KBD-ET8X
Yasal Düzenleme Kılavuzu
Yasal Düzenleme Bilgileri
Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz şu model numarası için geçerlidir: KBD-ET8X
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 dildeki 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.
Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 60 °C

Yasal Düzenleme İşaretleri
Telsizlerde, cihazın kullanımının onaylandığını gösteren yasal işaretler onaya tabi olarak uygulanır. Diğer
ülkelerde kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için Uygunluk Beyanı'na (DoC) başvurun. DoC'yi şu
adreste bulabilirsiniz: zebra.com/doc.

Sağlık ve Güvenliğe Yönelik Öneriler
Ergonomiye Yönelik Öneriler
Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için iş yerinde daima
ergonomik koşullarda çalışın. Çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla şirketinizde uygulanan
güvenlik programlarına uygunluğunuzu kontrol etmek için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi'ne
danışın.

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

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions
worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Zebra Technologies Corp. and/or
its affiliates. All rights reserved. | www.zebra.com

MN-004317-01TR Rev. A

KBD-ET8X Yasal Düzenleme Kılavuzu

United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Hazardous Locations
Class 1 Div 2 Product Regulatory Information
The following regulatory statements apply only to the Class 1 Div 2 products. The Class 1 Div 2 products
are marked UL Listed 3JDT.
Informations réglementaires sur les produits de classe 1, division 2
Les déclarations réglementaires suivantes ne s'appliquent qu'aux produits de classe 1, division 2. Les
produits Class 1 Div 2 sont marqués UL Listed 3JDT

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 zebra.com/support
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Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Garanti
Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için şu adresi ziyaret edin: zebra.com\warranty.

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.

Yazılım Desteği
Zebra, cihazın en yüksek performans düzeyinde çalışmasını sağlamak için müşterilerin cihazı satın
aldıkları sırada en son yetkili yazılım sürümüne sahip olmalarını istemektedir. Satın alındığında Zebra
cihazınızın en son yetkili yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulamak için zebra.com/support adresini
ziyaret edin.
En son yazılım sürümünü Support (Destek) > Products (Ürünler) altından kontrol edin veya cihaz için
arama yaparak Support (Destek) > Software Downloads (Yazılım İndirmeleri) seçeneğini belirleyin.
Cihazı satın aldığınız tarihte cihazınızda en son yetkili yazılım yoksa entitlementservices@zebra.com
adresinden Zebra'ya e-posta gönderin ve gerekli olan şu cihaz bilgilerini eklediğinizden emin olun:
•

Model numarası

•

Seri numarası

•

Satın alma belgesi

•

Talepte bulunduğunuz yazılım indirmesinin adı.

Cihazı satın aldığınız tarih itibarıyla Zebra tarafından cihazınıza yazılımın en son sürümünün
yüklenebileceği belirlenirse uygun yazılımı indirmek üzere sizi Zebra Web sitesine yönlendiren bağlantının
bulunduğu bir e-posta alırsınız.

Ürün Destek Bilgileri
•

Bu ürünü kullanma hakkında bilgi için zebra.com/et8x-series adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

•

Bilinen ürün davranışlarına hızlı yanıtlar bulmak için supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base
adresindeki bilgi makalelerimize erişin.

•

Sorularınızı supportcommunity.zebra.com adresindeki Destek topluluğumuzda sorun.

•

zebra.com/support adresinden ürün kılavuzlarını, sürücüleri, yazılımı indirin ve nasıl yapılır videolarını
görüntüleyin.

•

Ürününüz için onarım talebinde bulunmak için zebra.com/repair adresine gidin.
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