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EN Start Here

AR ابدأ من هنا

FA از اینجا رشوع کنید

TC 安裝說明

KO 설치안내시트

Attach the strap.

ثبِّت رشيط اإلمساك.

بند را وصل کنید.

裝上保護帶。

스트랩을 부착합니다.

Connect to your computer or USB AC adapter to charge the battery.

ل بالكمبيوتر أو مهايئ تيار مرتدد USB لشحن البطارية. وصِّ

برای شارژ باتری به کامپیوتر یا آداپتور برق USB وصل کنید.

連接至電腦或 USB AC 變壓器以充電電池。

컴퓨터 또는 USB AC 어댑터에 연결하여 배터리를 충전하십시오.

The light around the button on the top turns white while charging. When charging is 
complete, it turns off. It may take approx. five hours when connecting to a computer, 
approx. three hours when connecting to a USB AC adapter.

تتحول اإلضاءة املحيطة بالزر يف الجزء العلوي إىل اللون األبيض أثناء الشحن. وتنطفئ عند اكتامل عملية الشحن. التي قد تستغرق خمس 
.USB ساعات تقريبًا عند التوصيل بكمبيوتر، وثالث ساعات تقريبًا عند التوصيل مبهايئ تيار مرتدد

چراغ اطراف دکمه موجود در باال هنگام شارژ سفید می شود. بعد از پایان شارژ، خاموش می شود. هنگام اتصال به کامپیوتر تقریباً پنج 
ساعت و هنگام اتصال به آداپتور برق USB تقریباً سه ساعت طول می کشد.
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Hold down the power button until the LCD screen turns on.

.LCD اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة حتى يتم تشغيل شاشة

دکمه روشن-خاموش را پایین نگهدارید تا وقتی که صفحه LCD روشن شود.

按住電源鍵，直到 LCD 螢幕開啟為止。

LCD 화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 누르고 있습니다.
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Select a language, date, and time.

حدد لغة وتاريًخا ووقتًا.

زبان، تاریخ و ساعت را انتخاب کنید.

選擇語言、日期及時間。

언어, 날짜 및 시간을 선택하십시오.

Performing Spot Color Measurement /
إجراء قياس موضعي لأللوان /

اندازه گیری رنگ نقطه ای /

執行斑點色彩管理 /
스팟 컬러 측정 수행하기

Questions?

With the Epson Spectrometer, you can use this product from your smart devices with the 
benefit of enhanced features.
Search the App Store or Google Play and install from the application page.
Set up and use according to the on-screen instructions provided by the app and the help 
provided by the app.

نة. من خالل تطبيق Epson Spectrometer, ميكنك استخدام هذا املنتج من جهازك الذيك واالستفادة من امليزات املحسَّ
ابحث عن التطبيق يف App Store أو Google Play وثبِّته من صفحة التطبيقات.

قم بإعداده واستخدامه وفًقا للتعليامت املعروضة عىل الشاشة املتوفرة عرب التطبيق واملعلومات املساعدة املتوفرة عرب التطبيق.

با Epson Spectrometer )طیف سنج Epson( می توانید ازطریق دستگاه های هوشمند از این دستگاه استفاده کنید و از ویژگی های پیرشفته آن 
برخوردار شوید.

App Store یا Google Play را جستجو کنید و این برنامه را از صفحه مربوطه نصب کنید.
تنظیامت را با توجه به دستورالعمل های روی صفحه و راهنامیی هایی که در برنامه ارائه می شود انجام دهید و از برنامه استفاده کنید.

透過 Epson Spectrometer，您可使用本產品搭配智慧型裝置，享受更強大的功能。
搜尋 App Store 或 Google Play 並從應用程式頁面上安裝。
根據應用程式提供的畫面指示與說明進行設定及使用。

Epson Spectrometer를 사용하면 향상된 기능을 통해 스마트 장치에서 이 제품을 사용할 
수 있습니다.
애플리케이션 페이지에서 앱 스토어 또는 Google Play를 검색하여 설치합니다.
앱에서 제공하는 화면상 지침과 앱에서 제공하는 도움말에 따라 설정하고 사용하십시오.

