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Güç Kaynağı
DİKKAT

Not: Avrupa kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda,
İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'tır.

Araç Kurulumu
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 Yöneticisine
danışın.
• Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
• Doğal duruşunuzu koruyun
• Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
• Sık kullanılan nesneleri kolayca ulaşılabilecek yerlere koyun
• Çalışma yüksekliğini doğru şekilde ayarlayın
• Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
• Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
• Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
• Yeterince açıklık bırakın
• Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
• Çalışma prosedürlerini iyileştirin.

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

Ergonomiye Yönelik Öneriler

Sağlık ve Güvenlik Önerileri
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.

http://www.zebra.com/support.

Ekipmanın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik Destek veya
Sistem Desteği Birimi ile iletişime geçin. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek
birimi şu adresteki Zebra Destek Merkezi ile iletişim kuracaktır:

Servis Bilgileri
Tayland

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Ukrayna

Uyumluluk Bildirimi

B Sınıfı ITE

İşbu belge ile Zebra bu telsiz ekipmanının 2011/65/EU ve 1999/5/EC veya 2014/53/EU (13 Haziran 2017'den
itibaren 2014/53/EU, 1999/5/EC'nin yerini alacaktır) Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk
Beyanı'nın tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:
http://www.zebra.com/doc.

Kablosuz Cihaz Kullanımına Yönelik Uyarılar

Uyarı: Lütfen kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili tüm uyarı bildirimlerine uyun.

Tayvan

Potansiyel Olarak Tehlikeli Ortamlar - Araç Kullanımı

Benzin depolarında, kimyevi maddeler içeren fabrikalarda, havaya kimyevi maddelerin ya da tohum, toz veya
metal tozları gibi taneciklerin karıştığı yerlerde ve normalde aracınızı çalıştırmamanızın istendiği her yerde telsiz
cihazlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalara uymanız gerekmektedir.

Hastanelerde Güvenlik
Kablosuz cihazlar, telsiz frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi ekipmanı etkileyebilir.
Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde sizden istendiğinde kablosuz cihazlarınızı kapatmalısınız. Bu
gereklilikler hassas tıbbi ekipmanda parazit olasılığının önlenmesi içindir.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinde parazit olasılığının önlenmesi için portatif bir kablosuz cihaz ile kalp pili arasında
en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafenin korunmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırmalar ve Kablosuz
Teknoloji Araştırması önerileriyle de uyuşmaktadır.
•
AÇIK konumdaki cihaz, DAİMA kalp pillerinden en az 15 cm (6 inç) uzakta tutulmalıdır.
•
Cihaz, göğüs cebinde taşınmamalıdır.
•
Parazit olasılığını en aza indirmek için kalp pilinden uzak olan kulaklar kullanılmalıdır.
•
Parazitin meydana geldiğine dair herhangi bir şüphenizin olması durumunda cihazı KAPALI konuma getirin.

Telsiz cihazlarının aşağıdaki ülkelerde kullanım için onaylandığını belirten onaya tabi yasal işaretler
cihaza uygulanır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Çin, Güney Kore, Avustralya ve
Avrupa.

Kablosuz Cihaz Ülke Onayları
Bu onaylı bir Bluetooth ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya Son Ürün Listesini görüntülemek için
lütfen https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm adresini ziyaret edin.

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi
Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 50oC.
Yalnızca Zebra tarafından onaylanan ve UL listesinde bulunan aksesuarları, pil paketlerini
ve pil şarj cihazlarını kullanın.
Nemli/ıslak pilleri şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Harici bir güç kaynağına bağlanmadan
önce tüm bileşenlerin kuru olması gerekir.

DİKKAT
Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz, STB3678 Parça Numaralı 3678 Model cihaz için geçerlidir.
Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve düzenlemelere uygun olacak şekilde
tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenecektir.
Yerel dildeki çeviriler, şu web sitesinde bulunabilir: http://www.zebra.com/doc.
Zebra ekipmanlarında, Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin
yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Yasal Bilgiler
Telsiz Vericileri (Bölüm 15)

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

Diğer Tıbbi Cihazlar

Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup olmayacağını öğrenmek için lütfen
doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

Güney Kore

Bu kılavuzun en son sürümü için şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/support.

