
KAZAKH 

 

 

Ашар алдында 

нұсқаулықпен танысыңыз! 

 

 

Бұл жылдам іске қосу нұсқаулығы сізге қалай қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуді көрсетеді және дұрыс орнатыңыз, тексеріңіз және 

тіркеңіз SCAN ~ LINK Armor System ™ 

SLAU-UV-NB-XXX-XX-07 

SLAU-UV-NB-XXX-XX-07 KIT 

 

Бұл нұсқаулықта дұрыс орнату үшін қажет негіздемелеі сілтемелер 
бар. 

 
 SCAN~LINK Technologies Inc. рұқсатынсыз қате орнату немесе түрлендіру  

 операторды  сәулелендіруге ұшыратуы және тұтынушының қолдануына тыйым  

 салынуы мүмкін. 

 SCAN~LINK Armour System™  жүйесі тек оператордың көмегімен ғана іске  

 асады. Ол оның қауіпсіздігіне жауап бере алмайды. Сонымен қатар жүргізушінің   

 үстінен қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін жауапты емес. 

 

 Назар аударыңыз: 

 

 SCAN~LINK Technologies Inc. рұқсатынсыз қате орнату немесе түрлендіру  

 тұтынушының қолдануына тыйым салынуы мүмкін. 

 

 SCAN~LINK Armour System™  жүйесі құрылыс орнында және өндірісте мобильді  

құрылғысы бар жерде ғана жұмыс істеуге арналған. Қоғамдық пайдалануға    

 арналмаған. 
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Түсінік  

SCAN ~ LINK Armour System
TM 

жүйесінің ресми «қауіпсіздік рейтингісі» 

жоқ. Сондықтан адам-құрылғы немесе обьект-құрылғы қақтығысу қауіптен 

құтылу үшін бастапқы қауіпсіздік шарасы ретінде қолдануға болмайды. 

Осы жүйе жаяу жүргінші мен оператордың зейінділігін жақсарту үшін 

қауіпсіздік жүйесінің тек қосымшасы түрінде ғана пайдаланылады.  

Тауарды пайдалану мен дайындау жұмыстары ауыстырылмайды. Жұмыс 

орнындағы жарақат пен өлім ықтималдығын азайту үшін SCAN ~ LINK 

Armour System
TM

 жүйесі нақты бар және бекітілген қауіпсіздік ережелерін 

кеңейтуге ғана арналған. Есте сақтаңыз, жаяу жүргінші құрылғыда 

көрінбеуі мүмкін, егер ол SCAN ~ LINK
TM

 қорғаныс жапсырмалары бар 

қорғау киімді кимесе. Жұмысшылар мен сол жұмыс орны болып жатқан 

жерде (құрылыс алаңы т.б.) жүрген адамдардың барлығы SCAN ~ LINK 

Armour System
TM 

функционалды жүйесімен таныс болуы тиіс. Сонымен 

қатар алаңда абай болу керек. 

SCAN ~ LINK Armour System
TM

 жүйесін орнату мен пайдалану және 

техникалық қызмет көрсетуі бірнеше ресми құжаттармен, 

түсініктемелермен және нұсқаулықтармен рәсімделген. Ол құжаттар кез 

келген жағдайда сұралса, көрсетуге дайын. SCAN ~ LINK Armour System
TM

 

жүйесін немесе кез келген компонентін  қолдануда сіз құжаттарда 

айтылған барлық талаптарды ұстануыңыз тиіс. 
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Мазмұны/Талаптары 

 

 

1-қадам: Орнату 7-бет 

2-қадам: Сымдар 10-бет 

3-қадам: Тестілеу 13-бет 

4-қадам: Тіркелу 15-бет 

Техникалық мінездемелері  16-бет 

Қосылым сызбалары 18-бет 

Шектеулі кепілдеме 20-бет 
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Сертификаттар 

FCC (Федералды байланыс комиссиясы) 

Берілген құрылғы FCC Ережесінің, 15 бөлімінің талаптарына сай 

жасалған. Тауардың пайдалануға рұқсат етілуі 2 шарт арқылы іске асады: 

(1) берілген құрылғы зиянды бөгеттер туғызбауы тиіс және (2) берілген 

құрылғы кез келген бөгеттерді, қоса алғанда жұмысқа кедергі болатын 

бөгеттерді қабылдауы керек. 