Specifications
املواصفات /

مشخصات /

規格 /
사양

Spectrophotometer

Contents may vary by location. / .فهرست مطالب ممکن است در هر منطقه متفاوت باشد. / قد تختلف املحتويات من مكان آلخر / 
內容可能因所在位置而有不同。 / 내용은 위치에 따라 다를 수 있습니다. You can download the PDF User’s Guide of the spectrophotometer from the web site above.

ميكنك تنزيل ملف PDF الذي يشتمل عىل دليل املستخدم ملقياس الضوء الطيفي من موقع الويب أعاله.

می توانید PDF راهنامی کاربر طیف سنج را از وبسایت باال دانلود کنید.

您可從上方網站下載分光光度計的 PDF 進階使用說明。

위의 웹 사이트에서 Spectrometer(분광 광도계)의 PDF 사용설명서를 다운로드 할 수 
있습니다.

Epson Spectrometer

Operation - spot measuring /
التشغيل - القياس املوضعي /

عملکرد - اندازه گیری نقطه ای /

操作 - 斑點測量 /
작동 - 스팟 측정

Operation - scan measuring /
التشغيل - قياس مسحي /

عملکرد - اندازه گیری اسکن /

操作 - 掃描測量 /
작동 - 스캔 측정

Storage before unpacking, within a month at 40 °C (104 ˚F), within 120 hours at 60 °C (140 ˚F) /
التخزين قبل اإلخراج من العبوة، يف غضون شهر عند 40 درجة مئوية، ويف غضون 120 ساعة عند 60 درجة مئوية /

نگهداری قبل از باز کردن بسته بندی - 40 درجه سانتی گراد برای یک ماه - 60 درجه سانتی گراد برای 120 ساعت /

拆封前存放：40°C 下可放置一個月，60°C 下可放置 120 小時 /
개봉 전 40 °C에서 1 개월 이내, 60 °C에서 120 시간 이내 보관

Storage after unpacking, within a month at 40 °C (104 ˚F) /
التخزين بعد اإلخراج من العبوة، يف غضون شهر عند 40 درجة مئوية /

نگهداری بعد از باز کردن بسته بندی - 40 درجه سانتی گراد برای یک ماه /

拆封後存放：40°C 下可放置一個月 /
개봉 후 40 °C에서 1 개월 이내 보관

Without condensation /
بدون تكاثف /

بدون ایجاد میعان /

無凝結 /
응결 없는 상태

*1

*2

*4

*3

*5

*6Follow the on-screen calibration instructions when they are displayed. When 
calibration is complete, the color measurement screen is displayed.

اتبع التعليامت عند ظهورها عىل الشاشة. تظهر شاشة قياس األلوان عند اكتامل عملية املعايرة.

با منایش دستورالعمل های مربوط به تنظیم روی صفحه آنها را اجرا کنید. بعد از پایان تنظیامت، صفحه اندازه گیری رنگ منایش داده 
می شود.

顯示時，依照螢幕上的校正指示操作。校正完成時，色彩管理畫面會顯示。

화면에 표시되는 보정 지침을 따릅니다. 보정이 완료되면 컬러 측정 화면이 
표시됩니다.

上方按鍵周圍的指示燈會在充電時變成白色。充電完成時，會隨即熄滅。連接至
電腦時大約需要五小時，連接至 USB AC 變壓器時大約需要三小時。

충전 중에는 상단 버튼 주변의 표시등이 흰색으로 바뀝니다. 단, 충전이 완료되면 
꺼집니다. 컴퓨터에 연결하는 경우 약 5 시간, USB AC 어댑터에 연결하는 경우 약 3 
시간이 소요될 수 있습니다.

