MC2X
Acessórios Guia Regulamentar
Informações regulamentares
Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.
Este guia aplica-se aos seguintes números de modelo:
•

CRD-MC2X-2SUCHG-01

•

SHARECRADLE-MC (P/N: CRD-MC2X-5SCHG-01 & CRD-MC2X-4SC4BC-01)

•

SHARECRADLE-01 (P/N: SAC-MC2X-4SCHG-01)

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: www.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.

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.
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.

Baterias e unidades de alimentação
Estas informações aplicam-se a baterias e unidades de alimentação que contêm baterias aprovadas pela
Zebra.

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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Informações sobre a bateria
ATENÇÃO: Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de um tipo incorreto. Elimine as
baterias de acordo com as instruções.
Utilize apenas baterias aprovadas pela Zebra. Os acessórios com capacidade de carregamento da
bateria estão aprovados para utilização com os seguintes modelos de bateria:
•

Modelo BT-000418 (3.6 VDC, 3500 mAh)

•

Modelo BT-000432 (3.6 VDC, 4900 mAh)

As baterias recarregáveis aprovadas pela Zebra foram concebidas e construídas de acordo com os mais
elevados padrões da indústria.
No entanto, existem limitações quanto ao tempo que uma bateria pode funcionar ou ser armazenada
antes de precisar de ser substituída. Muitos fatores afetam o ciclo de vida real de uma bateria, tais como
calor, frio, condições ambientais adversas e quedas violentas.
Quando as baterias são armazenadas durante mais de seis meses, pode ocorrer alguma deterioração
irreversível na qualidade geral da bateria. Guarde as baterias com meia carga num local seco e fresco e
fora do equipamento para evitar a perda de capacidade, a oxidação das peças metálicas e as fugas de
eletrólito. Ao armazenar baterias durante um ano ou mais, o nível de carga deve ser verificado, pelo
menos, uma vez por ano e carregado até meia carga.
Substitua a bateria quando for detetada uma perda significativa de tempo de funcionamento.
O período de garantia padrão de todas as baterias da Zebra é de um ano, independentemente de a
bateria ter sido adquirida em separado ou incluída com o dispositivo onde é utilizada. Para obter mais
informações sobre as baterias da Zebra, visite: www.zebra.com/batterydocumentation e selecione a
ligação relativa a Melhores práticas da bateria.

Diretrizes de segurança da bateria
IMPORTANTE – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
AVISO – Ao utilizar este produto, deve sempre observar as seguintes precauções de segurança básicas,
incluindo:
Não devem existir detritos e materiais combustíveis ou produtos químicos na área onde as unidades são
carregadas. É necessário ter especial cuidado quando o dispositivo é carregado num ambiente não
comercial.
•

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.

•

Siga as instruções de utilização, armazenamento e carregamento da bateria que se encontram no
manual do utilizador.

•

A utilização incorreta da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros perigos.

Para carregar a bateria do dispositivo móvel, as temperaturas da bateria e do carregador têm de estar
entre 0 °C e +40 °C (+32 °F e +104 °F).
Não utilize baterias e carregadores incompatíveis. A utilização de uma bateria ou um carregador
incompatível pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro perigo. Se tiver dúvidas
sobre a compatibilidade de uma bateria ou de um carregador, contacte o suporte da Zebra.
Não desmonte nem abra, esmague, dobre ou deforme, perfure ou rasgue. As baterias danificadas ou
modificadas podem ter um comportamento imprevisível que pode resultar em incêndio, explosão ou risco
de ferimentos.
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Um impacto grave resultante da queda de qualquer dispositivo alimentado a bateria sobre uma superfície
dura pode provocar o sobreaquecimento da bateria.
Não provoque um curto-circuito na bateria nem permita que objetos metálicos ou condutores entrem em
contacto com os terminais da bateria.
Não modifique, desmonte nem volte a fabricar, nem tente introduzir objetos estranhos na bateria, nem
mergulhe ou exponha a água, chuva, neve ou outros líquidos, nem exponha a fogo, explosão ou outros
perigos.
Não deixe nem guarde o equipamento em áreas que possam aquecer demasiado, como num veículo
estacionado ou perto de um radiador ou de outra fonte de calor. Não coloque a bateria num micro-ondas
ou secador.
Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária uma supervisão próxima quando utilizada perto de
crianças.
Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação adequada de baterias recarregáveis usadas.
Não elimine as baterias em fogo. A exposição a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F) pode provocar
uma explosão.
Procure imediatamente assistência médica se uma bateria tiver sido engolida.
Em caso de fuga da bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso
de contacto, lave a área afetada com grandes quantidades de água e procure assistência médica.
Se suspeitar de danos no equipamento ou na bateria, contacte a assistência da Zebra para agendar uma
inspeção.

Marcação e Espaço Económico Europeu (EEE)
Declaração de Conformidade
A Zebra declara por este meio que este equipamento de rádio está em conformidade com as Diretivas
2014/53/UE e 2011/65/UE.
Quaisquer limitações de funcionamento do rádio dentro dos países do EEE estão identificadas no Anexo
A da Declaração de Conformidade da UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está
disponível em: www.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: www.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.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt
RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique 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 radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Brasil
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.
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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 www.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。
合格证 :

产品中有害物质的名称及含量
有害物质

部件名称 (Parts)
铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

金属部件 (Metal Parts)

X

O

O

O

O

O

电路模块 (Circuit Modules)

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

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)

(Cr(VI))

(PBB)

(PBDE)

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 SJ/T 11364:2014 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 SJ/T 11364:2014 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.
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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

臺灣
行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販
售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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.
Para obter a versão mais recente deste guia, acesse: zebra.com/support.

Informações Adicionais
Para obter mais informações sobre como usar o MC2X, consulte o Guia do Usuário MC2X disponível em:
www.zebra.com/support.
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