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• SHARECRADLE-MC
• SHARECRADLE-ME
• SHARECRADLE-01
• CRD-TC2Y-SE1ET
• CRD-TC2Y-BS1CO
• TRG-TC2Y-SNP1
Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde
geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun
olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi
etiketlenecektir.
Local language translation / Tradução do
idioma local / Übersetzung in die lokale
Sprache / Raduccion de idioma local /
Traduction en langue locale / Prijevod na
lokalni jezik / Traduzione in lingua locale /
現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на
местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 /
Yerel dile çeviri /Tłumaczenie na język lokalny :
www.zebra.com/support

Zebra ekipmanlarında, Zebra tarafından
açıkça onaylanmayan değişiklik ya da
düzenlemelerin yapılması, kullanıcının
ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.
Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 40°C.

Yasal İşaretler

Telsizlerde, cihazın kullanımının
onaylandığını gösteren yasal işaretler onaya
tabi olarak uygulanır: Diğer ülkelerde
kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için
Uygunluk Beyanı (DoC) belgesini inceleyin.
Uygunluk Beyanı'na şu adresten
erişebilirsiniz: www.zebra.com/doc.

Sağlık ve Güvenlik
Önerileri
Hastaneler ve Hava
Taşıtlarında Güvenlik
ÖNEMLİ: Kablosuz cihazlar telsiz
frekansı enerjisi yaydığından elektrikli
tıbbi ekipmanın ve hava taşıtlarının

çalışmasını etkileyebilir. Hastanelerde,
kliniklerde, sağlık tesislerinde veya havayolu
personeli tarafından talep edildiğinde
kablosuz cihazlar kapatılmalıdır. Bu taleplerin
amacı, hassas ekipmanlarla oluşabilecek
parazitlerin önlenmesidir.

Tıbbi Cihazlar
2. Sınıf lazer tarayıcılarda düşük güçte,
görülebilir ışık diyodu kullanılır. Güneş gibi
çok parlak diğer ışık kaynaklarında olduğu
gibi lazer ışık demetine de doğrudan
bakılmamalıdır. 2. Sınıf lazerlere anlık maruz
kalmanın tehlikesiz olduğu bilinmektedir.

Güç Kaynağı
ELEKTRİK ÇARPMASI UYARISI:
Yalnızca Zebra tarafından onaylanmış,
uygun elektrik değerlerine sahip ve Sertifikalı
ITE LPS güç kaynaklarını kullanın. Başka bir
güç kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen
onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

İşareti ve Avrupa
Ekonomik Alanı (AEA)
Uygunluk Bildirimi

Zebra, işbu belgeyle bu cihazın 2014/30/AB,
2014/35/AB ve 2011/65/AB Direktifleri ile
uyumlu olduğunu beyan eder.
AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine
www.zebra.com/doc adresinden
erişebilirsiniz.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Atıkları (WEEE)
AB Müşterileri için: Kullanım ömrünü
dolduran ürünler için lütfen şu adresteki
geri dönüşüm/imha önerilerini inceleyin:
www.zebra.com/weee.

Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada Yasal Düzenlemeleri
Telsiz Frekansı Parazitiyle İlgili
Bildirimler
Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile
uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula

bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden
olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeden
çalışmasına yol açan parazitler dahil olmak
üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC
Kuralları'nın 15. Bölümü'nde belirtilen
B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun
olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir
yerleşim alanında kurulum sırasında
oluşabilecek zararlı parazite karşı yeterli
düzeyde koruma sağlamak amacıyla
belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı
enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara
uygun olarak kurulmadığında ya da
kullanılmadığında, radyo iletişimlerinde zararlı
parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir
kurulumda parazit oluşmayacağı garanti
edilmez. Bu ekipman, radyo veya televizyon
yayınının alınmasını olumsuz etkileyen
parazite neden olursa (bu durum, ekipman
açılıp kapatılarak belirlenebilir) kullanıcının
aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını
deneyerek paraziti gidermeye çalışması
önerilir:

Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik
Gelişim Bakanlığı ICES-003 Uyumluluk
Etiketi: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Bu cihaz Kanada İnovasyon, Bilim ve
Ekonomik Gelişim Bakanlığı'nın lisans
gerektirmeyen RSS standartlarıyla
uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula
bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden
olmamalıdır ve (2) bu cihaz, cihazın
istenmeden çalışmasına yol açan parazitler
dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti
kabul etmelidir.
L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et

请按说明处置使用过的电池

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas
devidamente autorizados.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品
说明书 www.zebra.com/support
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 :
www.tenaa.com.cn/.

注意：如果电池被不正确型号替换，或
出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通
过 CCC 认证

Данный продукт соответствует
требованиям знака EAC.

有害物质
部件名称 (Parts)

六价铬

Brezilya

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或
者投入火中

Евразийский Таможенный
Союз (EAC)

多溴二苯醚

Telsiz Frekansı Parazit
Gereksinimleri - Kanada

产品中有害物质的名称及含量

多溴联苯

•

锂电池安全警示语 :

镉 (Cd)

•

Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. 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.

铅 (Pb)

•

Alıcı antenin yönünü veya yerini
değiştirme.
Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi
artırma.
Donanımı, alıcının bağlı olduğu devreden
farklı bir devredeki girişe bağlama.
Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışılması.

汞 (Hg)

•

金属部件 (Metal Parts)

O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules)

X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)
塑料和聚合物部件 (Plastic
and Polymeric Parts)
光学和光学组件 (Optics
and Optical Components)
电池 (Batteries)

O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含
量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料
中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企
业可在此处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术
原因进行进一步说明。

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin
tamamı için zebra.com/warranty adresini
ziyaret edin.

Servis Bilgileri

Birim, kullanılmaya başlamadan önce
tesisinizin ağında çalışacak ve
uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde
yapılandırılmalıdır.
Birimin çalıştırılması ya da donanımınızın
kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa tesisinizin
Teknik Destek ya da Sistem Destek birimiyle
görüşün. Ekipmanla ilgili sorun yaşandığında
destek birimi zebra.com\support adresindeki
Zebra destek merkezi ile iletişime geçer.
Bu kılavuzun en son sürümünü
zebra.com\support adresinden edinebilirsiniz.

