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Zebra; güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek için tüm ürünlerinde her türlü değişikliği 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. Zebra 
ürünlerinin kullanılabileceği hiçbir ürün birleşimi, sistem, cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreci 
kapsayan ya da 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 cihazlar, 
devreler ve alt sistemler için söz konusudur.

Garanti

Eksiksiz donanım ürünü garanti beyanına şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.zebra.com/warranty.

Sadece Avustralya İçin

Bu garanti Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapur 068895, 
Singapur tarafından verilmiştir. Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamının dışında tutulamayacak 
garantilerle birlikte sunulmaktadır. Önemli bir arıza durumunda ürününüzü değiştirebilir veya para iadesi 
alabilirsiniz, ayrıca makul şekilde öngörülebilen diğer kayıp ve hasarlar için tarafınıza ödeme yapılabilir. 
Ürünlerin kalitesi kabul edilebilir değilse ve kusur, önemli bir arızaya yol açmıyorsa ürünleri tamir ettirebilir veya 
değiştirebilirsiniz. Zebra Technologies Corporation Australia'nın yukarıda belirtilen sınırlı garantisi, Avustralya 
Tüketici Yasası kapsamında sahip olduğunuz haklara ek olarak sağlanmaktadır. Sorularınız için lütfen +65 
6858 0722 numaralı telefondan Zebra Technologies Corporation'ı arayın.

Ayrıca en güncel garanti koşulları için http://www.zebra.com adresindeki web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.

Servis Bilgileri

Ekipmanın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik veya Sistem Desteğine başvurun. 
Ekipman sorunluysa http://www.zebra.com/support adresinden Destek Merkezi ile irtibat kuracaklardır. 

Bu kılavuzun en son sürümü için http://www.zebra.com/support adresini ziyaret edin.

http://www.zebra.com
http://www.zebra.com/supportt
http://www.zebra.com/supportt
http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/support
http://www.zebra.com/support
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Varsayılan Barkodları Ayarlama

Fabrika Varsayılanlarını Ayarlama

Tarayıcı Özellikleri

Gösterme Modu

LED

Tarama Penceresi

Tetik
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Ana Bilgisayar Arabirimini Bağlama

USB

Tarayıcı, USB ana bilgisayarını otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) 
gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir barkod tarayın.

*USB Klavye HID 

IBM Masaüstü USB

IBM El Tipi USB
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RS-232

IBM OPOS 
(Tam Tarama Devre Dışı IBM El Tipi USB)

Görüntüleme Arabirimsiz Symbol Native API (SNAPI)
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Tarayıcı, RS-232 ana bilgisayarını otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) 
gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir barkod tarayın.

*Standart RS-232

ICL RS-232

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode A

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode B

OPOS/JPOS 

Fujitsu RS-232
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Keyboard Wedge

Otomatik ana bilgisayar algılama kablosu kullanan tarayıcılar, keyboard wedge ana bilgisayarını otomatik 
olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir 
IBM AT DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI barkodu tarayın. 

Standart keyboard wedge kablosu kullanıyorsanız aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.

*IBM PC/AT ve IBM PC Uyumlu

IBM AT Dizüstü Bilgisayarı
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IBM 46XX

Tarayıcı, IBM ana bilgisayarını otomatik olarak algılar, ancak varsayılan bir ayar yoktur. Uygun bağlantı 
noktasını seçmek için aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.

IBM Olmayan Tarayıcı Emülasyonu (Bağlantı Noktası 5B)

El Tipi Tarayıcı Emülasyonu (Bağlantı Noktası 9B)

Masaüstü Tarayıcı Emülasyonu (Bağlantı Noktası 17)
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Enter Tuşu Barkodu (Satır Başı/Yeni Satır)
Taranan veriden sonra Enter tuşu ekleyin.

Enter Tuşu (Satır Başı/Yeni Satır)

Tab Tuşu Barkodu
Taranan veriden sonra Tab tuşu ekleyin.

Tab Tuşu

USB - Caps Lock Tuşunu Geçersiz Kılma

Caps Lock Tuşunu Geçersiz Kıl (Etkin)

*Caps Lock Tuşunu Geçersiz Kılma (Devre Dışı)
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Tarama

LED Göstergeleri

Bipleyici Göstergeleri

012345 012345

Gösterge LED

Tarayıcı açık ve taramaya hazır veya tarayıcıda güç yok Kapalı 

Barkod başarıyla okundu Yeşil

İletim hatası Kırmızı

Gösterge Bipleme Sırası

Güç verme Düşük/orta/yüksek bip

Barkod başarıyla okundu Kısa yüksek bip

İletim hatası 4 uzun düşük sesli bip

Başarılı parametre ayarı Yüksek/düşük/yüksek/düşük bip

Doğru programlama sırası gerçekleştirildi Yüksek/düşük bip

Hatalı programlama sırası veya İptal barkodu tarandı Düşük/yüksek bip
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123Scan2

123Scan2, barkod veya USB kablosu ile hızlı ve kolay bir şekilde özel tarayıcı kurulumu yapmanızı sağlayan, 
kullanımı kolay ve PC tabanlı bir yazılımdır.

Daha fazla bilgi için http://www.zebra.com/123Scan2 adresini ziyaret edin.

