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Zebra; güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek için tüm ürünlerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Zebra, burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da uygulamanın
kullanılmasından veya uygulanmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı
hiçbir ürün sorumluluğunu kabul etmemektedir. Zebra ürünlerinin kullanılabileceği
hiçbir ürün birleşim, sistem, cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreci
kapsayan ya da bunlarla ilgili olan hiçbir patent hakkı ya da patent altında hiçbir
lisans açık bir şekilde, zımnen veya hukuki engele bağlı olarak verilmemektedir.
Zımni lisans yalnızca Zebra ürünlerinde bulunan ekipmanlar, devreler ve alt
sistemler için söz konusudur.

Garanti
Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için şu adresi ziyaret edin:
http://www.zebra.com/warranty.

Sadece Avustralya İçin
Sadece Avustralya İçin. Bu garanti, Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.,
71 Robinson Road, #05-02/03, Singapur 068895, Singapur tarafından verilmiştir.
Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamının dışında tutulamayacak
garantilerle birlikte sunulmaktadır. Önemli bir arıza durumunda ürününüzü
değiştirebilir veya para iadesi alabilirsiniz, ayrıca makul şekilde öngörülebilen
diğer kayıp ve hasarlar için tarafınıza ödeme yapılabilir. Ürünlerin kalitesi kabul
edilebilir değilse ve kusur, önemli bir arızaya yol açmıyorsa ürünleri tamir ettirebilir
veya değiştirebilirsiniz.
Zebra Technologies Corporation Australia'nın yukarıda belirtilen sınırlı garantisi,
Avustralya Tüketici Yasası kapsamında sahip olduğunuz haklara ek olarak
sağlanmaktadır. Sorularınız için lütfen +65 6858 0722 numaralı telefondan
Zebra Technologies Corporation'ı arayın. Ayrıca en güncel garanti koşulları için
http://www.zebra.com adresindeki web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.

Servis Bilgileri
Ekipmanın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik Destek
veya Sistem Desteği Birimi ile iletişime geçin. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa
destek birimi, http://www.zebra.com/support adresinden Zebra Global Müşteri
Destek Merkezi'ne başvuracaktır.
Bu kılavuzun en son sürümü için şu adrese gidin: http://www.zebra.com/support.
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Giriş
SAC3600-4001CR dört yuvalı yedek pil şarj cihazı, en fazla dört adet yedek pil şarj
edebilir. Şarj cihazı, masanın üstüne konumlandırılabilir veya duvara monte
edilebilir. Bu belgede, şarj cihazının kurulumu ve kullanımına ilişkin temel
talimatlar yer almaktadır.
En iyi performans için ilk kullanımdan önce cihazın pilini tamamen şarj edin.
Cihazın pilini şarj etmek için pili şarj cihazına yerleştirin. Pil şarj cihazı LED'indeki
LED göstergesi sarı renkte yanıp söndüğünde veya sabit yandığında pil şarj
olmaya başlar. Tamamen bitmiş bir pilin şarj edilmesi beş saate kadar sürebilir.
Şarj için önerilen sıcaklık dereceleri: 0° - 40°C (32° - 104°F) nominal, 5° - 35°C
(41° - 95°F) ideal.

Aksesuarlar
•

İki vida (uygunsa duvar montajında kullanılır ve Zebra tarafından sağlanmaz).

•

Masaya/duvara montaj yapılandırması için güç kaynağı
(p/n PWRS-14000-148R).

Ambalajdan çıkarma
Ekipmanın etrafındaki tüm koruyucu malzemeyi dikkatlice çıkarın ve hasar olup
olmadığını kontrol edin. Ekipmanın herhangi bir parçası taşıma sırasında zarar
gördüyse Zebra Destek Merkezi ile iletişim kurun. AMBALAJI SAKLAYIN. Bu,
onaylı nakliye muhafazasıdır ve ekipmanın servise gönderilmesi gerektiğinde
kullanılmalıdır.

