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proprietários.
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Este dispositivo foi aprovado pela Zebra
Technologies Corporation.
Este guia aplica-se aos seguintes números
de modelo:
• SHARECRADLE-MC
• SHARECRADLE-ME
• SHARECRADLE-01
• CRD-TC2Y-SE1ET
• CRD-TC2Y-BS1CO
• TRG-TC2Y-SNP1
Todos os dispositivos da Zebra são
projetados para estar em conformidade com
as normas e regulamentos dos locais onde
serão vendidos e são etiquetados conforme
exigido.
Tradução para o idioma local / 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 dil çeviri / Tłumaczenie na język lokalny :
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.
Temperatura operacional máxima declarada:
40 °C.

Etiquetas
Regulamentares

Etiquetas regulamentares sujeitas a
certificações são aplicadas ao dispositivo
para indicar que os rádios estão aprovados
para o uso. Consulte a Declaração de
Conformidade (DoC) para obter informações
detalhadas sobre as etiquetas de cada país.
A DoC está disponível em:
www.zebra.com/doc.

Recomendações de
Saúde e Segurança
Segurança em Hospitais e
Aeronaves

IMPORTANTE: dispositivos sem fio
transmitem energia de radiofrequência,
o que pode afetar a operação de aeronaves e
equipamentos elétricos médicos. Sempre que
solicitado em hospitais, clínicas e instalações
médicas e pela tripulação das aeronaves, os
dispositivos sem fio deverão ser desligados.
O objetivo é evitar possíveis interferências
em equipamentos sensíveis.

Aparelhos Médicos

Os leitores a laser Classe 2 usam diodo de luz
visível de baixa potência. Da mesma forma
que acontece com qualquer fonte de luz
muito brilhante, como o sol, o usuário deve
evitar olhar diretamente para o feixe de luz.
A exposição momentânea ao laser de Classe 2
não é considerada prejudicial.

Fonte de Alimentação
AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO:

use
apenas uma fonte de alimentação
ITE LPS certificada e aprovada pela Zebra
com as classificações elétricas apropriadas.
O uso de uma fonte de alimentação alternativa
invalidará todas as aprovações dadas a esta
unidade e poderá ser perigoso.

Marcação e Área
Econômica Europeia
(EEA)
Declaração de Conformidade

Por meio desta publicação, a Zebra declara
que este dispositivo está em conformidade
com as Diretivas 2014/30/EU, 2014/35/EU e
2011/65/EU.
O texto completo da Declaração de
Conformidade da UE está disponível
em: www.zebra.com/doc.

Descarte de Equipamentos
Eletroeletrônicos (WEEE)

Para Clientes da UE: para produtos no final
da vida útil, consulte as recomendações de
reciclagem/descarte em: www.zebra.com/weee.

Regulamentações dos
Estados Unidos e Canadá
Avisos de Interferência de
Radiofrequência
Este dispositivo está em conformidade com a
Parte 15 das Normas da FCC. A operação

está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não poderá provocar
interferências nocivas; e (2) este dispositivo
deverá aceitar qualquer interferência
recebida, inclusive interferência capaz de
provocar operação indesejada.
NOTA: este equipamento foi testado e
considerado em conformidade com os
limites de um dispositivo digital da
Classe B, nos termos da Parte 15 das normas
da FCC. Esses limites foram projetados
para fornecer proteção razoável contra
interferência nociva em uma instalação
residencial. Este equipamento gera, utiliza e
pode irradiar energia de radiofrequência e,
caso não seja instalado e usado de acordo
com as instruções, poderá provocar
interferência nociva às comunicações de
rádio. Entretanto, não há garantia de que não
ocorrerão interferências em uma instalação
específica. Se este equipamento provocar
interferências nocivas à recepção de rádio ou
televisão, o que pode ser determinado ao
ligar e desligar o equipamento, o usuário
deverá tentar corrigir a interferência seguindo
um ou mais dos procedimentos abaixo:

Requisitos de Interferência de
Radiofrequência - Canadá

Inovação, Ciência e Desenvolvimento
Econômico do Canadá ICES-003 Etiqueta de
Conformidade: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Este dispositivo está em conformidade com
os RSSs de isenção de licença da Inovação,
Ciência e Desenvolvimento Econômico do
Canadá. A operação está sujeita às duas
condições a seguir: (1) este dispositivo não
poderá provocar interferências; e (2) este
dispositivo deverá aceitar qualquer
interferência, inclusive interferência capaz de
provocar operação indesejada do dispositivo.

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 www.zebra.com/support
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 :
www.tenaa.com.cn/

产品中有害物质的名称及含量

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或
者投入火中

多溴二苯醚

请按说明处置使用过的电池
电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通
过 CCC 认证

部件名称 (Parts)

六价铬

注意：如果电池被不正确型号替换，或
出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

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

有害物质
多溴联苯

•

锂电池安全警示语 :

镉 (Cd)

•

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.

铅 (Pb)

•

Reorientar ou reposicionar a antena
receptora.
Aumentar a distância entre o equipamento
e o receptor.
Conectar o equipamento a uma tomada
de um circuito diferente daquele ao qual o
receptor está conectado.
Consultar o revendedor ou um técnico de
rádio/TV experiente para obter ajuda.

汞 (Hg)

•

金属部件 (Metal Parts)

O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules)

X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)

O O O O O O

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

O O O O O O

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

O O O O O O

电池 (Batteries)

O O O O O O

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。

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
ao Sistema de suas instalações. Se houver
algum problema com o equipamento, eles
entrarão em contato com o Suporte da Zebra
em zebra.com\support.
Para obter a versão mais recente deste guia,
acesse: zebra.com\support.

