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Corporation. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou usada de nenhuma forma, seja por meios
elétricos ou mecânicos, sem permissão por escrito da Zebra. Fotocópias, gravações e sistemas de
armazenamento e recuperação de informações são expressamente proibidos. O material incluído neste
manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
O software é fornecido "como está". Todo o software, inclusive o firmware, é fornecido ao usuário sob
licença. A Zebra concede ao usuário uma licença de uso não transferível e não exclusiva para cada
programa de software e firmware fornecido a seguir (programa licenciado). Com exceção das cláusulas
a seguir que determinem o contrário, esta licença não pode ser cedida, sublicenciada nem transferida de
nenhuma forma pelo usuário sem autorização prévia por escrito da Zebra. Não é concedido nenhum
direito para copiar um programa licenciado total ou parcialmente, exceto se permitido pela lei de direitos
autorais. O usuário não poderá modificar, combinar nem incorporar nenhuma forma ou parte de um
programa licenciado ao material de outro programa, criar um trabalho derivado de um programa
licenciado ou usar um programa licenciado em uma rede sem autorização por escrito da Zebra.
O usuário concorda em manter o aviso de direitos autorais da Zebra nos programas licenciados
fornecidos, valendo o mesmo para quaisquer cópias autorizadas totais ou parciais. O usuário concorda
em não descompilar, desmontar, decodificar ou realizar engenharia reversa em nenhum dos programas
fornecidos ou em qualquer uma de suas partes.
A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em quaisquer de seus softwares ou produtos para
melhorar a confiabilidade, as funções e o design.
A Zebra não assume qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de (ou relacionado à) aplicação
ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos aqui.
Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de
qualquer outro modo sob nenhum direito de propriedade intelectual da Zebra. Existe uma licença
implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.
Zebra e o gráfico da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma
marca registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies. Bluetooth é uma
marca registrada da Bluetooth SIG. Microsoft, Windows e ActiveSync são marcas registradas ou marcas
comerciais da Microsoft Corporation. Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade
de seus respectivos proprietários.
Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL E.U.A.
http://www.zebra.com

Recomendações de saúde e segurança
Recomendações ergonômicas
Cuidado: para evitar ou minimizar o risco potencial de lesão
ergonômica, siga as recomendações abaixo. Consulte a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) local para certificar-se de
estar cumprindo os programas de segurança de sua empresa a fim de
evitar lesões entre seus funcionários.
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•
•
•
•
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•

Reduza ou elimine movimentos repetitivos
Mantenha uma postura natural
Reduza ou elimine o excesso de força
Mantenha os objetos de uso freqüente a uma distância confortável
Execute as tarefas na altura apropriada
Reduza ou elimine vibrações
Reduza ou elimine a pressão direta
Proporcione estações de trabalho ajustáveis
Proporcione espaço adequado
Proporcione um ambiente de trabalho conveniente
Melhore os procedimentos de trabalho

Informações sobre Assistência Técnica
Em caso de problemas no uso do equipamento, entre em contato com o suporte técnico ou de
sistemas de sua instalação. Se houver algum problema com o equipamento, eles entrarão em
contato com o Suporte da Zebra em: www.zebra.com/support
Para obter a última versão deste guia, acesse: www.zebra.com/support

Garantia

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse:
http://www.zebra.com/warranty.

Somente para a Austrália:

Esta garantia é fornecida pela Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03,
Cingapura 068895, Cingapura. Nossos produtos acompanham garantias que não podem ser excluídas em
conformidade com a Lei Australiana do Consumidor. Você tem direito a uma substituição ou um reembolso por
uma falha grave e à compensação por quaisquer outros danos ou perdas razoavelmente previsíveis. Você
também tem direito ao reparo ou substituição de produtos caso estes apresentem falhas quanto à qualidade
aceitável e se a falha não caracterizar uma falha grave.
A garantia limitada da Zebra Technologies Corporation da Austrália acima é um adicional aos direitos e recursos
que você pode ter de acordo com a Lei Australiana do Consumidor. Em caso de dúvidas, entre em contato com a
Zebra Technologies Corporation pelo número +65 6858 0722. Acesse também nosso site: http://www.zebra.com
para obter os termos de garantia mais atualizados.