STB3678 İSTASYON
B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Beyanı
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Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a
radiaciones electromagnéticas.

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

Garanti

Şili

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırma şu iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite
neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler de dahil olmak üzere
alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Telsiz Vericileri - Bu cihaz, Industry Canada'nın lisans gerektirmeyen RSS standartlarıyla uyumludur. Çalıştırma
şu iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına
neden olabilecekler de dahil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.
Cet appareil est conforme exempts de licence le flux RSS de Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris
les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Sadece Avustralya İçin:

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Brezilya

Daha fazla bilgi için www.anatel.gov.br web sitesini ziyaret edin
Declarações Regulamentares para STB/FLB3678 - Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo STB/FLB3678. 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
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.
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução
n°242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção
Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado
pelo menos 20 centímetros de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da Anatel.

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 telsiz iletişiminde
zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı
garanti edilemez. Bu ekipman, radyo veya 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 prize takılması
•
Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım istenmesi

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 sorun, 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 ve iyileştirmelere 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.

Diğer ülkelerde kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Uygunluk Beyanı'na (DoC) bakın.
Bu bildirime http://www.zebra.com/doc adresinden erişilebilir.
FCC RF enerjisine maruz kalma uyumluluk gereksinimlerine uymak amacıyla bu verici için kullanılan anten, bu
belgede onaylananlar haricinde başka bir verici veya antenle eş konumlu olarak veya birlikte çalıştırılarak
kullanılmamalıdır.
Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:
Bu ekipman, kontrolsüz ortam için belirlenen IC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu ekipman,
radyatörle vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.
NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.
Uzak ve Tek Başına Anten Yapılandırmaları
FCC RF enerjisine maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak konumlara dışarıdan monte edilen veya
benzer yapılandırmalara sahip bağımsız masaüstü bilgisayarları kullananların yakınındaki antenler ile
çevresindeki insanlar arasında en az 20 cm ayırma mesafesi bulunmalıdır.

China RoHS

ABD ve Kanada

RF sinyalleri, motorlu araçlarda gerektiği gibi takılmamış veya yeterince korunmayan elektronik
sistemleri (güvenlik sistemleri dahil) etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticiye veya üretici
temsilcisine danışın. Ayrıca aracınıza eklenen her türlü ekipmanın üreticisine de danışmanız gerekir.

Uzak ve Tek Başına Anten Yapılandırmaları - AB RF enerjisine maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak
konumlara dışarıdan monte edilen veya benzer yapılandırmalara sahip bağımsız masaüstü bilgisayarları
kullananların yakınındaki antenler ile çevresindeki insanlar arasında en az 20 cm ayırma mesafesi bulunmalıdır.

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Cihazın yasal onay olmadan çalıştırılması yasalara aykırıdır.

Avrupa

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL ABD
http://www.zebra.com

Endüstriyel Tarayıcı
İstasyonu

RF Enerjisine Maruz Kalmayı Azaltma - Düzgün Kullanım

Cihazı yalnızca verilen talimatlara uygun şekilde çalıştırın. Cihaz, insanların telsiz cihazlardan kaynaklanan
elektromanyetik alanlara maruz kalmasıyla ilgili uluslararası alanda kabul görmüş standartlarla uyumludur.
İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin "Uluslararası" standartlarla ilgili daha fazla bilgi için şu
adresteki Zebra Uygunluk Beyanı'na (DoC) bakın: http:www.zebra.com/doc.
Kablosuz cihazlardan kaynaklanan RF enerjisinin güvenliği hakkında daha fazla bilgi almak için
Kablosuz İletişimler ve Sağlık bölümü altındaki http://responsibility.zebra.com/index.php/downloads/ adresine
bakın.
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YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip Zebra onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 60950-1,
LPS/SELV) güç kaynaklarını kullanın: Çıkış 12 Vdc, min. 4,16 A, maksimum ortam sıcaklığı en az
50°C. Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli
olabilir.

