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.
Cihazınızı kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun. Cihazınız, gözlerinizi
yoldan ayırmadan erişebileceğiniz bir noktada olsun.
Not: Umumi yollarda arama geldiğinde kornanın çalmasını veya ışıkların
yanmasını sağlayacak şekilde bir uyarı aygıtıyla bağlantı kurulması
yasaktır.

Yolda Güvenlik
Araç kullanırken not almayın veya cihazı kullanmayın. "Yapacaklarınızın
listesini" hazırlamak veya adres defterinizi karıştırmak, sizi asıl
sorumluluğunuz olan güvenli araç kullanmaktan alıkoyabilir.
Araç kullanırken en büyük sorumluluğunuz budur. Bütün dikkatinizi yola
vermelisiniz. Araç kullandığınız bölgelerdeki kablosuz cihaz kullanımına
ilişkin yasa ve düzenlemeleri öğrenin. Bu tür yasalara ve düzenlemelere
uyun.
“Kablosuz iletişim sektörü, cihazınızı / telefonunuzu sürüş sırasında
güvenli bir şekilde kullanmanız gerektiğini hatırlatır.”

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Kablosuz Cihaz Kullanımı için Uyarılar
Lütfen kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili tüm uyarı bildirimlerine uyun.

Tehlikeli Olabilecek Ortamlar - Araç Kullanımı
Benzin depolarında, kimyevi maddeler içeren fabrikalarda, havaya
kimyevi maddelerin ya da tanecik, toz veya metal tozu gibi partiküllerin
karıştığı yerlerde ve normalde aracınızı çalıştırmamanız istenen her
yerde kablosuz iletişim cihazlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalara
uymanız gerekmektedir.

Uçakta Güvenlik
Uçak veya havaalanı çalışanları tarafından istendiğinde kablosuz
cihazınızı kapatın. Cihazınız 'uçuş modu' veya benzer bir özellik
içeriyorsa bu özelliği kullanıp kullanmama konusunda havaalanı
çalışanlarına danışın.

Hastanelerde Güvenlik
Kablosuz cihazlar radyo frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi cihazları
etkileyebilir.
Hastanelerde, sağlık ocaklarında veya diğer sağlık binalarında istendiği
zaman kablosuz cihazlar kapatılmalıdır. Bu istekler hassas tıbbi
donanımlarla parazit olasılığını önlemek için tasarlanmıştır.

Kalp Pilleri
Kalp cihazı üreticileri, kalp cihazı ile olası bir paraziti önlemek için el tipi
kablosuz cihaz ile kalp cihazı arasında en az 15 cm (6 inç) bırakılmasını
önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırmalar ve Wireless Technology
Research (Kablosuz Teknoloji Araştırması) önerileri ile de uyuşmaktadır.
Kalp Cihazı Olan Kişiler

•
•
•
•

Cihaz AÇIKKEN cihaz ile kalp pili arasındaki mesafenin HER
ZAMAN 15 cm'den (6 inç) fazla olmasına özen göstermelidir.
Cihazı gömlek cebinde taşımamalıdır.
Parazit olasılığını en aza indirmek için kalp cihazının ters
tarafındaki kulak kullanmalıdır.
Herhangi bir nedenle girişimin meydana geldiğinden
şüpheleniyorsanız, cihazınızı KAPATIN.

Diğer Tıbbi Cihazlar
Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup
olmayacağını öğrenmek için doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine
danışın.
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RF'na Maruz Kalma Kuralları
Güvenlik Bilgisi
RF'na Maruz Kalma Düzeyinin Azaltılması - Kurallara Uygun Olarak
Kullanın
Cihazı yalnızca talimatlar doğrultusunda kullanın.

Uluslararası
Cihaz, insanların kablosuz iletişim cihazlarından yayılan elektromanyetik
alanlara maruz kalmasına ilişkin uluslararası standartlara uygundur.
İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin "Uluslararası"
standartlarla ilgili daha fazla bilgi için şu adresteki Zebra Uyumluluk
Beyanı'na (DoC) başvurun: http://www.zebra.com/doc.

AB
Mobil Cihazlar
AB'nin RF'na maruz kalma gereksinimleriyle uyumlu olabilmek için, bu
cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile en az 20 cm veya daha fazla
ayırma mesafesi bulunmalıdır. Diğer çalışma şekillerinden kaçınılmalıdır.

ABD ve Kanada
Ortak kullanım bildirimi
FCC RF maruz kalma uyum gereksinimleri uyarınca, bu verici için
kullanılan antenin bu dosyada onay verilenler dışında bir verici/antenle
bir araya yerleştirilmemesi veya birlikte kullanılmaması gerekir.

