EC50 EC55 Acessórios
Guia Regulamentar
Informações regulamentares
Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.
Este guia aplica-se aos seguintes números de modelo:
•

CRD-EC5X-1SCU

•

CRD-EC5X-4SCO

•

CRD-EC5X-4SCOL

•

TRG-EC5X-SNP1

•

SHARECRADLE-ME

Todos os dispositivos Zebra foram concebidos para estarem em conformidade com as regras e os
regulamentos nas localizações onde são vendidos e serão identificados conforme necessário.
Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de
idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語の
翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dile çeviri
/Tłumaczenie na język lokalny: zebra.com/support.
Quaisquer alterações ou modificações ao equipamento Zebra que não sejam expressamente aprovadas
pela Zebra podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
Temperatura máxima de funcionamento declarada: 40 °C.
Para utilização apenas com dispositivos móveis aprovados pela Zebra e com certificação UL e baterias
aprovadas pela Zebra e reconhecimento/certificação UL.
不在中国之外销售服务和使用

Marcações regulamentares
São aplicadas marcações regulamentares sujeitas a certificação ao dispositivo que atestam a aprovação
do(s) rádio(s) para utilização. Consulte a Declaração de Conformidade (DdC) para obter mais informações
sobre as marcações noutros países. A DdC está disponível em: zebra.com/doc.

Recomendações de saúde e segurança
Recomendações de ergonomia
Para evitar ou minimizar o risco potencial de lesões ergonómicas, siga sempre as boas práticas de
ergonomia do local de trabalho. Consulte o seu Gestor de Saúde e Segurança local para se certificar de
que está a cumprir os programas de segurança da sua empresa para evitar ferimentos dos funcionários.

Fonte de alimentação
AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO: Utilize apenas uma fonte de alimentação [SELV] com certificação ITE e
aprovada pela Zebra com as classificações elétricas adequadas. A utilização de uma fonte de
alimentação alternativa invalidará quaisquer aprovações atribuídas a esta unidade e pode ser perigosa.

ZEBRA e a cabeça de zebra estilizada são marcas registradas da Zebra Technologies Corporation, registradas em diversas
jurisdições em todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são propriedade de seus respectivos detentores. © 2020
Zebra Technologies Corporation e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. | www.zebra.com
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Marcação e Espaço Económico Europeu (EEE)
Declaração de Conformidade
A Zebra declara por este meio que este dispositivo está em conformidade com as Diretivas 2014/30/UE,
2014/35/UE e 2011/65/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível em: zebra.com/doc.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)
Para clientes da UE: Relativamente aos produtos no final da vida útil, consulte os conselhos de
reciclagem/eliminação em: zebra.com/weee.
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable
protection against harmfulb interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when the equipment is operated in commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in
which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Brasil
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过 CCC 认证
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产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称 (Parts)
铅 (Pb)
金属部件

汞 (Hg)

镉 (Cd)

(Cr(VI))

多溴联
苯

多溴二
苯醚

六价铬

(PBB)

(PBDE)

X

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

打印头 (Print Heads)

O

O

O

O

O

O

电池 (Batteries)

O

O

O

O

O

O

外部电源 (Ext. Pwr Sply)

O

O

O

O

O

O

(Metal Parts)

电路模块 (Circuit
Modules)

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)

塑料和聚合物部件
(Plastic and Polymeric Parts)

光学和光学组件 (Optics
and Optical Components)

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企业可在此
处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术原因进行进一步说明。

Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

India
The sending and receiving of texts is supported in the following Indian languages:
Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali,
Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodo, Santhali, Maithili, and Dogri.

한국
전자파흡수율

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Garantia
Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse:
zebra.com\warranty.

Informações sobre Assistência Técnica
Antes de usar a unidade, configure-a para que opere na rede de suas instalações e execute seus
aplicativos.
Se encontrar algum problema no funcionamento da unidade ou no uso do equipamento, contate o Suporte
Técnico ou de Sistemas de suas instalações. Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão
em contato com o Suporte ao Cliente Global da Zebra em zebra.com\support.

Suporte a Software
A Zebra quer garantir que os clientes recebam o software mais recente a que têm direito no momento da
compra do dispositivo para mantê-lo funcionando com os mais altos níveis de desempenho. Para
confirmar que seu dispositivo da Zebra contém o software designado mais recente no momento da
compra, acesse zebra.com/support.
Verifique o software mais recente em Support > Products ou procure o dispositivo e selecione Support >
Software Downloads.
Se na data da compra do seu dispositivo o software mais recente a que você tem direito não estiver
disponível, envie um e-mail para a Zebra no endereço entitlementservices@zebra.com e não se esqueça
de incluir as seguintes informações essenciais sobre o dispositivo:
•

Número do modelo

•

Número de série

•

Comprovante de compra

•

Título do download de software que você está solicitando.

Se a Zebra determinar que seu dispositivo tem o direito de receber a versão do software mais recente na
data de compra do dispositivo, você receberá um e-mail contendo um link que o direcionará para um site
da Zebra para você fazer download do software adequado.

Informações Adicionais
Para obter mais informações sobre como usar o EC50 EC55, consulte o Guia do Usuário EC50 EC55
disponível em: zebra.com/ec50.
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