WT6000/RS6000

Yasal Düzenleme Bilgileri
Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri

Bu kılavuz aşağıdaki model ve parça numaraları için geçerlidir:

Ergonomiye Yönelik Öneriler

•

SHARECRADLE-01 (P/N; CRD-NGWT-1S1BU-01, CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (P/N: CRD-NGWT-5S5BC-01, CRD-NGWT-5S5BC02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRD-NGWT10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01, CRDNWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 ve SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (P/N: CRD-NGWT-5S5BE-01, CRD-NGWT5S5BE-02, CRD-NGRS-5S5BE-01 ve CRD-NGRS-5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWTAUQDST-02 ve CBL-NGWT-HDVBAP-01
Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve
yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi
etiketlenecektir.

Aksesuarlar
Yasal Kılavuz

Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir.

Yerel dildeki çeviriler şu web sitesinden edinilebilir:
http://www.zebra.com/support.
Symbol ekipmanlarında Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik
ya da düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini
geçersiz kılabilir.
DİKKAT 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 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 pozisyonunuzu koruyun
Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilecek yerlere koyun
Çalışma yüksekliğini doğru ayarlayın
Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
Yeterince mesafe bırakın
Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
Çalışma süreçlerini iyileştirin.

Güç Kaynağı
YALNIZCA aşağıdaki tabloda gösterilen elektrik değerlerine sahip, Zebra
onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) güç
kaynaklarını kullanın:

Model (Parça Numarası)
SHARECRADLE-01
(P/N; CRD-NGWT-1S1BU-01,
CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

Güç Kaynağı Değeri
PWRS-14000-148R (50 W Güç
Kaynağı) veya PS000084A01 Giriş
100 - 240 VAC Çıkış 12 VDC, min.
4,16 A, maksimum ortam sıcaklığı 50°C
(2'li Kablo).
PWRS-14000-241R veya PS000086A01
(108 W Güç Kaynağı) Giriş 100-240 VAC
Çıkış 12 VDC, min. 9 A, maksimum
ortam sıcaklığı 50°C (4'lü Kablo).

SHARECRADLE-MC
(P/N: CRD-NGWT-5S5BC-01,
CRD-NGWT-5S5BC-02, CRDNGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS5S5BC-02,
CRD-NGWT-10SCH-01, CRDNGWT-10SCH-02,
CRD-NWTRS-10SCH-01, CRDNWTRS-10SCH-02,
CRD-NGRS-10SCH-01, CRDNGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 ve
SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (108 W Güç Kaynağı)
veya PS000086A01 Giriş 100 - 240 VAC
Çıkış 12 VDC, min. 9 A, maksimum
ortam sıcaklığı 50°C.

Model (Parça Numarası)
SHARECRADLE-ME
(P/N: CRD-NGWT-5S5BE-01,
CRD-NGWT-5S5BE-02, CRDNGRS-5S5BE-01 ve CRDNGRS-5S5BE-02)

Güç Kaynağı Değeri
PWRS-14000-241R (108 W Güç Kaynağı)
veya PS000086A01 Giriş 100 - 240 VAC
Çıkış 12 VDC, min. 9 A, maksimum
ortam sıcaklığı 50°C.

Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz
kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Piller
Yalnızca Zebra onaylı pilleri kullanın. Pil şarj özelliğine sahip aksesuarlar
aşağıdaki pil modelleriyle kullanım için onaylanmıştır:
Parça Numarası BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 VDC, 3350 mAh).

İster mobil bilgisayarla ya da barkod tarayıcısıyla birlikte verilmiş ister ayrıca
satın alınmış olsun, tüm Zebra pillerinin standart garanti süresi bir yıldır.
Zebra pilleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://
www.zebra.com/batterybasics.

•

Pil Emniyet Talimatları

•
•

Birimlerin şarj edildiği alanda toz, kir, yanıcı veya kimyasal maddeler
bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edilirken son derece
dikkatli olunmalıdır.
•
•
•
•

Zebra onaylı şarj edilebilir pil paketleri, en yüksek endüstri 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 etkenler vardır.
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 seviyesinin en az yılda bir kez
denetlenmesi ve pillerin yarısı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.
Çalışma süresinde ciddi bir azalma görüldüğünde pili değiştirin.