Пайдалануға берілер алдында өндірушінің рұқсатынсыз тауардың кез 

келген өзгерістері мен түзетулері бірден заңсыз болып есептеледі. 

Берілген құрылғы тестілеуден өткен және FCC Ережесінің, 15 бөлімінің 

А классының цифрлық құрылғы талаптарына сай жасалған. Бұл қойылған 

шектеулер құрылғы коммерциялық ортада пайдаланатын кезде зиянды 

бөгеттерден қорғауды қамтамасыз ету үшін өндерілген. Берілген 

құрылғы түрленеді, радиотолқындарды шығарып, қолдана алады. Ал қате 

орнатқан және пайдаланған уақытта орнату нұсқаулығы бойынша 

радиолық байланыс үшін бөгеттер туғызуы мүмкін. Бұл құрылғыны 

тұрғындар бар жерде пайдалану бөгеттер туғызу мүмкін. Сол кезде 

қолданушы өз қалтасынан ақша төлеп, туындаған бөгеттердің алдын 

алады. 

IC (Канада индустриясы)/IFT 

Берілген құрылғы Канада индустриясының лицензияланбаған RSS 

(радионы сертификаттау стандартына) стандарттарына сәйкес. Тауардың 

пайдалануға рұқсат етілуі 2 шарт арқылы іске асады: (1) берілген 

құрылғы зиянды бөгеттер туғызбауы тиіс және (2) берілген құрылғы кез 
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келген бөгеттерді, қоса алғанда жұмысқа кедергі болатын бөгеттерді 

қабылдауы керек. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux 

appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 

même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

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. 

 

FCC/IC 

FCC/IC ережеделінің радиоесептерінің ықпалы мен бақылаусыз қалған 

әрекеттерді ретке келтіру үшін, SCAN~LINK™ антенналық блогі мен 

оператор дисплейлі блогі барлық адамдардаң минимум 20 см (8 дюймді) 

қашықтықта орналасқанына және кез келген басқа антеннамен 

байланысып тұрған жоқ екеніне көз жеткізу керек.  

 

Радиоесептер мен оның ықпалы туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, 

келесі сілтемелер арқылы өтіңіз: 

https://support.scan-link.com 

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm 

https://sms-sgs.ic.gc.ca/search/radioEquipmentPortal 

 

  

https://support.scan-link.com/
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
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Қаптаманың құрамы: 
 

SLAU-UV-NB-XXX-XX-04 

 
 

 

 

 

 

Қосымша SLAU-UV-NB-XXX-XX-04-KIT 

 

 

 

 

Сериялық номері 

Орнату алдында номерді жазып алыңыз: 

 

Антенна 00 : 1C : 2C : XX : XX : XX : XX : XX 

Дисплей 00 : 1C : 2C : XX : XX : XX : XX : XX  

Кабина дисплейі Антенна блогі дана қуат беру 

блогінің сымы 

дабылдың ішкі 

сигналы 
арналған монтажды 

кронштейн                       
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Орнату 

Антеннаны орнату 

Armour антеннасын ортану үшін нақты биіктігі 5-6 фут (150-180см), бірақ 

максималды орналасу биіктігі 15 футты (4,5 м) құрауы мүмкін. Ал одан 

биік орнату оның байланысына кері әсерін тигізеді. 

Көлігінізде орнату үшін тігінен  (15 дюйм немесе 40 см) және 

көлдеңенінен (10 дюйм немесе 25 см) саңылау болуы керек. 

Антеннаны анықтау ауқымы түзу сызықтар арқылы анықталады. Ол 

антенналық блоктің «сыртқы бетінен» көрінеді (сыртқы беті SCAN ~ 

LINK белгісімен белгіленген). 