RF Enerjisine Maruz Kalma Yönergeleri

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)
Български: 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.
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.
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.
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 należy zwrócić do firmy Zebra w celu
ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się 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.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za
informacije o vračilu izdelka obiščite: 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.
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.
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Giriş

İstasyon Bağlantıları

STB3678 kablosuz tarayıcı istasyonu, XX3678 kablosuz tarayıcı için bir şarj cihazı ve kablosuz
iletişim arabirimi görevi yapar. Masa üstünde durabilir veya bir duvara monte edilebilir.
STB3678 istasyon, tarayıcıdan verileri Bluetooth kablosuz iletişim ile alır ve bu verileri ana
bilgisayara bir kablo ile gönderir. İstasyon aynı zamanda tarayıcı takıldığı zaman tarayıcının
dahili pil paketini de şarj eder. Tarayıcı, harici bir güç kaynağı ile veya enerji verilmiş bir ana
bilgisayar kablosu kullanılarak şarj edilebilir.

ÖNEMLİ

uyumlu değildir.

2.
3.

Birlikte Verilen Ekipman

İstasyon paketi aşağıdakileri içerir:
• İstasyon
• Dört kauçuk ayak (masa üstü montajı için).

4.

Aksesuarlar

Aşağıdaki ekipmana ihtiyaç olabilir:
• Üç adet 1,5 inçlik #8 yıldız başlı vida (varsa duvar montajı için Zebra tarafından
sağlanmaz).
• Masaya/duvara montaj yapılandırması için güç kaynağı.

Tarayıcı ve istasyonun doğru şekilde çalışması için arabirim
kablosunu ve güç kaynağını (gerekiyorsa) aşağıdaki sıra ile
bağlayın.

1. Gerekiyorsa uygun kabloyu güç kaynağına ve

Bu belgede, istasyonun kurulumu ve kullanımına ilişkin temel talimatlar yer almaktadır. Bilgi
aktarımı ile ilgili tüm konular yalnızca STB3678 istasyon ile ilgilidir.

DİKKAT LS3578 ve DS3578 kablosuz tarayıcılar, STB3678 istasyonlarıyla

Tarayıcının İstasyona Yerleştirilmesi

5.

bir AC güç kaynağına bağlayın. Bu, ana
bilgisayarın algılanmasını sağlayacak ve ana
bilgisayarın yanlış algılanması nedeniyle
istasyonun yanlışlıkla çalıştırılmasını
önleyecektir.
Arabirim kablosunu ana bilgisayar bağlantı
noktasına bağlayın.
Mandalı kaldırın, arabirim kablosunu
istasyonun ana bilgisayar bağlantı noktasına
bağlayın ve ardından mandalı kapatın.
Uygunsa arabirim kablosunu kablo destek
kancasının üzerinden geçirin ve ana
bilgisayar ve güç kablolarını ilgili kablo
yuvalarından geçirin.
Tarayıcıyı istasyona yerleştirerek (Temasla
Etkinleştir işlevi etkinse) veya eşleştirme
barkodunu tarayarak tarayıcı ile istasyonu
eşleştirin.
Gerekiyorsa ilgili ana bilgisayar barkodunu
tarayın (otomatik olarak algılanmayan
arabirimler için). Bkz. Ürün Referans Kılavuzu.

Mandal

Ana Bilgisayar
Bağlantı Noktası
(Mandal Altı)

Depolama veya nakliye için nakliye muhafazasını saklayın. Ekipmanda hasar olup olmadığını
kontrol edin. Herhangi bir hasar veya eksik varsa hemen yetkili bir Zebra Destek Merkezi'ni
arayın.

6.

İlgili Belgeler

Ana Bilgisayar Arabiriminin Değiştirilmesi

Bu belgeler şu adresten edinilebilir: www.zebra.com/support.

Eşleştirme
NOT Tarayıcıyı istasyona bağlayan eşleştirme barkodu, istasyona özeldir.
Eşleştirme tamamlanana kadar veri veya parametreleri taramayın.

Bazı ana bilgisayarlar, harici bir güç kaynağı yerine ana bilgisayar arabirimi üzerinden
istasyona güç sağlayabilir.

DİKKAT DC güç kablosu bağlantısını her zaman kabloyu ana bilgisayar ucundan
çıkarmadan ÖNCE kesin; aksi takdirde istasyon yeni ana bilgisayarı
tanımayabilir.

