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Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään.

Käyttökohde

TuneWISE-skanneria käytetään yhdessä TuneWISE -käsipäätteen ja Connect 
WISE USB -donglen kanssa kunkin tuotteen tunnistamiseen ja niiden 
liittämiseen WISE-järjestelmän toimintoihin.

Tuotteet tunnistetaan lukemalla tuotteiden QR-koodit TuneWISE-skannerilla, 
joka kommunikoi TuneWISE:n kanssa Bluetooth-yhteydellä.

Yleistä 

Henkilöstön on luettava koko ohje ennen töiden aloittamista. Takuu ei 
korvaa tuotteelle tai sen osalle virheellisestä käsittelystä aiheutunutta 
vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu. Lisätietoa WISE:stä on 
osoitteessa www.swegon.fi olevassa dokumentaatiossa

Pakkauksen sisältö
1 TuneWISE-skanneri

1 telakka

1 virtalähde

1 käyttöohje

Turvallisuus

Tuotteen asennuksen järjestelmään saavat tehdä vain Swegonin kouluttamat 
huoltohenkilöt.

Älä katso lasersäteeseen.

Asennus
Tarkasta, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita.

Kytke telakan virtalähde pistorasiaan ja lataa skanneri, katso kuva 1.

Lataa 4,5 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Käsittely

Kun TuneWISE-skanneri on ladattu ja kytketty TuneWISE:en sivun 2 
ohjeiden mukaan, skanneri on käyttövalmis. 

Näyttää tuotteen QR-koodin ennen pariliittämistä. 

Tuotteen koodi luetaan suuntaamalla laserlukija QR-koodia kohti ja 
painamalla liipaisinta. 

Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko. 

Vianetsintä

Tarkasta, että tuote on ladattu ja liitetty oikein TuneWISE -käsipäätteeseen. 

Puhdistus

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, 
puhdistus- ja liuotinaineita tai pölynimuria.

Huolto/kunnossapito

Jos epäilet, että tuotteessa on vika, ota yhteys Swegoniin. 

Jätteenkäsittely

Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuu

Tuotetakuu tai palvelu raukeaa/sitä ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on 
korjattu tai muutettu, ellei Swegon ole kirjallisesti hyväksynyt korjausta 
tai muutosta tai (2) jos tuotteen valmistenumero puuttuu tai se on tehty 
lukukelvottomaksi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Swegon AB vakuuttaa, että TuneWISE-skanneri täyttää direktiivin 1999/5/EY, 
2014/35/EU ja 2011/65/EU sovellettavat vaatimukset ja määräykset. 

Täydellinen EU-vakuutus löytyy Swegonin kotisivuilta 
www.swegon.fi

Vakuutus on voimassa vain, kun tuote on asennettu tämän asiakirjan ohjeiden 
mukaisesti eikä tuotteeseen ole tehty muutoksia.

Tekniset tiedot

Skanneri
Taajuuskaista:                                         2,4–2,5 GHz, IMS-alue (2400-2483 MHz)
Latausaika: 
Käyttöaika yhdellä latauksella 
Akku:

4,5 tuntia 
8 tuntia 
2000 mAh Li-ioni minimi

IP-luokka: IP65
Laserluokka: luokka 2
Väri: Musta/oranssi
Ympäristön lämpötila:  Käyttö: -20 – + 50°C, Varastointi: -40 – +70°C
RH: 0 – 95% Ei tiivistyvä  
Skannerin paino: 420 g.

Telakka
Käyttöjännite: 230V AC 
Suurin tehonkulutus: 5 W 
Paino: 290 g.

Kuva 1. TuneWISE-skannerisarja koostuu käsiskannerista, telakasta ja virtalähteestä.
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Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään.

TuneWISE -käsipäätteen liitäntä

Skannerin liittämiseksi TuneWISE:en on ensin tehtävä muutama 
asetus skanneriin. 

Asetukset tehdään skannaamalla seitsemän koodia järjestyksessä. 
(koodista riippuen kuuluu erilaisia piippausääniä).

Odota n. 5 sekuntia kunkin koodin välissä

Kun skannerin asetukset on tehty, käynnistä TuneWISE ja mene ase-
tusvalikon valikkoon ”Skanneri”. 

• Kun skanneri näkyy luettelossa: Valitse ensin skanneri ja sitten 
Connect.

• Kuuluu piippausääni ja skanneri-symboli näkyy TuneWISE:n otsik-
korivillä:

• Valmis.

Ellet skanneria voi liittää TuneWISE:en, suorita toimenpiteet uudel-
leen.

  Viivat ja QR-koodit, joita käytetään TuneWISE-skannerin alustukseen

1.

2.
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