 

 

 

 

Есте сақтаңыз, антенна дұрыс жұмыс жасау үшін тігінен орналасуы 

тиіс. Антенна шнуры төменгі жағыннан шығып тұру қажет.  

Қате:  жердің беті көрінбейді 

Дұрыс:  жердің беті анық көрінеді 
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Антеннаның барлық жағыннан толық және таза көрініс болуы 

қажет! 

Сіз көлігіңізде белгіленген орынға монтажды кронштейнге сыртқы бетін 

тіреуіш арқылы мықты байлағаныңыз қажет. Шкворень төменгі жақта 

болуы керек. Монтажды кронштейннің саңылауы  1/4 дюйм (6 мм) 

диаметрді құрайды.  

Кронштейнді байлаған соң, антеннаны антеннаның артқы бөлігі 

арналары арқылы төрт жақ басына кигізіңіз. Дұрыс қалыпта болған 

жағдайда 7/16 дюймді (11мм) бұрандалар көмегімен тартып тастау қажет. 

Антеннаны (керек кезде бүгіп) орналастырып, оның «Нысана» нүктесіне 

бағытталуын бақылау керек. «Нысана» жерден бес фут (150 см) 

қашықтықта және антенандан 20 фут (6 м) қашықтықта болу қажет. 

Барлық жүйе қозғалып кетпеу үшін топсалы бекіткіш арқылы тартып 

тастайды. 

Кабиналық дисплейді орнату 

Кабиналық дисплей  "In-Cab Display” атты жазу бар ақ қорапта 

орналасқан. Ішінде дисплейдің өзін және екі жапсырмалы лентаны 

табасыз. 

Дисплей блогіндегі бау ұзындығы 6 фут  6 дюймді  (200 см) құрайды 

және ол 12-24 вольт электр қуатын талап етеді. 

Жапсырманың бір шетін дисплейге, екінші шетін орнату жетіне 

орналастырыңыз. Орнату жері түп-түзу және жүргізушігі көрінетін жерде 

тұруы тиіс. 

Дисплей кез келген жерде орналасуы мүмкін. Мониторнгтің 

қолайлылығы үшін көзге көрінетін жерде яғни, жүргізушіден 12 дюйм 

(30 см) қашықтықта тұруы керек. 
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Қосымша:  сыртқы дабыл – орнату және іске қосу 

SCAN ~ LINK Armor ™ бумасы сыртқы дабылмен бірге келген болуы 

мүмкін, сондықтан кабинадан тыс жұмысшылар белсенді жабдықтың 

қасында болғанын біледі. 

Дабылды антенналық кронштейнге орнатуға болады. Кронштейнде 

дабыл үшін екі жағында бекіту тесіктері бар. Кір жуғыш машинаны 

оятқыштан шығарып алыңыз да, дабылды орнату тесігіне салыңыз және 

шайбаны қайтадан ораңыз. Кір жуғышты қосымша берік болу үшін жіпке 

Loctite ™ жабысқақ (немесе ұқсас) қолданыңыз және шайбаның бос 

тербелуіне жол бермеңіз. 

. 

 

 

   

 

 

 

 

Орнатылғаннан кейін дабылды Антеннадан шығып, Эстафеталық 

атқышқа қосыңыз. Бұл жоғарыдағы суреттегі төменгі сол жақтағы кабель 
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Сымдарды іске қосу 

 

Дисплейді іске қосу 

Кабинада отырып, тиісті электр сымын ұстатқышқа апарып қосыңыз. 

Бұл сымдар 18AWG (1.02mm) немесе одан да үлкен типті сым арқылы 

 ұзартылады: 

Қуат 

кабелі 

Қызыл сым Қуат көзі Әрдайым VCC (+12-28VDC ) 