Electrical Rating / درجه بندی الکرتیکی / التقدير الكهربايئ / 
 電氣額定值 / 전기 등급

DC 5 V, 0.9 A

Environmental / محیطی / البيئية / 環境 / 환경

Temperature /
/ درجة الحرارة
/ دما
溫度 /
온도

0 to 40 °C (32 to 104 ˚F)*1 /  
  / 0 تا 40 درجه سانتی گراد*1 / من 0 إىل 40 درجة مئوية*1
0 至 40 °C*1  / 0 ~ 40 °C*1

0 to 35 °C (32 to 95 ˚F)*2 /  
  / 0 تا 35 درجه سانتی گراد *2 / من 0 إىل 35 درجة مئوية*2
0 至 35 °C*2 / 0 ~ 35 °C*2

10 to 35 °C (50 to 95 °F)*3 /  
  / 10 تا 35 درجه سانتی گراد *3 / من 10 إىل 35 درجة مئوية*3
10 至 35 °C*3 / 10 ~ 35 °C*3

-20 to 60 °C (-4 to 140 ˚F)*4 /  
  / -20 تا 60 درجه سانتی گراد *4 / من -20 إىل 60 درجة مئوية*4
-20 至 60 °C*4 / -20 ~ 60 °C*4

-20 to 40 °C (-4 to 104 ˚F)*5 /  
  / -20 تا 40 درجه سانتی گراد *5 / من -20 إىل 40 درجة مئوية*5
-20 至 40 °C*5 / -20 ~ 40 °C*5

Humidity / رطوبت / الرطوبة / 濕度 / 습도 5 to 85 %*6 / 6*% 85 5 تا 85% برای *6 / من 5 إىل / 
5 至 85 %*6 / 5 ~ 85 %*6 

Pollution Degree / درجه آلودگی / درجة التلوث /  
污染等級 / 오염도

PD2

IP Protection Class / IP درجة الحامية /  
IP گروه محافظت / IP 保護等級 / IP 보호 등급

IPX0

Battery charging /
شحن البطارية /

شارژ باتری /

電池充電 /
배터리 충전



EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION and their logos are registered trademarks or 
trademarks of Seiko Epson Corporation.
Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple, Mac, macOS, OS X, and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

The Symbols on the Product /
الرموز املوضحة عىل املنتج /

منادهای روی دستگاه /

產品符號 /
제품의 기호

For Users in Taiwan
使用方法
見內附相關說明文件。

緊急處理方法
發生下列狀況時，請先關閉掃描器電源並洽詢 Epson 授權服務中心：
 O 液體滲入分光光度計。

 O 分光光度計掉落或外殼毀損

 O 分光光度計不正常運作或出現明顯的效能差異。(請勿調整操作手冊中未提及的控
制項目)

注意事項
 O 僅可使用分光光度計的標籤上標示的電源類型。

 O 請保持工作場所的通風良好。

製造年份，製造號碼和生產國別：
見機體標示
產品名稱 ：分光光度計
額定電壓 ：DC 5 V
額定電流 ：0.9 A
 O 色彩測量方式：分光光度法

 O 適用系統 ： 
Windows 7 (SP1) 、Windows 8/8.1、Windows 10 或更新版本 (64 位元) (透過 
Bluetooth LE 連接：Windows 10 (組建 1809) 或更新版本) 
OS X 10.9 Mavericks 或更新版本、macOS 10.12 Sierra 或更新版本 (透過 
Bluetooth LE 連接：macOS 10.13 High Sierra 或更新版本) 
Android 5.0 或更新版本 
iOS12.0 或更新版本

製造商 ：SEIKO EPSON CORPORATION
地址 ：3-3-5, Owa, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話 ：81-266-52-3131
進口商 ：台灣愛普生科技股份有限公司
地址 ：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
電話 ：(02) 8786-6688 (代表號)
「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。
URL : http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC警語
取得審驗證明之低功率射頻器材，⾮經核准，公司、商號或使用者均不得擅⾃變更頻
率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響⾶航安全及⼲擾合法通信;經發現有⼲擾現象時，應⽴
即停用，並改善至無⼲擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業
之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之⼲擾。

For Users in Thailand

Important Safety Instructions

 O Use of another USB cable may cause fire or shock. Do not use the USB cable with any 
other equipment.

 O Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the 
product yourself.

 O Do not let the USB cable become damaged or frayed.

 O Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat 
sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

 O Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet 
hands.

 O Keep this product at least 22 cm (8.7 inches) away from cardiac pacemakers. Radio waves 
from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.

 O If the LCD screen is damaged, contact your dealer. If the liquid crystal solution gets on your 
hands, wash them thoroughly with soap and water. If the liquid crystal solution gets into 
your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems remain after a 
thorough flushing, see a doctor immediately

 O If the battery is not fully charged within the specified time, stop charging. Otherwise, the 
battery could become hot, emit smoke, rupture, or catch fire.