•
•
•
•

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 0°C ile
+40°C (+32°F ile +104°F) arasında olması gerekir.
Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan
pil veya şarj cihazı kullanımı yangına, patlamaya, sızıntıya veya başka
tehlikelere yol açabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin
sorunuz varsa Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.
Parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, 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, pili yeniden üretim için kullanmayın, pilin içine
yabancı nesneler sokmaya çalışmayın, pili suya ya da başka sıvıların
içine sokmayın ya da yangına, patlamaya veya başka 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.
Pil, çocuklar tarafından yalnızca yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.
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.

Radyo 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 sağlama 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:
•

Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi

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
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.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire, IL, ABD
© 2018 ZIH Corp şirketi ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. ZEBRA ve
stil verilmiş Zebra kafası, ZIH Corp şirketinin ticari markalarıdır ve dünya
çapındaki birçok yargı merciinde kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili
sahiplerinin malıdır.
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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.
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Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları
(WEEE)
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Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi
B Sınıfı ITE

Tayland

Meksika
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEH
UHWXUQHGWR6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFW
SOHDVHJRWRKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWV GH O 8QLRQ (XURS«HQQH  7RXV OHV SURGXLWV HQ ILQ GH F\FOH
GH YLH GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ 6\PERO SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK)¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGH
LKUHU/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ6\PERO]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ
,QIRUPDWLRQHQ]XU5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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MÃQRJÃGÃDWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDU
SURGXNWXQRJÃGÃģDQX6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Slovenski: =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREH
YUQLWL SRGMHWMX 6\PERO ]D UHFLNODŀR =D LQIRUPDFLMH R YUDªLOX L]GHOND RELģªLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Svenska: )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJG
P§VWHUHWXUQHUDVWLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGX
UHWXUQHUDUSURGXNWHQILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQ
SDODXWHWWDYDNLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦
/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQSDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLO
UHFLUNXOHULQJQ§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDI
SURGXNWHUS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞ ˭ˢ˨˙˱ˢ˯ ˰˱ˤ˪ ˃˃ ʻ˨˞ ˱˞ ˭ˮˬ˷˹˪˱˞ ˰˱ˬ ˱˚˨ˬ˯ ˱ˤ˯ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯
ˣ˶˛˯˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪6\PEROˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞
˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯
ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMD
WD OXľXWDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDO
DNWDUWDJéULIGZDUNLIJéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSR
XSO\QXW¯GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX
%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ(6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXL
WXULEĭWLJUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ6\PEROಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLS
JUÇŀLQWLJDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

ཐ⓪㚊㤥
(PBB)

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

귦껍겅韱ꉵ

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

,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHO
ULVSHWWLYR FLFOR GL YLWD GHYRQR HVVHUH UHVWLWXLWL D 6\PERO DO ILQH GL FRQVHQWLUQH
LOULFLFODJJLR3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLO
VHJXHQWHVLWR:HEKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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5DDGSOHHJKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHW
WHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
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ޣԭ䬢
(Cr(VI))

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

镭꿂ꐁ

Ukrayna

䭿
(Cd)

Radyo Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Bildirimi

⊔
(Hg)

•

Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki girişe
bağlanması
Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışılması.

䫻
(Pb)

•
•

䠇ኔ䜞Ԭ
(Metal Parts)

X

O

O

O

O

O

⭫䐥⁗ඍ
(Circuit Modules)

X

O

O

O

O

O

⭫㔼⭫㔼㓺Ԭ
(Cables and Cable
Assemblies)

O

O

O

O

O

O

ງᯏૂ㚐ਾ⢟䜞Ԭ
(Plastic and
Polymeric Parts)

O

O

O

O

O

O

ݿᆜૂݿᆜ㓺Ԭ
(Optics and Optical
Components)

O

O

X

O

O

O

⭫⊖
(Batteries)

O

O

O

O

O

O

Eksiksiz donanım ürünü garanti bildirimi için http://www.zebra.com/warranty
adresini ziyaret edin.

Servis Bilgileri
Ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik
veya Sistem Desteği Birimi ile iletişim kurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa
destek birimi, http://www.zebra.com/support adresinden Zebra Global
Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçecektir.
Bu kılavuzun en son sürümü için http://www.zebra.com/support adresini
ziyaret edin.
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Bu tablo, Çin RoHS gerekliliklerine uymak amacıyla oluşturulmuştur.

