
Tento stručný návod k použití obsahuje informace pro první nastavení čtečky
epoc Reader. Úplné pokyny pro uživatele viz návod k obsluze systému epoc.

Obsah balení
• Čtečka epoc Reader • List se štítky

• Síťový napájecí adaptér • List s čirými chrániči štítků

Součásti čtečky epoc Reader
Obrázek dole ukazuje základní součásti čtečky a světelné indikátory stavu.

Stručný návod k použití
čtečky epoc® Reader

Kloub

Slot pro vložení kazetyIndikátor stavu baterie

Indikátor tlačítka
napájení

Svítí – napájení ze sítě, plně nabito

Bliká – napájení ze sítě, nabíjení

Vypnutá – napájení z baterie

Svítí – připraveno k použití
Bliká – zaneprázdněna
zpracováním
Červená – stav chyby

Vypnutý – nepřipojeno

Čtečka Reader je zapnutá
Čtečka Reader je vypnutá

Indikátor stavu testu
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Síťový adaptér

napájecí
zásuvka

Před použitím
Krok 1: Nabití

Před použitím čtečky epoc Reader nabijte její baterii podle následujících pokynů:

1.  Zkontrolujte, zda je čtečka Reader vypnutá. Pokud indikátor tlačítka napájení svítí
zeleně, vypněte čtečku Reader stisknutím a podržením tlačítka napájení nejméně
po dobu tří sekund.

2.  Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce.

3.  Připojte síťový adaptér k napájecí zásuvce na zadní straně čtečky Reader.

• Žlutý indikátor stavu baterie začne blikat.

• Po úplném nabití baterie žlutý indikátor stavu baterie přestane blikat. 

Poznámka: První nabití trvá zhruba čtyři hodiny.

Krok 2: Označení štítkem

Označte čtečku epoc Reader štítkem pro snazší odlišení od jiných čteček v zařízení.
Použijte přiložené štítky a pro prodloužení jejich životnosti je přelepte čirými chrániči.

Poznámka: Před uvedením jednotky do provozu nahlédněte do vnitřních
postupů kontroly kvality daného zařízení a požadavků
stanovených předpisy.
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