İlgili Belgeler
•

LI3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002323A0X.

•

LI3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN001740A0X.

•

DS3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002648A0X.

•

DS3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN-002689-0X.
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Şarj Cihazı Parçaları
Dört Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazının Önden Görünümü
Batarya
Şarj LED'i
(dört adet)

Pil Yuvası
(dört adet)

Dört Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazının Arkadan Görünümü
Lastik Ayak
(dört adet)

Duvara Montaj
Anahtar Deliği
(iki)

Güç Kablosu
Oyuğu

USB Bağlantı Noktası

Güç Bağlantı
Noktası
Güç
Kablosu
Yuvası

Kablo Oyukları

NOT

USB bağlantısı yalnızca ürün yazılımını güncellemek için gereklidir. Normal
çalışma için gerekli değildir.
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Şarj Cihazının Monte Edilmesi
Şarj cihazını dikey bir yüzeye (duvara) monte etmek için:
1.

Güç kablosunu güç bağlantı noktasına ve bir AC güç kaynağına bağlayın.
Güç kablosunu kablo oyuğuna yerleştirin.

2.

İstenen yerde vida deliklerinin yerlerini işaretleyin. İki montaj vida deliğinin
arasındaki mesafe 103 mm'dir. Duvar ve vida başı arasındaki boşluk yaklaşık
2,5 mm'dir.

3.

İki vidayı yerleştirmek için delikleri önceden açın.

4.

Şarj cihazını güvenli bir şekilde yüzeye yerleştirin.

5.

Şarj etmek için en fazla dört pil yerleştirin.

Pillerin Yerleştirilmesi
Pilleri pil şarj cihazına yerleştirmek için temas noktaları yukarı bakacak şekilde
pilleri eğin ve temas noktasının bulunduğu taraftan LED göstergesinin altına
aşağıda gösterildiği gibi kaydırın. Pil şarj cihazındaki temas noktalarını
hizalayarak pil yerine oturana kadar pilin etiket yüzeyine bastırın.

Pillerin Çıkarılması
Pilleri şarj cihazından çıkarmak için pilin üst kısmından pil yuvasının dışına doğru
pilleri çekerek çıkarın.

Pillerin Şarj Edilmesi
Pilleri pil şarj cihazına yerleştirmek için temas noktaları yukarı bakacak şekilde
pilleri eğin ve temas noktasının bulunduğu taraftan LED göstergesinin altına
aşağıda gösterildiği gibi kaydırın. Pil şarj cihazındaki temas noktalarını
hizalayarak pil yerine oturana kadar pilin etiket yüzeyine bastırın.
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LED Göstergeleri
Güç/Şarj LED'i Sıralaması
Standart Kullanım
Kırmızı, sarı, yeşil, kapalı (dört LED'in
hepsi)

Güç verme

Kapalı

Boşta

Pil Göstergeleri
Sarı (yanıp sönen)

Şarj oluyor

Sarı (sabit yanan)

Ön şarj

Yeşil (sabit yanan)

Tamamen şarj olmuş

Sarı (hızlı yanıp sönen)

Şarj etme hatası

Pil Kullanım Ömrü Göstergeleri
Kırmızı (yanıp sönen)

Şarj oluyor

Kırmızı (sabit yanan)

Tamamen şarj olmuş

Kırmızı (hızlı yanıp sönen)

Şarj etme hatası

Bakım Göstergeleri
Kırmızı (sabit yanan; dört LED'in hepsi)

Bootloader'a girin

Yanıp sönen kırmızı (dört LED'in hepsi)

Ürün yazılımı yükleme

Sorun Giderme
Önceki prosedürleri uyguladıktan sonra şarj cihazı çalışmazsa:
• Sistem gücünü kontrol edin.
•

Gevşeyen kablo bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.

•

Pillerin şarj cihazına düzgün bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
DİKKAT

Şarj cihazının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin.

Bakım
•

Şarj cihazını aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.