 O Do not place the product in a microwave oven or a high-pressure container. Otherwise, 
the battery could become hot, emit smoke, rupture, or catch fire.

 O If liquid leaks from the product (or the product gives off a bad smell), remove the product 
from any area containing flammable objects immediately. Otherwise, electrolytes leaked 
from the battery may catch fire, emit smoke, and possibly rupture the battery.

 O If battery acid gets in your eyes, immediately rinse your eyes thoroughly with fresh water 
without rubbing them, and then see a doctor immediately. Otherwise, permanent eye 
damage could result.

 O If battery acid gets on your skin, immediately rinse the affected area thoroughly with 
water, and then see a doctor immediately.

 O Do not drop or throw the product or subject it to strong shocks. Otherwise, the battery 
could leak or the protection circuit in the battery could be damaged. As a result, the 
battery could become hot, emit smoke, rupture, or catch fire.

 O Do not use or leave the product in a hot location (more than 40°C (104°F)), such as near a 
fire or a heater. Otherwise, the plastic separator could melt and the individual cells could 
short-circuit. As a result, the battery could become hot, emit smoke, rupture, or catch fire.

 O Do not use the product if it is leaking or damaged in any way. Otherwise, the battery 
could become hot, emit smoke, rupture, or catch fire.

 O Do not leave the product in a vehicle. Otherwise, the battery could overheat.

 O Do not charge the product near an open flame or in very hot locations. If the protection 
circuit in the battery is activated, you will not be able to charge the battery. If the 
protection circuit is damaged, the battery could become hot, emit smoke, rupture, or 
catch fire.

 O Dispose of the battery (D181A) in accordance with local laws.

 O Always keep this guide handy.

دستورالعمل های ایمنی مهم

O .با سایر دستگاه ها استفاده نکنید USB ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. از این کابل USB استفاده از سایر کابل های

O .بجز در مواردی که رصاحتاً در دفرتچه توضیح داده شده است، شخصاً نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نکنید

O .خودداری کنید USB از خراب شدن یا پارگی سیم

O  دستگاه را در خارج از فضای دربسته، نزدیک به کثیفی ها و گرد و خاک، منابع گرمایشی یا در مکان هایی که احتامل رضبه، لرزش یا وجود دما

و رطوبت بسیار زیاد وجود دارد قرار ندهید.

O .مراقب باشید روی دستگاه آب نریزید و با دستان خیس به دستگاه دست نزنید

O  این دستگاه را حداقل 22 سانتی مرت از دستگاه های تنظیم رضبان قلب دور نگهدارید. امواج رادیویی ساطع شده از این دستگاه ممکن است بر

عملکرد دستگاه های تنظیم کننده رضبان قلب اثر معکوس داشته باشند.

O  خراب شده است با فروشنده متاس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع به دستانتان خورد، آنها را کامالً با آب و صابون بشویید. اگر LCD اگر صفحه

محلول کریستال مایع وارد چشمتان شد، فوراً چشمتان را با آب بشویید. اگر بعد از شستشوی چشم همچنان دچار ناراحتی یا مشکل چشمی هستید، 

فوراً به چشم پزشک مراجعه کنید.

O  اگر باتری به طور کامل در مدت زمان مشخص شده شارژ منی شود، شارژ را متوقف کنید. در غیر اینصورت باتری داغ می شود، تکه تکه می

شود یا ممکن است آتش بگیرد.

O  از قرار دادن این دستگاه در میکروفر یا در محفظه های پرفشار خودداری کنید. در غیر اینصورت باتری داغ می شود، تکه تکه می شود یا

ممکن است آتش بگیرد.

O  اگر مایع از دستگاه نشت می کند )یا اگر دستگاه بوی بدی می دهد(، فوراً دستگاه را از اجسام قابل اشتعال دور کنید. در غیر اینصورت

الکرتولیت نشت کرده از باتری آتش می گیرد و باعث ایجاد دود، آتش یا تکه تکه شدن باتری می شود.