Mobil Cihazlar
FCC'nin RF'na maruz kalma gereksinimleriyle uyumlu olabilmek için bu
cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile en az 20 cm veya daha fazla
ayırma mesafesi bulunmalıdır. Diğer çalışma şekillerinden kaçınılmalıdır.

Lazer Cihazlar
24 Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi Numarası 50 olan
ve IEC/EN 60825-1:2007, ve/veya IEC/EN
60825-1:2014 uyarınca sapmalar hariç 21CFR1040.10
ve 1040.11 ile uyumludur.
Lazer sınıflandırması, cihaz üzerindeki etiketlerden
birinde belirtilmiştir.
1. Sınıf Lazer cihazları, tasarlandıkları amaç için kullanıldıklarında
tehlikeli olarak kabul edilmez. ABD ve uluslararası yönetmeliklere uyum
için aşağıdaki bildiri gerekmektedir:
Dikkat: Burada belirtilenler dışındaki kumandaların kullanılması,
ayarların yapılması ya da işlemlerin uygulanması, tehlikeli lazer ışığına
maruz kalınmasına neden olabilir.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Tarayıcı Etiketleri
CS3000 Etiketleme

N410
ICES/NMB-003
CLASS B
MIN-CS3000(B)

0.85A
Mod: CS3000 5V
MADE IN CHINA
P/N:XXXXXX-XXXXXXXXXXX
(S)S/N:XXXXXXXXXXXXXXXXX MFD: 23SEP09

CM-2

CS3070 Etiketleme

CCAI10LP1250T0

204WW21007500
CMIIT ID: 2010DJ5034
ICES/NMB-003 CLASS B

MIN-CS3070(B)

N410

0.85A
Mod: CS3070 5V
FCC ID:UZ7CS3070
MADE IN CHINA
P/N:XXXXXX-XXXXXXXXXXX IC:109AN-CS3070
(S)S/N:XXXXXXXXXXXXXXXXX MFD: 23SEP09

CM-2

Güç Kaynağı
SADECE BELİRTİLEN, Tip no. 50-14000 veya PWRS-14000, Doğrudan
Takılan Güç Kaynağı, Sınıf 2 veya LPS ya da SELV işaretli,
5 Vdc, 0,85 m A Min. değerinde cihaz kullanın (IEC60950-1). Başka bir
güç kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen onayları geçersiz kılabilir
ve tehlikeli olabilir.
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Piller
Tayvan - Geri Dönüştürme

EPA (Çevre Koruma İdaresi), kuru pil üreten veya ithal eden şirketlerin
Atık İmha Etme Yasası'nın 15. Maddesi uyarınca satışlarda, hediyelerde
ve promosyonlarda kullanılan pillerde geri dönüştürme işaretlerinin
kullanılmasını zorunlu kılar. Pili uygun şekilde atmak için yetkili bir
Tayvan geri dönüştürme makamına başvurun.

Pil Bilgileri
Zebra'nın şarj edilebilir pil takımları, en yüksek endüstri standartlarına
göre tasarlanmış ve imal edilmiştir.
Bununla birlikte, pillerin kullanım ve saklama süreleri konusunda bazı
kısıtlamalar söz konusudur. Isı, soğuk, zorlu çevre koşulları ve sert
yüzeylere düşürme gibi birçok etken, pillerin kullanım ömrünü etkiler.
Altı (6) ayı aşkın süre kullanılmadan saklanan pillerin genel kalitesi,
dönüşü olmayan şekilde bozulabilir. Kapasite kaybını, metal parçaların
paslanmasını ve elektrolit sızıntısını önlemek için pilleri yarı dolu halde,
kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilleri bir yıl veya daha uzun bir süre
saklayacaksanız, şarj düzeyinin en az yılda bir kez denetlenmesi ve
yarısı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.
Çalıştırma süresinde önemli azalma olduğunda pili değiştirin.
Symbol pilleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen
https://www.zebra.com/batterybasics.

Pil Güvenlik Yönergeleri
•
•
•

Pillerin şarj edildiği alanda, pislik ve yanıcı veya kimyevi
madde bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda
şarj edildiğinde özellikle dikkat edilmelidir.
Kullanıcı kılavuzunda bulunan pili kullanma, saklama ve
şarj etme yönergelerine uyun.
Pillerin uygun olmayan bir şekilde kullanılması yangına,
patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.