•

Şarj cihazını çok tozlu, nemli veya ıslak yerlerde saklamayın veya kullanmayın.

Şarj cihazını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Şarj cihazının yüzeyine
toprak bulaşırsa seyreltilmiş bir pencere temizleme solüsyonu içeren hafif nemli
yumuşak bir bezle temizleyin.
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Yasal Bilgiler

Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz, SAC3600 Model Numarası için geçerlidir. Tüm Zebra cihazları, satıldıkları
yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği
gibi etiketlenir. Yerel dildeki çeviriler şu web sitesinden edinilebilir:
http://www.zebra.com/support.
Zebra ekipmanlarında, Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da
düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.
Yalnızca Zebra tarafından onaylanan ve UL listesinde bulunan mobil bilgisayarlar ile Zebra
tarafından onaylanan ve UL listesinde bulunan veya tanınan pil paketleriyle birlikte
kullanılabilir.

DİKKAT

Sadece Zebra tarafından onaylanan ve UL Listesinde yer alan
aksesuarları, pil paketlerini ve pil şarj cihazlarını kullanın.
Islak/nemli mobil bilgisayarları veya pilleri şarj etmeyi KESİNLİKLE
DENEMEYİN. Güç kaynağına bağlanmadan önce tüm bileşenler
kuru olmalıdır.
Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 50°C.

Güç Kaynağı
Yalnızca şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE güç kaynaklarını
kullanın: Çıkış 12 Vdc, min. 4,6 A, maksimum ortam sıcaklığı en az 50°C. Başka bir güç
kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Piller

Tayvan - Geri Dönüşüm

EPA (Çevre Koruma Kurumu), Atık İmha Kanunu Madde 15 uyarınca, kuru pil üreten veya
ithal eden firmaların satışta, dağıtımda ya da promosyonda kullanılan pillerin üzerinde geri
dönüşüm işaretleri belirtmelerini zorunlu tutar. Doğru pil imha yöntemleri için yetkili bir Tayvan
geri dönüşüm uzmanına başvurun.

Pil Bilgileri
DİKKAT

Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski vardır.
Pilleri talimatlara uygun olarak atın.

Yalnızca Zebra onaylı pilleri kullanın. Pil şarj etme özelliği bulunan aksesuarlar, aşağıdaki
pil modelleriyle kullanım için onaylanmıştır: Parça Numarası 82-166537-01 (3,6 Vdc, TYP.
3150 mAh, MIN. 3100 mAh).
Zebra onaylı şarj edilebilir pil takımları, en yüksek sektör standartlarına göre tasarlanmış ve
imal edilmiştir.
Ancak, bir pilin değiştirilmesi gerekmeden önce ne kadar süre kullanılabileceğine veya
saklanabileceğine ilişkin kısıtlamalar vardır. Pilin fiili kullanım ömrünü etkileyen sıcak, soğuk,
sert çevre koşulları ve ani değişiklikler gibi çeşitli faktörler vardır.
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Piller altı aydan daha uzun bir süre saklanacaksa pilin genel kalitesinde bazı kalıcı kayıplar
ortaya çıkabilir. Kapasite kaybını, metalik parçaların paslanmasını ve elektrolit sızıntısını
önlemek için pilleri yarı şarj edilmiş ve ekipmandan çıkarılmış olarak, kuru ve serin bir yerde
saklayın. Pilleri bir yıl veya daha uzun bir süre saklayacaksanız şarj düzeyinin en az yılda bir
kez denetlenmesi ve pillerin yarısı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.
Çalışma süresinde ciddi bir azalma gördüğünüzde pili değiştirin.
İster mobil bilgisayarla ya da barkod tarayıcıyla birlikte verilmiş ister ayrıca satın alınmış
olsun, tüm Zebra pillerinin standart garanti süresi 30 gündür. Zebra pilleri ile ilgili daha fazla
bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/batterybasics.