O  اگر اسید باتری وارد چشمتان شد، فوراً چشمتان را کامل با آب بشویید و چشم هایتان را منالید، سپس رسیعاً به پزشک مراجعه کنید. در غیر

اینصورت ممکن است به چشمتان آسیب دامئی وارد شود.

O .اگر اسید باتری وارد چشمتان شد، فوراً چشمتان را کامل با آب بشویید و سپس رسیعاً به پزشک مراجعه کنید

O  از انداخنت و پرت کردن دستگاه یا فشار وارد آمدن شدید به آن خودداری کنید. در غیر اینصورت ممکن است باتری دچار نشتی شود، یا مدار

محافظ موجود در باتری خراب شود. در نتیجه باتری داغ می شود، دود از آن خارج می شود، تکه تکه می شود یا ممکن است آتش بگیرد.

O  )از قرار دادن دستگاه در مکان های گرم یا استفاده از آن در چنین مکانی، مثالً در کنار آتش یا بخاری )با حرارت بیشرت از 40 درجه سانتی گراد

خودداری کنید. در غیر اینصورت جداکننده پالستیکی ممکن است ذوب شود و سلول های تشکیل دهنده داخلی، مدار کوتاه ایجاد می کنند. در 

نتیجه باتری داغ می شود، دود از آن خارج می شود، تکه تکه می شود یا ممکن است آتش بگیرد.

O  اگر دستگاه دچار نشتی شده یا به هر صورت آسیبی به آن وارد شده است از آن استفاده نکنید. در غیر اینصورت باتری داغ می شود، تکه تکه

می شود یا ممکن است آتش بگیرد.

O .دستگاه را در ماشین رها نکنید. در غیر اینصورت ممکن است باتری خیلی داغ شود

O  از شارژ کردن دستگاه در نزدیکی شعله بدون محافظ یا در مکان های بسیار گرم خودداری کنید. اگر مدار محافظ باتری فعال شود منی توانید

باتری را شارژ کنید. اگر مدار محافظ باتری آسیب ببیند، ممکن است باتری خیلی داغ شود، دود از آن خارج شود، تکه تکه شود یا ممکن است 

آتش بگیرد.

O .را با توجه به قوانین محلی خودتان دور بیندازید )D181A( باتری

O .همیشه این دفرتچه راهنام را در دسرتس قرار دهید

إرشادات السالمة الهامة

O .مع أي جهاز آخر USB آخر إىل نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. ال تستخدم كبل USB قد يؤدي استخدام كبل

O .ال تحاول صيانة املنتج بنفسك ما مل يُوضح ذلك تحديًدا يف الوثائق املتوفرة لديك

O .يصل إىل حالة من التلف أو االهرتاء USB ال تدع كبل

O  ال تضع املنتج أو تخّزنه يف مكان خارجي مكشوف أو بالقرب من مصادر حرارة أو مياه أو أتربة أو اتساخات زائدة، أو يف أماكن قد يتعرض فيها

لصدمات أو اهتزازات أو درجات حرارة أو رطوبة عالية.

O .احرص عىل عدم سكب سائل عىل املنتج وعدم التعامل مع املنتج بيدين مبتلتني

O  أبِق هذا املنتج بعيًدا عن أجهزة تنظيم رضبات القلب مبسافة 22 سم عىل األقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا املنتج سلبيًا عىل عمل

أجهزة تنظيم رضبات القلب.

O  تالفة، فاتصل باملوزع. إذا المس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهام بالكامل باملاء والصابون. وإذا المس محلول الكريستال LCD إذا كانت شاشة

السائل عينيك، فاغسلهام فوًرا باملاء. سارع بزيارة الطبيب يف حالة استمرار الشعور بعدم االرتياح أو الشعور مبشكالت يف الرؤية بعد غسل العينني جيًدا باملاء

O  ،إذا مل تكن البطارية مشحونة بالكامل يف نطاق الوقت املُحدد، فتوقف عن شحنها. وإال، قد تصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف

أو تشتعل فيها النريان.

O  ال تضع املنتج يف فرن ميكروويف أو يف حاوية ذات ضغط مرتفع. وإال، قد تصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف، أو تشتعل فيها

النريان.