Yatay Montaj
1. Masaya/duvara montaj dönüştürücü
parçasının sağda gösterildiği gibi
doğru konumda olmasını sağlayın.
2. İstasyonu yatay olarak monte ederken
bağlamaya gerek olmayan
durumlarda, istasyon paketinde yer
alan kauçuk ayakların arkasındaki
koruyucu kağıdı soyun ve ayakları,
istasyonun plastik kısmındaki
girintilere takın. Bu ayaklar, çekiş
yeteneği sağlar ve yüzeyin zarar
görmesini önler.

Kapak Mandalı
Eşleştirme
Barkodu

PAIR

Tahliye Deliği
Montaj
Vidası Deliği

Montaj Vidası
Deliği

Şarj/İletişim
Temas Noktaları

LED

Tahliye Deliği

Dikey montajda kauçuk ayakları kullanmayın.

Montaj
Vidası Deliği

2. Arabirim ve güç kablolarını takın
(bkz. İstasyon Bağlantıları).

3. Kabloları, kablo yuvalarına
bastırarak takın.

Alttan Görünüm

5.
Ana Bilgisayar Kablosu Mandalı

Montaj
Vidası Deliği

6.

Ana Bilgisayar Kablosu (Mandal Altı)
Ana Bilgisayar
Kablosu
Kılavuzu
Ayak Mandalı
Kilidi

Lastik Ayak

Montaj
Vidası Deliği

7.
8.

takılı olduğundan ve güç kaynağının, varsa uygun bir AC prizine bağlı olduğundan emin olun.
Taranan veriler hala ana bilgisayar aktarılmıyorsa ana bilgisayar ile bağlantıyı yeniden kurun:
1. Güç kaynağını istasyondan ayırın.
2. Ana bilgisayar arabirimini istasyondan ayırın.
3. Üç saniye bekleyin.
4. Ana bilgisayar arabirim kablosunu istasyona yeniden bağlayın.
5. Gerekiyorsa güç kaynağını istasyona yeniden bağlayın.
6. Eşleştirme barkodunu taratarak istasyon ile eşleştirmeyi yeniden sağlayın.

128,30 mm

Gösterge

LED
Yeşil

Güç açık

Yanıp sönen yeşil

Bluetooth bağlantısı kuruldu

Mavi

Çağrı düğmesi

Sarı

Ön şarj

Yanıp Sönen Sarı

Şarj oluyor

Hızlı yanıp sönen sarı

Şarj etme hatası

Yeşil

Tamamen şarj olmuş

Sorun Giderme

4. İstasyonu montaj yüzeyine yerleştirin
veya bu kılavuzda bulunan şablonu
kullanın.
İstasyonun altındaki üç deliği yüzey
üzerinde işaretleyin veya vida
deliklerinin konumunu belirlemek için
montaj şablonunu kullanın.
Üç adet 1,5 inçlik #8 yıldız başlı
vidanın takılacağı delikleri önceden
açın.
İstasyonu güvenli bir şekilde yüzeye
sabitleyin.
Tarayıcıyı istasyona yerleştirin.

Taranan veriler istasyonun ana bilgisayarına aktarılamıyorsa tüm kabloların sağlam bir şekilde

Pil Göstergeleri

Çağrı Düğmesi

Lastik Ayak

Ana Bilgisayar ile Bağlantının Kaybı

İstasyon LED Göstergeleri
Dönüştürücü
Parçası
Yatay Konum

İstasyonu dikey bir yüzeye monte etmek için:
1. Masaya/duvara montaj dönüştürücü parçasını altta gösterilen konuma döndürmek için yıldız
tornavida kullanın. Ön mandallar açılarak tarayıcı tutacağının tabanındaki girintileri yakalar.

Ayak Mandalı

Tarayıcıyı istasyon ile eşleştirmek için bir eşleştirme barkodunu tarayın. Yüksek-düşük-yüksekdüşük bip sesi sırası ve ardından düşük-yüksek bip sesi sırası ile uyarı verilmesi, eşleştirme ve
uzak cihaza bağlantının başarılı olduğunu gösterir. Uzun düşük, uzun yüksek bip sesi sırası ile
uyarı verilmesi, eşleştirme işleminin başarısız olduğunu gösterir.