Қара сым  Қуат көзі Әрдайым VDD (-) Жабдықты жерлендіру 

Оранжевый  провод 

Реверсивті кіру 
Әрдайым Реверсивті кіру 

Көк сым (тек SLDU-

006SRE) Қателік реле 

Қателік / Қуат Жоқ Ашық 

Қателік Жоқ / Қуат Жалпы (Жасыл) релеге жабық 

Жасыл сым (тек SLDU-

006SRE) Жалпы реле 
Әрдайым  

Белый провод (только 

SLDU-006SRE) Реле 

обнаружения 

Анықтайды/ Қуат 

Жоқ 
Ашық 

Анықтамайды / 

Қуат 
Жалпы (Жасыл) релеге жабық 
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Дисплейдің электр қуат көрсеткіші жоғарғы денгейіне келмегенше (<8 

Вт), және белгісіз себептермен сым қысылып кетсе,  оған 1A 

сақтандырғышты қосқанда, электр тізбегінің матасуының алдын алу 

мүмкін. 

Антеннаны іске қосу  

Сіздің Armour блогіңізбірнеше кабельдерді қамтиды.Қазіргі уақытта, 

бізді тек біреуі ғана қызықтырады: ол электр қуатының  бұрауы.  

Электр қуатының бұрауы "Power Harness" атты орамада болуы тиіс. 

Бірақ, сіз оны тағы да бұрау жалғағышы арқылы анықтай аламыз. Оның 

екі шаршы тәріздес саңылауы мен алты штифтке арналған саңылауы бар. 

Бұраудың сымы  

18AWG (1.02mm) сымның көмегімен ұзартылуы мүмкін. Барлық сыртқы 

қосылыстар ауа райына төзімді екеніне көз жеткізуіңіз қажет. 

Қызыл сым +12-24VDC, fused @ 1A 

Қара сым Жер /Корпус 

Сарғылт сым Триггер: Реверсивті немесе  

Кілт/оталдыру  (12-24V, белсенді 

деңгей жоғары)  

Егер қажет болса, 

Кілт/Оталдыруды іске қосу үшін, 

қызыл сым қосылған белгіге 

қосыныз.   

 

Антенна электр қуатын алса белсенді болады, бірақ сарғылт сым 

қосылмаса жапсырмаларды анықтай алмайды. Антеннаның сарғылт 

сымы реверсивті дабылға (артқы жағындағы дабыл) немесе қызыл сым 

қосылған электр қуатына (кілт/оталдыру) қосылып тұруы тиіс. Егер 

антеннаның сарғылт сымы қызыл сым қосылған электр қуатына 

(оталдыру) қосылып тұрса, онда көліктің артпен немесе керісінше 
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келе жатқанына қарамастан, антенна, дисплей және дабыл әрқашан 

белсенді болады!  

Сымның бағытын абайлап қарап, қысылып қалмауын қадағалау керек 

және 12-24 Вольт электр қуатына қосу қажет. Антенна іштей қорғалады, 

бірақ бұл көлікті немесе сымды электр тізбегінің матасуынан 

қорғамайды. Сондықтан, 1A сақтандырғышына қосылуын қажет деп 

ойлаймыз.  

Енді, сіз электр қуаты бұрауын антеннаға қоса аласыз. Біріктіретін құрал 

поляризацияланған, сондықтан саңылауға тек қажетті қалыпта ғана 

қосылу керек. 

Егер сізде антеннадан шығатын бірнеше сымдар болса, онда Антенаның 

төменгі, егер Антеннаға адам ретінде қарағанда, сол жағыннан шығып 

тұрған  сым электр қуаты болып саналады. 
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Тестілеу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орындалу тәртібі 

Көлік оталдыруын қосыныз (қозғалтқышты қосу тиіс емес, тек егер 

көлікті қарсы бағытқа бұрғыңыз келсе).  

Егер антеннаның сарғылт сымы реверсивті дабылға қосулы болса, онда 

көлікті қарсы бағытқа бұруыңыз қажет. 

Антеннадан 30 фут (10 метр) қашықтыққа тұрыңыз және көлікке қарай 

қырын адымдаңыз. Сіз көліктен 20 фут қашықтықта болсаңыз дисплей 

Бүйірінен көрінісі 

5-6' (1.5-1.6m) 
Орнатылған биіктігі 

20' (6m) Диапазон Үстінен көрінісі 

13' (4m) ені 
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дабыл беруі тиіс. Егер сіздің сыртқы дабылыңыз орнатылса, ол да 

дабыл/дыбыс береді. 