Berços CHS5000-8000/SAC5000-8000/CHS5000-1000
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Informações Regulamentares

Acessórios com Um Compartimento

Este dispositivo foi aprovado pela Symbol Technologies, Inc., uma
empresa Zebra Technologies.

Use SOMENTE uma fonte de alimentação LISTADA pela Zebra, Tipo
nº 50-14000 (5,4 VCC/3 A), ou PWRS-14000 (5,4 VCC, 3 A), de
Encaixe Direto, marcada como Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV).
O uso de uma Fonte de Alimentação Alternativa invalidará quaisquer
aprovações concedidas a essa unidade e poderá torná-la perigosa.

Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas
e aos regulamentos dos locais onde serão vendidos e são etiquetados
como requerido.
Documentos traduzidos podem ser encontrados no site:
http://www.zebra.com/support
Quaisquer alterações ou modificações em equipamentos da Zebra que
não sejam expressamente aprovadas pela Zebra poderão invalidar a
autoridade do usuário para operar esses equipamentos.
Para uso apenas com a linha de produtos CA50 e CS4070 da Zebra.

Fonte de Alimentação
Acessórios com Oito Compartimentos
Use SOMENTE uma fonte de alimentação LISTADA pela Zebra, Tipo
nº 50-14000 (12 VCC/3,3 A), ou PWRS-14000 (12 VCC, 3,3 A), de
Encaixe Direto, marcada como Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV).
O uso de uma Fonte de Alimentação Alternativa invalidará quaisquer
aprovações concedidas a essa unidade e poderá torná-la perigosa.

Baterias
Carregando
Use somente com a bateria da Zebra, peça nº 82-83172-01. Para
carregar a bateria do dispositivo móvel, tanto a bateria como o carregador
devem estar a uma temperatura entre 0 °C e +35 °C (32 °F a 95 °F).
Siga as regulamentações locais ao descartar baterias recarregáveis.
Atenção:
Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
Descarte as baterias usadas conforme as instruções fornecidas.
VORSICHT:
Explosionsgefahr bei unsachgemäßem austausch der batterie.
Entsorgung gebrauchter batterien nach anleitung.

Requisitos de interferência de RF – FCC
Nota: este equipamento foi testado e concluiu-se que
está em conformidade com os limites para dispositivo
digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da
FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção
razoável contra a interferência prejudicial em instalações residenciais.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência
e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá
causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Todavia, não
existe garantia de que não ocorra interferência em uma instalação
particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à
recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado
desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar
corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:
• Reorientar ou reposicionar a antena receptora
• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor
• Conectar o equipamento à tomada de um circuito diferente daquele
ao qual o receptor está conectado
• Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para
obter ajuda

Requisitos de interferência de radiofreqüência – Canadá
Este aparelho digital da Classe B atende à norma canadense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Marcação e EEA (Área Econômica Europeia)
Declaração de Conformidade
Por meio desta publicação, a Zebra declara que este dispositivo está
em conformidade com todas as Diretivas aplicáveis, 2014/30/EU,
2014/35/EU e 2011/65/EU. O texto completo da Declaração de
Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
http://www.zebra.com/doc.

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to
Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички
продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация
относно връщането на продукти, моля отидете на адрес:
http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich
životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu
najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når
de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på:
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer
Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur
Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.zebra.com/weee
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada
taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote
tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán
entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea
más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.zebra.com/weee

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής
τους, πρέπει να επιστρ έφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός π ροϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie
doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur
le retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo
ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per
informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web:
http://www.zebra.com/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti
grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį,
rasite: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā
atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu
Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz
kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával
kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu
tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif
għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: http://www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun
levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg
http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van
producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleźy
zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów
znajdują się na stronie internetowej http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser
devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o
produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de
funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informaţii despre
returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti
podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite:
http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava
kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen
palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste
returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns
på http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için
Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu
adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee

Declaração de Conformidade de REEE TURCA
EEE Yönetmeliğine Uygundur