Kullanım İşlevleri
• Cihaz yapılandırması

• Elektronik programlama (USB kablosu)
• Programlama barkodları

• Veri görünümü – Tarama günlüğü (taranan barkod verilerini görüntüleme)

• Varlık izleme bilgisine erişim

• Ürün yazılımını yükseltme ve sürüm notlarını görüntüleme

Önerilen Kullanım / En Uygun Vücut Duruşu

Bileğinizi aşırı bükmeyin
Eğilmeyin

Uzanmayın
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Sorun Giderme

Gösterge Hoparlör Çözünürlüğü
Tarayıcı çalışmıyor

Tarayıcıda güç yoktur Sistem gücünü kontrol edin

Tarayıcı devre dışıdır Doğru ana bilgisayar arabirim kablosunun 
kullanılmasını sağlayın

Tarayıcı barkodu okuyor ancak veri iletmiyor

Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde 
yapılandırılmamıştır

Otomatik ana bilgisayar algılama kablosunu 
kullanın ya da uygun ana bilgisayar barkodlarını 
tarayın

Arabirim kablosu gevşektir Tüm kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından 
emin olun

Tarayıcı barkodu okumuyor

Tarayıcı bu barkod türü için programlanmamıştır İlgili barkod türünü etkinleştirin

Barkod okunamıyordur Barkodun bozuk olmadığından emin olun, aynı 
barkod türünden bir test barkodu tarayın

Tarayıcı ve barkod arasındaki mesafe yanlıştır Tarayıcıyı barkoda yaklaştırın veya barkoddan 
uzaklaştırın

Taranan veriler ana bilgisayarda hatalı gösteriliyor

Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde 
yapılandırılmamıştır

Uygun ana bilgisayar parametresi barkodlarını 
tarayın
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Yasal Bilgiler
Bu kılavuz LS2208 Model Numarası için geçerlidir. 

Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde 
tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenir. Yerel dildeki çeviriler şu web sitesinden edinilebilir: 
http://www.zebra.com/support.

Zebra ürünlerinde, Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin yapılması, 
kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

DİKKAT: Sadece Zebra tarafından onaylanan ve UL Listesinde yer alan aksesuarları kullanın.

Belirtilen en yüksek çalışma sıcaklığı: 40°C.

Lazer Cihazlar
24 Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi Numarası 50 olan ve IEC/EN 60825-1:2007, ve/veya IEC/EN 
60825-1:2014 uyarınca sapmalar hariç 21CFR1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur.

Aşağıdaki ifadenin ABD ve uluslararası düzenlemelere uygun olması gerekmektedir:

Dikkat: Burada belirtilenler dışındaki kumandaların kullanılması, ayarların yapılması ya da işlemlerin 
uygulanması, tehlikeli lazer ışığına maruz kalınmasına neden olabilir.

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

Sağlık ve Güvenlik Önerileri
Ergonomiye Yönelik Öneriler

Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için aşağıdaki önerileri 
uygulayın. Çalışanların yaralanmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı 
kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisine danışın.

• Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
• Doğal konumunuzu 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 prosedürlerini iyileştirin.
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Güç Kaynağı
YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 60950-1, SELV) güç 
kaynaklarını kullanın: Çıkış 5 Vdc, min. 650 mA, maksimum ortam sıcaklığı en az 40°C. Başka bir güç 
kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC
Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum 
sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı makul koruma sağlama amacıyla 
belirlenmiştir. 

Bu ekipman, telsiz frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak takılmadığında ya da 
kullanılmadığında telsiz iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit 
oluşmayacağı garanti edilmez. Bu ekipman, radyo ve 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 girişe bağlanması
• Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım istenmesi.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Uyumluluk Beyanı

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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Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

B Sınıfı ITE

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Beyanı

Diğer Ülkeler

Brezilya
Declarações Regulamentares para LS2208 - Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao  Transceptor, modelo LS2208. Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo 
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

Şili

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a 
radiaciones electromagnéticas.

Meksika
Frekans Aralığı Kısıtlaması: 2,450 - 2,4835 GHz.
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.

G. Kore

2400~2483,5 MHz veya 5725~5825 MHz kullanılan bir telsiz ekipmanı için aşağıdaki iki ifade belirtilmelidir:
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Tayvan

Ukrayna
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Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on 
how to return product, please go to: http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за 
рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. 
Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om 
returnering af produkter på: http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra 
zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.zebra.com/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. 
Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida 
para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/weee.

  
 

http://www.zebra.com/weee
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour 
recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a 
Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.zebra.com/weee.

 
 http://www.zebra.com/weee.

 
 http://www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. 
A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.zebra.com/weee weboldalra.

 
 http://www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden 
teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleźy zwrócić do firmy Zebra w celu ich 
utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para 
obter informações sobre como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru 
reciclare. Pentru informaţii despre returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za 
informacije o vraèilu izdelka obišèite: http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei 
enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. 
Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin 
nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.

TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur
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CMM Açıklaması
Bu tablo, Çin RoHS gerekliliklerine uyum amacıyla oluşturulmuştur.

SJ/T 11364 

O GB/T 26572
X GB/T 26572

×

(Parçalar) 
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB)

(PBDE)

(Metal Parçalar)

(Devre Modülleri)

(Kablolar ve Kablo Aksamları)

(Plastik ve Polimer Parçalar)

(Optikler ve Optik Bileşenler)

(Piller)

• 50
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