Not: Ürün için doğru sıcaklık aralığının aşağıdaki kapsam içerisinde
olduğundan emin olun:

•
•

Mobil cihazın pillerini şarj etmek için pil ve şarj cihazı ısılarının
+32 °F ile +113 °F (0 °C ile +45 °C) arasında olması gerekir.
Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın.
Uyumlu olmayan pillerin veya şarj cihazının kullanılması
yangın, patlama veya sızıntı tehlikesi veya başka bir tehlike
doğurabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin
sorunuz varsa Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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•

•
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Şarj kaynağı olarak USB bağlantı noktası kullanan cihazlarda,
cihaz yalnızca USB-IF logosu olan veya USB-IF uyum
programını tamamlayan ürünlere bağlanmalıdır.
Pilleri sökmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme
etmeyin, delmeyin veya parçalamayın.
Pille çalışan cihazlar sert yüzeylere düştüğünde meydana
gelen şiddetli çarpmanın etkisiyle piller aşırı derecede
ısınabilir.
Pile kısa devre yaptırmayın, metal veya iletken nesnelerin pil
terminallerine temas etmesine engel olmayın.
Pili değiştirmeyin; pilin içine yabancı nesneler sokmayı
denemeyin; sudan ve başka sıvılardan, ateşten, patlamadan
veya benzeri tehlikelerden koruyun.
Pilleri aşırı derecede ısınabilecek alanlarda, örneğin park
halindeki bir aracın içinde veya bir radyatörün ya da başka bir
ısı kaynağının yanında bırakmayın veya saklamayın. Pili,
mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.
Çocuklar, yalnızca yetişkinlerin gözetimi altında pil
kullanmalıdır.
Kullanılmış şarj edilebilir pilleri atarken lütfen yerel
düzenlemelere uyun.
Pilleri ateşe atmayın.
Pilin yutulması halinde hemen bir doktora danışın.
Pilin sızıntı yapması halinde sıvının cildinizle veya gözlerinizle
temas etmesine izin vermeyin. Temas durumunda, etkilenen
alanı bol suyla yıkayın ve doktorunuza danışın.
Ekipmanınızın veya pilinizin zarar gördüğünden
şüpheleniyorsanız incelemeleri için Zebra destek merkezi ile
iletişim kurun.

Kablosuz İletişim Frekansı Girişim
Gereksinimleri - FCC
Not: Bu donanım test edilmiş ve FCC
Şartnamesi'nin 15. Bölümü'nde belirtilen
B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun
olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, cihazın
yerleşim alanlarında kullanılmasından
kaynaklanacak parazitlere karşı yeterli
koruma sağlamak amacıyla saptanmıştır.
Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara
uygun olarak takılmadığında ya da kullanılmadığında, kablosuz
iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli montaj
koşullarında parazit olmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyo ya da
televizyon alıcısında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum cihazın
kapatılıp açılması sırasında fark edilir), kullanıcının, aşağıdaki
işlemlerden birini ya da birkaçını yaparak paraziti ortadan kaldırması
tavsiye edilir:
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•
•
•
•

Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirme
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan başka bir devredeki prize
takma
Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine başvurma.

Kablosuz İletişim Vericileri (15. Bölüm)
Bu cihaz FCC Şartnamesi'nin 15. bölümüne uygundur. Çalışması
aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden
olmayabilir, (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere yol açan parazitler de
dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Kablosuz İletişim Frekansı Parazit
Gereksinimleri - Kanada
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Kablosuz İletişim Vericileri
Bu cihaz, Industry Canada'nın RSS 210 standardına uygundur.
Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite
neden olmayabilir, (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere yol açan parazitler
de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Etiket İşaretleme: Kablosuz iletişim sertifikasından önce gelen “IC:”
terimi, yalnızca Industry Canada'nın öngördüğü teknik şartların
sağlandığını gösterir.

İşareti ve Avrupa Ekonomik
Alanı (AEA)
CS3070 Kablosuz Cihazlar için Uyumluluk Bildirimi
İşbu belge ile Zebra bu telsiz ekipmanının 2011/65/EU ve 2014/53/EU
Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam
metnine şu internet adresinden erişilebilir: www.zebra.com/doc.

CS3000 için Uyumluluk Bildirimi
Zebra, işbu belgeyle bu cihazın ilgili direktifler 2014/30/EU, 2014/35/EU
ve 2011/65/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın
tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:
http://www.zebra.com/doc.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol
Konseyi
Sınıf B ITE

Bu, Bilgi Teknolojisi Donanımı İçin Gönüllü Girişim Denetleme
Konseyinin (VCCI) standardına göre B Sınıfı bir üründür. Kapalı bir
mekanda radyo veya televizyon alıcısının yakınında kullanılırsa, radyo
girişimine neden olabilir. Talimat kılavuzuna göre takın ve kullanın.

Sınıf B ITE için Kore Uyarı Bildirisi

Sınıf B (Evde Kullanım için Yayın İletişim Cihazı):
Bu cihazın evde kullanım (Sınıf B) için EMC sicil kaydı yapılmıştır ve
cihaz her türlü alanda kullanılabilir.

