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Telif Hakkı
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 Zebra
Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: Telif hakkı ve ticari marka bilgilerinin tamamı için
www.zebra.com/copyright adresini ziyaret edin.
GARANTİ: Garanti bilgilerinin tamamı için www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.
SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) bilgilerinin tamamı için
www.zebra.com/eula adresini ziyaret edin.

Kullanım Koşulları
•

Mülkiyet Bildirimi
Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") mülkiyet bilgilerini
içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan
taraflara bilgi sunmaktır. Bu mülkiyet bilgileri, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka bir
amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

•

Ürün Geliştirmeleri
Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve
tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

•

Sorumluluk Reddi
Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak
için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür
hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

•

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve
teslim edilmesinde yer alan herhangi bir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından
kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme karı kaybı, işin
sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak
koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması durumu
değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya
sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli
olmayabilir.

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

Servis Bilgileri
Birim, kullanılmaya başlanmadan önce tesisinizin ağında çalışacak ve uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde
yapılandırılmalıdır.
Ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız kurumunuzun Teknik veya Sistem Desteği Birimi ile
iletişim kurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi, www.zebra.com/support adresindeki Zebra Global
Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçecektir.
Bu kılavuzun en son sürümünü www.zebra.com/support adresinden edinebilirsiniz.
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Belgeyle İlgili Geri Bildirimde Bulunma
Bu kılavuzla ilgili yorum, soru veya önerileriniz varsa EVM-Techdocs@zebra.com adresine e-posta gönderin.

Özellikler

Şarj/Tarama LED'i
Mikrofon

Güç Düğmesi
Mavi Gösterge LED'i

Ortam Işığı Sensörü

Ekran
Dokunmatik Düğme

El Kayışı Montaj Noktası
Arabirim Konektörü

Ses Düzeyi Azaltma Düğmesi

Ses Düzeyi Artırma Düğmesi

Yakınlık Sensörü
(İsteğe Bağlı)

Kamera Flaşı (İsteğe Bağlı)
Kamera (İsteğe Bağlı)

Çıkış Penceresi
Hoparlör
El Kayışı Tutucu

Hoparlör

Çıkış Penceresi

El Kayışı Tutucu

El Kayışı Tutucu

Hoparlör

Hoparlör

El Kayışı Tutucu

Tetikleyici

Tetikleyici

Programlanabilir Düğme
(İkincil Tetikleyici)

Pil Paketi

Programlanabilir Düğme
(İkincil Tetikleyici)

Pil Paketi

DPM

Standart
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Pilin Takılması

TC8300'i Şarj Etme
1. TC8300'i şarj ünitesine takın.

2. TC8300 otomatik olarak şarj edilmeye başlar. TC8300 yaklaşık dört saat içinde şarj edilir.

LED Durumu

Açıklama

Sabit Sarı

Cihaz şarj oluyor.

Sabit Yeşil

Cihaz tamamen şarj oldu.

Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı

Şarj etme hatası.

Kapalı

Şarj edilmiyor.
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Tarama
Barkod taramak için:
1. Bir uygulama açın ve metin alanına odaklanıldığından emin olun.
2. Tetikleyiciye basın ve çıkış penceresini barkoda hedefleyin.
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