TC51/TC52/TC56
Aksesuarlar

Yasal Kılavuz

Yasal Bilgiler

Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz, aşağıdaki Model Numaraları için geçerlidir:
SHARECRADLE-MC, SHARECRADLE-ME, SHARECRADLE-01,
CBL-TC51-USB1-01 ve KT-TC51-ENET1-01.
Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve
düzenlemelere 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 dil çeviri /Tłumaczenie na język lokalny:
zebra.com/support
Zebra ekipmanlarında Zebra tarafından açıkça onaylanmayan
değişiklik ya da düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı
kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri
Ergonomiye Yönelik Öneriler

Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza
indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların yaralanmasını
önlemek amacıyla şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı
kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik
Yöneticisi'ne danışın.
• Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
• Doğal duruşunuzu koruyun
• Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
• Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilecek yerlere koyun
• Çalışma yüksekliğinizi doğru 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

Güç Kaynağı
Model
SHARECRADLE-MC

Açıklama
5 Yuvalı Yalnızca Şarj İstasyonu - Beş cihaza
kadar şarj edebilir.
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı Bulunan 4 Yuvalı
Yalnızca Şarj İstasyonu - Dört cihaza ve dört
yedek pile kadar şarj edebilir.
20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı - 20 yedek pili şarj
eder.

SHARECRADLE-ME

5 Yuvalı Ethernet İstasyonu - Beş cihaza
kadar şarj edebilir ve Ethernet iletişimi sağlar.

SHARECRADLE-01

1 Yuvalı USB İstasyonu - Bir cihazı şarj
edebilir ve ek mikro USB kablosuyla cihaza
USB iletişimi sağlar.
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı - Dört yedek pili şarj
edebilir.

CBL-TC51-USB1-01

Sağlam Şarj/USB Kablosu - Şarj ve USB
iletişimi için takılıp çıkarılabilir kablo.

İstasyon Modeli: SHARECRADLE-MC,
SHARECRADLE-ME
YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı UL
LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 62368-1, SELV) güç kaynaklarını
kullanın: Çıkış 12 VDC, min. 9 A, maksimum ortam sıcaklığı en az
40°C. Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen
onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

İstasyon Modeli: SHARECRADLE-01
YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı UL
LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 62368-1, SELV) güç kaynaklarını
kullanın: Çıkış 12 VDC, min. 4,16 A, maksimum ortam sıcaklığı en az
40°C. Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen
onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

USB Şarj Kablosu: CBL-TC51-USB1-01
YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE
(IEC/EN 62368-1, LPS/SELV) güç kaynaklarını kullanın: Çıkış 5 VDC,
min. 1,2 A, maksimum ortam sıcaklığı en az 50°C. Başka bir güç
kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen onayları geçersiz kılabilir ve
tehlikeli olabilir.

Hızlı Şarj Etme
YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE
(IEC/EN 62368-1, LPS/SELV) güç kaynaklarını kullanın: Çıkış 5 VDC,

min. 2,5 A, maksimum ortam sıcaklığı en az 50°C. Başka bir güç
kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen onayları geçersiz kılabilir ve
tehlikeli olabilir.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC
NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15.
Bölümü uyarınca ekipmanın B Sınıfı dijital cihaz
sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir
yerleşim alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı
parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu
ekipman; telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara
uygun olarak kurulmadığında 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, ekipman açılıp kapatılarak 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
• Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışma.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri Kanada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003
Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı
(AEA)
Uyumluluk 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 zebra.com/doc adresinden
erişebilirsiniz.
EU Importer : Zebra Technologies B.V
Address: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol
Konseyi
B Sınıfı ITE

이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 .

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №
1057, 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних
речовин в електричних та електронних пристроях.

多溴二苯醚
(PBDE)

B 급 기기
( 가정용
방송통신기자재 )

Ukrayna

多溴联苯
(PBB)

사용자안내문
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(Optics and Optical
Components)

O
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O

电池

O

O

O

O

O

O

(Metal Parts)
(Circuit Modules)
电缆及电缆组件

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

(Cables and Cable
Assemblies)

AB ve İngiltere müşterileri için: Kullanım ömrünü dolduran ürünler için
lütfen şu adresteki geri dönüşüm/imha önerilerini inceleyin:
zebra.com/weee.

(Plastic and Polymeric
Parts)

Türkiye WEEE Uyumluluk Bildirimi
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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X:

六价铬
(Cr(VI))

기종별

合格证 :

有害物质

Евразийский Таможенный Союз

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

镉
(Cd)

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取
り扱いをして下さい。
VCCI-B

Çin

O:

汞
(Hg)

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. ©2021 Zebra
Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

产品中有害物质的名称及含量

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Bildirimi
Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL, ABD

Avrasya Gümrük Birliği

铅
(Pb)

Zebra; güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek için tüm ürünlerde
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. Ürünlerin kullanılabileceği hiçbir ürün
birleşimi, sistem, cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreci kapsayan
veya bunlarla ilgili 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.

塑料和聚合物部件

光学和光学组件

(Batteries)

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364-2014 规定的限量要求以下。
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 SJ/T
11364--2014 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。）

Bu tablo, Çin RoHS gerekliliklerine uymak amacıyla oluşturulmuştur.

United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this device is in compliance with
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical
Equipment (Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at:
zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address: Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End,
Buckinghamshire, SL8 5XF

Garanti

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

Servis Bilgileri

Ünite, kullanılmaya başlanmadan önce tesisinizin ağında çalışacak ve
uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde yapılandırılmalıdır.
Ünitenin çalıştırılması ya da ekipmanınızın kullanımıyla ilgili
sorunlarınız varsa tesisinizin Teknik Destek veya Sistem Desteği
birimiyle iletişime geçin. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi,
zebra.com/support adresinden Zebra Küresel Müşteri Destek Merkezi
ile iletişime geçecektir.
Bu kılavuzun en son sürümü için zebra.com/support adresini ziyaret
edin.