Pil Emniyet Yönergeleri
Birimlerin şarj edildiği alanda toz ve kirler temizlenmeli, yanıcı veya kimyasal maddeler
bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edilirken son derece dikkatli
olunmalıdır.
• Kullanım kılavuzunda bulunan pili kullanma, saklama ve şarj etme talimatlarına uyun.
• Hatalı pil kullanımı yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.
• Mobil cihazın pillerini şarj etmek için pil ve şarj cihazı sıcaklığının 0ºC ile +40ºC (+32ºF ile
+104ºF) arasında olması gerekir.
• Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan pil veya şarj
cihazı kullanımı yangına, patlamaya, sızıntıya veya başka türde bir riske neden olabilir. Bir
pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin sorunuz varsa Zebra Destek Merkezi ile
iletişim kurun.
• Pili parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, eğmeyin, biçimini bozmayın, delmeyin veya
parçalamayın.
• Pille çalışan bir cihazın sert bir yüzeye düşmesiyle oluşan şiddetli darbe pilin aşırı
ısınmasına yol açabilir.
• Pile kısa devre yaptırmayın, metal veya iletken nesnelerin pil uçlarına temas etmesine izin
vermeyin.
• Pilde değişiklik yapmayın, yeniden üretim için kullanmayın, pilin içine yabancı nesneler
sokmaya çalışmayın, pili suya ya da başka sıvılara sokmayın veya maruz bırakmayın ya
da yangına, patlamaya veya başka tür tehlikelere maruz bırakmayın.
• Ekipmanı çok ısınabileceği yerlerde, örneğin park etmiş bir araçta veya radyatörün ya da
başka bir ısı kaynağının yanında bırakmayın veya bu tür yerlerde saklamayın. Pili
mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.
• Pilin çocuklar tarafından kullanımı bir yetişkin gözetiminde olmalıdır.
• Kullanılmış şarj edilebilir pilleri gerektiği şekilde imha etmek için lütfen yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Pil yutulursa derhal doktorunuza başvurun.
• Pilin sızması durumunda, sıvının deriniz veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin.
Temas ederse etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve doktorunuza başvurun.
• Ekipmanınızın veya pilinizin zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız incelemeleri için Zebra
Destek Merkezi ile iletişim kurun.
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Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC
Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'nde belirtilen B Sınıfı dijital
cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum
sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir.
Bu ekipman telsiz frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak
takılmadığında ya da kullanılmadığında, kablosuz iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.
Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Bu ekipman radyo ve
televizyon yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite neden olursa (bu durum,
ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya
birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:
•
Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
•
Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
•
Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki girişe bağlanması
•
Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım istenmesi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Yasal Düzenlemeleri
Telsiz Frekansı Parazitiyle İlgili Bildirimler
Bu cihaz Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Bakanlığı'nın lisans gerektirmeyen
RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı
parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeden çalışmasına yol açan
parazitler dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
L'appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Innovation, Science
et Développement économique Canada. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit
accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada
Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Bakanlığı ICES-003 Uyumluluk
Etiketi: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)
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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.

Diğer Ülkeler

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

B Sınıfı ITE

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Bildirimi

Şili

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de
telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

Çin
http://www.zebra.com/contact

Ukrayna
Tayland

่
เครืองโทรคมนาคมและ
อุป กรณ์นี ้ มีความสอดคล ้องตามข ้อกําหนดของ กทช.
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United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment
Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of
Conformity.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address:
Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)
AB ve Birleşik Krallık'taki Müşteriler İçin: Kullanım ömrünü dolduran ürünler için lütfen şu adresteki
geri dönüşüm/imha önerilerini inceleyin: www.zebra.com/weee.
TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Bildirimi

Çin RoHS
Bu tablo, Çin RoHS gereksinimleriyle olan uyumluluğu göstermek için oluşturulmuştur.

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimleriyle olan uyumluluğu göstermek için oluşturulmuştur.

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin
ticari markalarıdır ve dünya genelinde birçok bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari
markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2019-2021 Zebra Technologies
Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
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