Сіз дисплейдің дабылын дисплейдің бетінде орналасқан сұр баспа 

арқылы басқара аласыз. Жарықдиодтар бірден төртке дейін жанып, қайта 

бірге дейін оралады. Жарықдиодтың көп жануынан дыбысы көтеріле 

береді.  

Көрінетін жерден шығып кеткен жағдайда дабыл қосымша үш секунд 

ішінде соғады.  

Тағы бір рет тестілеу жасап көріңіз. Егер жапсырмалар көрінетін 

ауданның шекарасы көліктен 16,4 фут (5 метр) қана қашығында 

орналасса, онда нысананы баптау қажет. Мүмкін оны жоғары немесе 

төмен түсіру керек.  

Енді антеннаның бір жағына тұрыңыз. Осы үрдісті қайта жасап, 

көрінетін жердің аумағын анықтаңыз. Антеннаның көрінетін аумағы 

«конус» тәрізді: ұзындығы 25 фут (8 метр) және ені 12 фут (4 метр) 

болуы тиіс. 

Антеннаның көрінетін жерін анықтап, дұрыс екеніне көз 

жеткізген соң, көлікті өшіріңіз. 
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Тіркеу  

Құттықтаймыз! 

Сіз SCAN ~ LINK Armour жүйесін сәтті орнаттыңыз. 

Жүйеге 1 жыл кепілдеме беріледі. Егер кез келген себептермен тауарды 

қайтарып бергіңіз келсе, сіздің атыңызға тіркелген кепілдеме болуы тиіс. 

Тіркеу бірнеше минут уақытыңызды алады және ғаламтор желісі арқылы 

онлайн тіркелуге болады. 

 http://www.scan-link.com сайтына кіріп, «Resources» менюінде «Warranty 

Registration» сілтемесін басыңыз.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scan-link.com/
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ТЕХНИҚАЛЫҚ 

МІНЕЗДЕМЕ 

Антенный модуль 
Тауар атауы Мағынасы  Белгісі  

Жоғары кернеулі 

ток 
От 12V до 28V DC 9V-тан 34V DC абсолюттік шама 

Кіретін ток 12VDC 0.28A   

Кіретін ток 24VDC 0.14A   

Тұтынушы қуат, 

12VDC 
3.5W   

Тұтынушы қуат, 

24VDC 
3.5W   

Реверсивті қосылу 

Жоғары белсенді 

деңгей  

9-36V DC 

Реверсивті дабыл көрінеді, егер 

қосылудағы кернеулі ток 9 бен 34 Вольт 

аралығында болса.  

 

Егер дабыл үзіліп қалса немесе жерге 

қосылған болса, онда көлік артпен жүріп 

тұрған емес деген мағына. 

Диапазоны 

 
8 м Типті 

Температура 

мөлшері 
От -20°C до +50°C 

Қоршаған орта. Төмен температура үшін 

қолайлы нұсқа 

RFID сенсорының 

радиолық жиілігі 
902.3 – 927.7 MHz 

Солтүстік-Америкалық  

лицензияландырылмаған 

Сымсыз қосудың 

жиілігі 
2.405 – 2.475 GHz 

Солтүстік-Америкалық  

лицензияландырылмаған 

УД Канада 

индустриясы 
9283A-SLAU270NB SCAN-LINK Technologies Inc. тіркелген 

FCC ID YUU-SLAU270NB SCAN-LINK Technologies Inc. тіркелген 

Қорғаныс классы IP-65 үшін Суға салмау 

RoHS сәйкестілігі иә  
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Кабинаның дисплей модулі 

Тауар атауы Мағынасы  Белгісі  

Жоғары кернеулі 

ток 
От 12V до 28V DC 9V-тан 34V DC абсолюттік шама 

Кіретін ток  100mA 9VDC жоғары мөлшері 

Тұтынушы қуат 1W Типті 

Реверсивті 

қосылу 

Жоғары белсенді 

деңгей  

9-36V DC 

Реверсивті дабыл көрінеді, егер 

қосылудағы кернеулі ток 9 бен 34 

Вольт аралығында болса.  