Tarayıcıyı yeni pille kullanırken pilin etkinleştirilmesi için şarj edilmesi gerekir. Pili tarayıcıya
yerleştirin ve tarayıcıyı STB3678 istasyona yerleştirin (bkz. Tarayıcının İstasyona Yerleştirilmesi).
Tarayıcının LED göstergesi sarı renkte yanıp sönmeye başladığında pil şarj olmaya başlar. Pil tam
olarak şarj olduğunda istasyon LED'i yeşil renkte sürekli yanar. Tamamıyla boşalmış bir pilin
tamamen şarj edilmesi, harici güç kullanılarak yaklaşık üç saate ve USB arabirim kablosu
kullanıldığında yaklaşık on saate kadar sürebilir.

Dikey Montaj

NOT

Eşleştirme, bir tarayıcıyı istasyona kaydeder ve böylece tarayıcı ile istasyon bilgi aktarımı
yapabilir. STB3678, Noktadan Noktaya ve Çoklu Noktadan Noktaya olmak üzere iki modda çalışır.
Noktadan Noktaya modunda tarayıcıyı istasyona yerleştirerek (temasla etkinleştir işlevi etkinse)
veya eşleştirme barkodunu tarayarak tarayıcı ile istasyonu eşleştirin. Çoklu Noktadan Noktaya
modunda bir istasyonla yedi adede kadar tarayıcıyı eşleştirebilirsiniz.

Tarayıcı Pilinin İstasyonda Şarj Edilmesi

İstasyonun Montajı

Üstten Görünüm

28,65 mm

Tarayıcıyı istasyona yerleştirmek için:
• Tarayıcıyı ilk olarak üst kısmı girecek şekilde yerleştirin. Tutacağı yerine oturana kadar itin ve
istasyon ile tarayıcıdaki temas noktalarını bir araya getirin.

İstasyon, tarayıcıdan gelen verileri kablosuz iletişim bağlantısı ile alır ve ana bilgisayara, ana
bilgisayar kablosu üzerinden aktarır. Kablosuz iletişimin başarılı olması için tarayıcı ve istasyonun
eşleştirilmiş olması gerekir.

Güç Sağlamak için Ana Bilgisayar Arabiriminin Kullanılması

İstasyon Parçaları

57,30 mm

İstasyon üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin.

Ana Bilgisayara Veri Gönderme

Farklı bir ana bilgisayara bağlanmak veya aynı ana bilgisayara farklı bir kablo ile bağlanmak için:
1. Arabirim kablosunu ana bilgisayardan ayırın.
2. Güç kaynağını istasyondan ayırın.
3. Arabirim kablosunu yeni ana bilgisayara veya yeni ana bilgisayar kablosunu mevcut ana
bilgisayara bağlayın.
4. Gerekiyorsa güç kaynağını yeniden bağlayın.
5. Gerekiyorsa ilgili ana bilgisayar barkodunu tarayın (otomatik olarak algılanmayan
arabirimler için). Bkz. Ürün Referans Kılavuzu .

LI3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN001740Axx.
LI3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002323Axx.
DS3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN-002689-xx.
DS3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002648Axx.
FLB3678 Hızlı Referans Kılavuzu, p/n MN002336Axx.

DİKKAT

STB3678 Duvara Montaj Şablonu

Önceki prosedürleri uyguladıktan sonra istasyon çalışmazsa:

Dönüştürücü Parçası
Dikey Konum

•
•
•
•

Sistem gücünü kontrol edin.
Gevşeyen kablo bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.
Tarayıcının istasyona doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Ana makine ayarlarının doğru olup olmadığını ve istasyonun ana bilgisayar üzerinde doğru
bağlantı noktasına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

NOT

Duvara montaj şablonunu içeren STB3678 Hızlı Referans Kılavuzu'nu
basarken boyutların doğru basıldığından emin olmak için Page Sizing and
Handling (Kağıt Boyutu ve İşleme) öğesini Actual Size (Gerçek Boyut) olarak
ayarlayın.