O  إذا ترسب السائل من املنتج )أو انبعثت رائحة كريهة من املنتج(، فابعد أي مواد قابلة لالشتعال عن املنتج فوًرا. إذا مل تقم بذلك، فإن املحلول

الكهربايئ املترسب من البطارية قد يشتعل مام يتسبب يف انبعاث الدخان أو اللهب أو قد يتلف البطارية.

O .إذا دخل حمض البطارية يف عينيك، فاشطفهام جيًدا مباء نقي دون فركهام ثم سارع بزيارة طبيب؛ وإال قد يُسبب ذلك رضًرا دامئًا يف العينني

O .إذا المس حمض البطارية جلدك، فاشطف املنطقة املُصابة جيًدا مباء نقي ثم سارع بزيارة طبيب

O  ال تسقط املنتج أو تلقيه أو تعرضه لصدمات قوية. وإال، قد يحدث ترسب للبطارية أو قد تتلف دائرة الحامية فيها. وكنتيجة لذلك، قد تصبح البطارية

ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف، أو تشتعل فيها النريان.

O  ال تستخدم املنتج أو ترتكه يف مكان حار )تزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية(، كرتكه مثالً بالقرب من مصدر نريان أو مدفأة. وإال، قد يذوب

الفاصل البالستييك وتتعرض الخاليا الفردية إىل ماس كهربايئ. وكنتيجة لذلك، قد تصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف، أو تشتعل 

فيها النريان.

O .ال تستخدم املنتج إذا كان مرسبًا أو تالًفا بأي حال من األحوال. وإال، قد تصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف، أو تشتعل فيها النريان

O .ال ترتك املنتج يف مركبة. وإال، قد تسخن البطارية للغاية

O  ال تشحن املنتج بالقرب من لهب مكشوف أو يف أماكن شديدة الحرارة. حيث إنه إذا تم تنشيط دارة الحامية يف البطارية، فلن تتمكن من شحن

البطارية. وإذا تعرضت دارة الحامية للتلف، فقد تصبح البطارية الخارجية ساخنة، أو ينبعث منها دخان، أو تتلف، أو تشتعل فيها النريان.