 

Егер дабыл үзіліп қалса немесе 

жерге қосылған болса, онда көлік 

артпен жүріп тұрған емес деген 

мағына. 

Сымсыз қосудың 

жиілігі 
2.405 – 2.475 GHz 

Солтүстік-Америкалық  

лицензияландырылмаған 

УД Канада 

индустриясы 
7084A-SM220 

SCAN-LINK Technologies Inc. 

тіркелген 

FCC ID U90-SM220 
SCAN-LINK Technologies Inc. 

тіркелген 

Дабылдың жиілігі 
99dB(A)  

88dB(A) 

20 см (8 дюймов) типті жоғары 

мөлшері 

20 см (8 дюймов) типті жоғары 

мөлшері 

Қорғаныс классы 
Мекеме ішінде 

қолдану үшін 
 

RoHS сәйкестілігі иә  

 

Қосымша ақпарат үшін info@scan-link.com. мекен-

жайына электронды хат жіберіңіз 

 

 

 

 

mailto:info@scan-link.com
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ҚОСЫЛЫМ ДИАГРАММАСЫ: РЕВЕРСИВТІ ТРИГГЕР 
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ҚОСЫЛЫМ ДИАГРАММАСЫ: РЕВЕРСИВТІ ТРИГГЕР 
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Шектеулі кепілдеме  
 

Өндірушінің шектеулі кепілдемесі мен жауапкершіліктің 

шектеулілігі 

 

Кепілдеме міндеттері 

 
1. SCAN ~ LINK Technologies Inc. ("SCAN ~ LINK")  SCAN ~ LINK құрылғысының (әрі 

қарай «Құрылғы») алғашқы сатып алушысына (соңғы қолданушыға) (әрі қарай «Сатып Алушы») 

ешбір ақауы жоқ екендігіне кепілдеме береді. Сонымен қатар SCAN~LINK осы құрылғының  

құрылғыны сатып жіберген адамға (әрі қараә «Дилер») немесе Сатып Алушыға жеткізілген 

мерзімінен бастап 1 жыл ішінде (әрі қарай «Кепілдеме уақыты») дұрыс жұмыс істеуіне, оның ешбір 

механикалық жөндеусіз қолданыла беруіне кепілдік береді.  

2. Нақты шектеулі кепілдеме берілуі оның  SCAN ~ LINK құрылғысындағы жалғыз 

кепілдеме болып саналады. SCAN ~ LINK құрылғысы қандайда бір жанама, қосымша, тікелей емес 

немесе қосалқы кепілдеме, ережелер мен қорытындылар бермейді. SCAN ~ LINK-тің атынан ешкім 

ешқандай кепілдеме бере алмайды.  

3. Нақты шектеулі кепілдеме Құрылғынын алғашқы Сатып Алушына ғана беріледі. Оның 

басқа адамдарға заңды құқығы жоқ. 

4. Егер SCAN ~ LINK Құрылғысын Кепілдеме Уақытында жөндесе немесе ауыстыру 

жұмыстарын жүргізсе, онда жөнделген немесе ауыстырылған құрылғы кепілдемесі алғашқы құрылғы 

кепілдеме уақыты біткен кезде тоқтатылады. Сонымен қатар жеткізу, жөндеу жұмыстары немесе 

ауыстыру кезіндегі уақыт шектеулі Кепілдеме Уақытынан алынып тастамауы тиіс. 

5. Кепілдеме жөндеу жұмыстары SCAN ~ LINK компаниясымен немесе мамандырылған 

агенттері арқылы іске асады. Егер сатып алушы немесе осы компанияның емес маманы Құрылғы 

жөндеу жұмысын жасаса, нақты шектеулі кепілдеме өз күшін жояды.  