Diğer Ülkeler
Brezilya
CS3070 için Yasal Bildirimler - BREZİLYA
Not: CS3070'e uygulanan sertifikasyon işareti, Radyasyon Kısıtlama
Ekipmanları içindir. Bu ekipman, ikincil temelde çalışır ve aynı ekipman
türleri de dahil olmak üzere, diğer kullanıcıların zararlı parazitlerine karşı
koruma sağlama hakkına sahip değildir. Ayrıca bu ekipman, birincil
temelde çalışan sistemler için parazite neden olmamalıdır.
Daha fazla bilgi için www.anatel.gov.br web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Declarações Regulamentares para CS3070 - Brasil
Nota: "A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo
MC9090. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário."
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site:
www.anatel.gov.br
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ŞİLİ
"Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la
Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a radiaciones
electromagnéticas."
"Bu cihaz, Telekomünikasyon Müsteşarlığının elektromanyetik
radyasyon hakkındaki 2008 yılı 403 sayılı Kararına uygundur."
Meksika
Frekans Aralığı Kısıtlaması: 2,450 - 2,4835 GHz.
Tayvan
UYARI!
Düşük Güce Sahip Radyo Dalgalarıyla Yayılan Cihazlar Hakkında İdari
Mevzuat'a Göre
Madde 12
DGT tarafından izin verilmeksizin, herhangi bir şirket, kurum ya da
kullanıcı, onaylı düşük güce sahip radyo frekanslı cihaz üzerinde frekans
değiştiremez, iletim gücünü arttıramaz ya da orijinal özellikler ya da
performans üzerinde değişiklik yapamaz.
Madde 14
Düşük güçlü radyo frekansı cihazları, hava taşıtlarının güvenliğini
etkilemeyecektir ve yasal iletişimlere müdahale etmeyecektir; tespit
edilmesi durumunda, herhangi bir parazit kalmayıncaya kadar kullanıcı
çalışmayı durduracaktır.
Adı geçen yasal iletişimler, kablosuz iletişimin Telekomünikasyon
Kanunu'na uygun biçimde gerçekleştirildiği anlamına gelir.
Düşük güce sahip radyo frekansı cihazları, yasal iletişimlerden veya ISM
radyo dalgalarıyla yayılan cihazlardan gelecek parazitlere karşı duyarlı
olmalıdır.

Kore
2400~2483,5 MHz veya 5725~5825 MHz kullanılan kablosuz iletişim
ekipmanı için kullanım kılavuzunda vb. belgelerde aşağıdaki iki ifade
belirtilmelidir;
1. "Bu kablosuz iletişim ekipmanı çalışırken parazitlere maruz kalabilir."
2. "Bu kablosuz iletişim ekipmanı, kullanım kılavuzunda geçtiği üzere,
insan hayatının güvenliğiyle ilgili olan bir hizmet sağlayamaz."

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Elektrikli ve Elektronik Donanım
Atıkları (WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must
be returned to Zebra for recycling. For information on how to return
product, please go to: http://www.zebra.com/weee.
Bulgarish: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот
всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране.
За информация относно връщането на продукти, моля отидете
на адрес: http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po
skonèení jejich životnosti vrátit spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení produktu najdete na webové stránce:
http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til
recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af
produkter på: http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am
Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt
werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie
unter http://www.zebra.com/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για
ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes
tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni
saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi:
http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos
deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean
reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin
de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour
de plus amples informations sur le retour de produits, consultez :
http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine
del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di
consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām
ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju
par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet:
http://www.zebra.com/weee.
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Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos
laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a
Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék
visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el
a http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar
tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra
għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott,
jekk jogħġbok żur: http://www.zebra.com/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het
einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor
recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z
eksploatacji nale¿y zwróciæ do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajduj¹ siê na stronie internetowej
http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida
devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite:
http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul
duratei lor de funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare.
Pentru informaţii despre returnarea produsului, accesaţi:
http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť
po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na
recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na:
http://www.zebra.com/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske
dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vraèilu
izdelka obišèite: http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on
palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää
käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa
http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin
livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om
hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri
dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade
edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.zebra.com/weee.
Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka
trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu
vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: www.zebra.com/weee

Servis Bilgileri
Donanımı kullanırken herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız, kuruluşunuzun Teknik veya
Sistem Destek Bölümüne başvurun.
Donanım sorunluysa,
http://www.zebra.com/support.
adresinden Zebra Destek bölümüne
başvurulmalıdır.
Bu kılavuzun en son sürümü için şu adrese gidin:
http://www.zebra.com/support.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com
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