O .وفًقا للقوانني املحلية )D181A( ترصف يف البطارية

O .أبِق هذا الدليل يف املتناول دامئًا

重要安全性說明

 O 使用其他 USB 連接線可能導致起火或觸電。請勿將 USB 連接線用於其他設備。

 O 除⾮是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖⾃行維修本產品。

 O 請勿使用損壞或磨損的 USB 連接線。

 O 請勿將本產品放置或貯存在室外、靠近過多髒汙或灰塵、水、熱源之處，或是會承

受衝擊、震動、高溫或潮濕的位置。

 O 請小心避免將任何液體潑灑在這台印表機上，雙手潮濕時請勿操作印表機。

 O 本產品應與心律調節器至少保持 22 公分以上的距離。本產品的無線電波可能會對心

律調節器產生不良的影響。

 O 若 LCD 螢幕損壞，請洽詢您的經銷商。若雙手沾到液晶溶液，請使用肥皂水將雙手徹底

洗淨。若眼睛沾到液晶溶液，請⽴即用水沖洗眼睛。若在徹底沖洗後仍感不適或出現視

力問題，請⽴即就醫

 O 若電池並未在指定的時間內完全充電，請停止充電。否則電池會變燙、冒煙、破裂

甚至著火。

 O 請勿將產品置入微波爐或高壓容器中。否則電池會變燙、冒煙、破裂甚至著火。

 O 若產品漏液 (或產品發出臭味)，請⽴即將產品遠離可燃性物體。若未遵從，電池漏

出的電解液會著火，並導致電池冒煙、起火或破裂。

 O 若眼睛沾到電池酸液，請勿揉眼睛，並⽴即用清水徹底洗淨眼睛，然後請⽴即就

醫。否則將導致眼睛永久受損。

 O 若皮膚沾到電池酸液，請⽴即用水清洗沾染部位，然後請⽴即就醫。

 O 請勿讓產品墜落或丟擲，或是受到強烈撞擊。否則電池可能會漏液或是導致電池的

防護電路受損。若是如此，電池會變燙、冒煙、破裂甚至著火。

 O 請勿在火源或加熱器等高溫位置 (高於 40°C) 中使用產品，或將其留置於此。否

則塑膠擋板會融化，並導致個別電芯短路。若是如此，電池會變燙、冒煙、破裂甚

至著火。

 O 若出現任何漏液或受損，則請勿繼續使用產品。否則電池會變燙、冒煙、破裂甚至

著火。

 O 請勿將產品留置在車內，否則電池可能會過熱。

 O 請勿在明火或很熱的位置為產品充電。如果電池內的保護電路被啟動，您將無法為

電池充電。如果保護電路受損，電池會變燙、冒煙、破裂甚至著火。

 O 請依據當地法律丟棄電池 (D181A)。

 O 請妥善保管本使用說明。

주요 안전 지시 사항

 O 다른 USB 케이블을 사용하면 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다. USB 케이블을 

다른 장비와 함께 사용하지 마십시오.

 O 문서에 구체적으로 설명 된 경우를 제외하고는 제품을 직접 수리하려고하지 마십시오.

 O USB 케이블이 손상되거나 마모되지 않도록 하십시오.

 O 제품을 실외, 과도한 먼지, 물, 열원 또는 충격, 진동, 고온 또는 습도에 노출되는 장소에 

배치하거나 보관하지 마십시오.

 O 제품에 액체를 흘리지 않도록주의하고 젖은 손으로 제품을 만지지 않도록 주의하십시오.

 O 이 제품은 심장 박동기에서 최소 22cm 떨어진 곳에 두십시오. 이 제품의 전파는 심장 

박동기 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 O LCD 화면이 손상된 경우 구매처에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻으면 비누와 물로 

깨끗이 씻으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻어 내십시오. 세안 후  

불편함이나 시력 문제가 지속되면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

 O 지정된 시간 내에 배터리가 완전히 충전되지 않으면 충전을 중지하십시오. 배터리의 

과열, 연기, 파열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

 O 제품을 전자 레인지 또는 고압 용기에 넣지 마십시오. 배터리의 과열, 연기, 파열 또는 

화재가 발생할 수 있습니다.

 O 제품에서 액체가 샐 경우 (또는 제품에서 악취가 나는 경우) 인화성 물체로부터 즉시 

제품을 옮기십시오. 그렇지 않으면 배터리에서 누출된 전해액에 화재가 발생하여 연기, 

불꽃 또는 파열이 발생할 수 있습니다.

 O 배터리의 산 성분이 눈에 들어간 경우, 바로 문지르지 말고 깨끗한 물로 눈을 깨끗이 

헹구고 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 그렇지 않으면 영구적인 눈 손상이 발생할 수 

있습니다.

 O 배터리의 산 성분이 피부에 묻으면, 즉시 해당 부위를 물로 깨끗이 헹구고 즉시 의사의 

진찰을 받으십시오.

 O 제품을 떨어 뜨리거나 던지거나 강한 충격을 주지 마십시오. 그렇지 않으면 배터리가 

누출되거나 배터리의 보호 회로가 손상될 수 있습니다. 그 결과 배터리의 과열, 연기, 

파열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

 O 화기나 히터 근처와 같은 고온 (40 ° C 이상)에서 제품을 사용하거나 방치하지 마십시오. 

그렇지 않으면 플라스틱 분리기가 녹아 개별 셀이 단락될 수 있습니다. 이로 인해 

배터리의 과열, 연기, 파열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

 O 제품이 누출되거나 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. 배터리의 과열, 연기, 파열 또는 

화재가 발생할 수 있습니다. 

 O 제품을 차량에 두지 마십시오. 배터리가 과열 될 수 있습니다.

 O 화기 근처 또는 매우 뜨거운 장소에서 제품을 충전하지 마십시오. 배터리의 보호 회로가 

활성화된 경우에는 배터리를 충전할 수 없습니다. 보호 회로가 손상되면 배터리의 과열, 

연기, 파열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

 O 해당 국가 법률에 따라 배터리 (D181A)를 폐기하십시오.

 O 항상 이 설명서를 잘 보관하십시오.

Stand-by / حالت آماده به کار / استعداد / 待機 / 대기

Direct current / جریان مستقیم / تيار مبارش / 直流電 / 직류