6. SCAN ~ LINK компаниясы арқылы көрсетілетін кепілдеме немесе көмек көрсету сатып 

алушы үшін шартты кепілдеме болып саналады. Сондықтан кез келген ақауда компания өкіліне 

Кепілдеме жарамдылығына дейін тауарды көрсеткен жөн. 

7. Дилер мен SCAN ~ LINK компаниясы бірігіп жұмыс жасай отыра, сатып Сатып 

Алушының құрылғыға байланысты ақауларды Сатып Алушының көзінше сол кезде шешуге 

тырысады. 

8. Егер SCAN ~ LINK Құрылғысы пошта арқылы жеткізуге лайық болса, Құрылғыны 

поштамен жіберу үшін SCAN~LINK компаниясы қайтару нөмерін ("RMA") береді. 

9. SCAN ~ LINK компаниясына қайтарылған кез келген Құрылғы пошта арқылы жіберілер 

кезде SCAN ~ LINK талаптарына сай жасалуы тиіс. Егер талапқа сай жіберілмесе SCAN ~ LINK 

Құрылғы үшін жауап бермейді. 

10. Құрылғыны алған соң SCAN ~ LINK Құрылғының жұмыс істемейтінін анықтаса, 

кепілдемесі бар екендігіне көз жеткізсе, SCAN ~ LINK өз қалауы бойынша қарап: 

 Құрылғы бөлшегін жаңа немесе қалпына келтірілген бөлшектер арқылы, жөндейді де 

алушыдан ешбір ақы алмайды; 
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 жарамсыз Құрылғыны жаңа немесе қалпына келтірілген құрылғымен ауыстырып, сатып 

алушыдан ешбір ақы алмайды; немесе 

 Сатып Алушыға құрылғы үшін сатып алу кездегі төленген ақшасын қайтарып береді. 

11. Егер SCAN ~ LINK нақты шектеулі кепілдеме бұл Құрылғыға жарамды емес немесе бұрын 

жойылған екенін анықтаса, SCAN ~ LINK Құрылғыны тексерістен өткізу мен түрлі бағыттағы 

техникалық қызмет көрсету үшін төлемақы алады. Төлемақы жөндеуге кеткен уақыт, бөлшектерін 

ауыстыру, және Құрылысты жеткізу шығымдарына байланысты болады. 

12. Қызмет көрсету, бөлшектердің саны мен алу уақыты әртүрлі болуы мүмкін. 

13. Егер SCAN ~ LINK Құрылғыны ауыстырса, ол сатып алушының жеке           меншігіне 

айналады. Ал ауыстырылған тауар SCAN ~ LINK-тің иелігіне өтеді. 

         

     Кепілдеменің шектеулілігі мен ерекшелігі 

 

14. SCAN ~ LINK-тің анықтауы бойынша, нақты шектеулі кепілдеме, егер Құрылғының 

зақымдануы, жұмыс істемеуі немесе ақаулықтары келесі берілген жағдайларға байланысты болса, 

қолданбайды. Берілген жағдайлардың ішіне келесіні қосуға болады: 

 егер Құрылғы өз міндеті бойынша қолданбаса, дұрыс пайдаланбаса, өзгертілсе, 

түрлендірсе, жылу әсеріне ұшырылса, құлатып алынса, бой бермейтін күш әсеріне ұшырылса, қатал 

ұсталынса, немесе елемеусе; 

 SCAN ~ LINK берген нұсқаулықтарын қолданбай, Құрылысты SCAN ~ LINK 

қабылдамаған азық-түлікпен, қосалқы заттармен, бағдарламалық жасақтамалармен, немесе қосымша 

құралдармен бірге пайдаланса; 

 Құрылғы, орнату немесе қолдану нұсқауларындағы техникалық қызмет әдістері бойынша, 

дұрыс орнатылмаса немесе қолданбаса; 

 Құрылғыны орнату немесе қолдану нұсқауларындағы техникалық қызмет көрсету 

процедуралары бойынша қолдамаса. 

