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SEKONİC OPTİK OKUYUCU
KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Kargo (koli) açıldıktan sonra cihazı dışarı çıkartınız. Cihaz ortam/oda sıcaklığına
(en az 2 saat) ulaşana kadar fişe takmayınız.
• Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce usb (data) kablosunu optik
okuyucuya ve pc’ye takınız.
• Cihazın takıldığı prizdeki topraklama ve elektrik voltajını mutlaka ölçtürüp uygunsa
cihazı takın. (Optik okuyucunuzu sadece kendi orijinal adaptörü ile çalıştırınız.
Aynı güç ve amper ayarında olsa bile başka bir adaptörler ile çalıştırmayınız.)
• Cihazda açıkken elektrik ve usb (data) kablosunu gerek optik okuyucudan ve
gerekse pc’den söküp takmayınız. (Aksi halde optik okuyucunuz ciddi sorunlar
yaratır.)
• Cihazda form okutması yapılırken tipex, zımba teli, bant, daxil veya sıvı/katı
düzeltici varsa bunları kâğıt yüzeyinden temizledikten sonra okumaya devam
ediniz.
• Cihazın takıldığı hatta regülatörlü ups cihazı taktırınız. Cihaz elektriğini regülatörlü
upsden almasını sağlayınız.
• Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız. Yer değiştirmeyiniz.
• Cihazın kapağının üzerine özellikle çalışırken eşya/yük/ağırlık koymayınız.
• Cihazla işiniz bittiğinde fişini mutlaka prizden çekiniz. (Her okumadan sonra giriş
tekerinin alkolsüz hafif nemli bir bezle silinmesi optik okuyucunuzun uzun
ömürlü olması için tavsiye edilir.)
• Cihaz kullanılmadığı zaman düğmesini kapatın. Üzerini toz örtüsü ile mutlaka
örtünüz.
• Cihazın takıldığı prizden çoğaltıcı (3’lü, 5’lü, vb. gibi priz)ile kullanmayınız.
• Cihazın takılı olduğu elektrik hattına; ısıtıcı, elektrik süpürgesi, katel, fön
makinası, kaynak makinası, darbeli matkap, hilti, radyatör, ütü, çay/kahve
makinası, şarj aleti, printer, fotokopi makinası, projektör vb. gibi cihazlar
takmayınız.
• Cihazın kendi (kutusundan çıkan) orijinal adaptöründen
başkasını kullanmayınız. Aksi takdirde cihaz garanti dışı kalır.
• Cihazın kolisini atmayınız saklayınız. Bakım, onarım, tamir ve değişim
için gönderimlerinizi orijinal koli ile yapınız. Cihaz garantide olsa bile orijinal koli
haricinde yapılan gönderimlerde cihaz garanti dışı kalır.
•

Sekonic marka optik okuyucuların install/driver kurulum dosyası
ile Optik Form Okuma Programının güncel son sürümünü

https://datasis.com.tr/sekonic-okuyucu-destek
sayfasından sıkıştırılmış dosya olarak indirdikten sonra klasöre

çıkarınız. Kurulum.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırdığınızda
program ve driver bilgisayarınıza kurulacaktır.
Cihazla ilgili her türlü soru/sorunlarınız için 0216 5772627’den bize ulaşabilirsiniz.
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