 

Шектеулі жауапкершілік 

 

15. Жергілікті заңмен SCAN ~ LINK компаниясына рұқсат берілген шаралар бойынша, Нақты 

шектеулі кепілдеме Сатып Алушының Құрылғыға қатысты  ерекше заңды құқығын анықтайды, және 

ешбір басқа кепілдік немесе шарт, соның ішінде тауарлық күй, қанағаттарлық сапа және белгілі бір 

мақсатқа жарамдылық туралы кепілдіктер мен шарттар, тікелей немесе жанама түрде берілмейді. 

16.  SCAN ~ LINK ешқандай жағдайда, тіпті мұндай зияндар болуы мүмкін екендігінен 

хабардар етілсе де және тіпті мұндай құқық қорғау құралы өзінің негізгі мақсатына жете алмаса да, 

құрылғы қолдануына немесе қолдану мүмкен еместігіне байланысты кез келген тікелей, ерекше, 

кездейсоқ, жанама зиян мен зақым (соның ішінде алынбай қалған пайда, жұмыстың тоқтап қалуы 

немесе басқа мүлік зақым) үшін жауапкершілік көтермейді. Жоғарыда айтылған шектеу, кез келген 

зиян талап, болжам тәртіпте немесе басқа заңды негізде мәлімдеуіне тәуелсіз болып, әрқашан 

орындалу керек. Нақты шектеулі кепілдемеге қатысты зиян мен зақым үшін SCAN ~ LINK 

компаниясының, оның атынан қызмет көрсетіп отырған қызметкерлерінің немесе қоса іс атқаратын 

қызметкерлерінің кепілдемесі Құрылғыны сатып алу кезіндегі құннан немесе Құрылғы алмастыру 

құннан, қайсысы аз екеніне тәуелді, артық мөлшермен шектеледі. 

  

Заңды реттелуі 
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17. Нақты шектеулі кепілдеме осы аумақта қолданылатын Онтарио мен Канада заңдары 

арқылы іске асады.   

 

Әр түрлі мәселелер     

  

18. Нақты шектеулі кепілдеме барысында жасалған барлық өтініштер нақты               құжат 

негізінде реттеледі. Егер Нақты шектеулі кепілдеме мен басқа               кепілдеме арасында 

келіспеушілік туындаса, Нақты шектеулі кепілдеме ережелері SCAN LINK-ке осы келіспеушілікке 

шектеліп қолдану керек. 

19. Егер нақты шектеулі кепілдеменің кез келген ерекшелігі, негіздемесі заңсыз немесе 

жарамсыз болып танылған жағдайда, Нақты шектеулі кепілдеменің қалған ерекшеліктері мен 

тәртіптері жарамдылық пен орындалу шарттарын бұзбайды. 

 

 

 

Құжаттың авторлық құқығы 

SCAN ~ LINK Technologies Inc., 2016.компаниясына тиесілі. 

Барлық сауда маркалары өнідірушінің жеке меншігінде. 

Құжат 2016 жылдың тамыз айынан бастап жарамды. SCAN ~ LINK мүмкін құжаттаманы өзгерткен 

болар, ол туралы ақпаратты мына сайттан таба аласыз, 

www.scan-link.com. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scan-link.com/
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Қосымша өнімдер 

DESCRIPTION PART NUMBER PHOTO 

Yellow Safety Vest 

Sizes: Small, Medium, Large, 

XLarge, XXLarge 

SLYV14S 

SLYV14M 

SLYV14L 

SLYV14XL 

SLYV14XXL 

 

 

Orange Safety Vest 

Sizes: Large 

 

 

SLOV15L 

 
 

Hard Hat Kit SLHHK 

 

External Beeper Alarm SLBA-12B 

 

RapidPair™ SLRP-SN220 

 

Marker Tag SLMT 

 

Marker Tag – Long Range SLMTLR 

 

Tag Health Tester SLHT-04D 
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SCAN~LINK Technologies Inc. 

611 Tradewind Drive, Unit 200 

Ancaster, Ontario L9G 4V5 

Canada 

 

905-304-6100 

www.scan-link.com 

 

 

Негізгі ақпарат 

 

info@scan-link.com 

Сату 

sales@scan-link.com 

Техникалық көмек 

support@scan-link.com 


