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Direitos Autorais
ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corporation registradas em
várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos
proprietários. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
DIREITOS AUTORAIS E MARCAS REGISTRADAS: para obter todas as informações sobre os direitos autorais e
sobre as marcas registradas, acesse www.zebra.com/copyright.
GARANTIA: para obter todas as informações sobre a garantia, acesse www.zebra.com/warranty.
ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL: para obter todas as informações sobre EULA, acesse
www.zebra.com/eula.

Termos de Uso
•

Informações Proprietárias
Este manual contém informações proprietárias da Zebra Technologies Corporation e de suas subsidiárias
(“Zebra Technologies”). Seu uso destina-se apenas para informações e para uso pelas partes que operam o
equipamento descrito neste documento e fazem sua manutenção. Tais informações proprietárias não podem
ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a quaisquer outras partes para qualquer outra finalidade sem a
autorização expressa por escrito da Zebra Technologies.

•

Melhorias de Produtos
A melhoria contínua de produtos é uma política da Zebra Technologies. Todas as especificações e designs
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

•

Isenção de Responsabilidade
A Zebra Technologies toma medidas para assegurar que suas especificações e manuais de engenharia
publicados estejam corretos, no entanto, erros acontecem. A Zebra Technologies reserva-se o direito de
corrigir quaisquer erros e se isenta de responsabilidade decorrentes deles.

•

Limitação de Responsabilidade
Em nenhuma circunstância, a Zebra Technologies, ou qualquer outra pessoa envolvida na criação, produção
ou entrega deste produto (incluindo hardware e software), poderá ser responsabilizada por quaisquer danos
(incluindo, sem limitação, danos consequenciais, perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou
perda de informações comerciais) resultantes do uso de, decorrente do uso ou incapacidade de utilizar este
produto, mesmo se a Zebra Technologies tiver sido avisada sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos.
Determinadas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequenciais,
portanto, as exclusões ou limitações acima podem não ser aplicáveis a você.

Garantia
Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse: www.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.
Em caso de problemas ao usar seu equipamento, entre em contato com o Suporte Técnico ou Suporte Sistemas
de seu estabelecimento. Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com o Suporte ao
Cliente Global da Zebra pelo endereço www.zebra.com/support.
Para obter a última versão deste guia, acesse: www.zebra.com/support.
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Fornecer Feedback da Documentação
Se você tiver comentários, perguntas ou sugestões sobre este guia, envie um e-mail para
EVM-Techdocs@zebra.com.

Recursos
LED de Leitura/Carregamento
Microfone

Botão Liga/Desliga

Sensor de Luz Ambiente

LED Indicador Azul

Visor
Botão de toque

Ponto de Fixação da
Alça de Mão
Conector de interface

Botão Diminuir Volume

Botão Aumentar Volume

Sensor de Proximidade
(Opcional)

Flash da câmera (Opcional)
Câmera (Opcional)

Janela de saída

Alto-Falante

Alto-Falante

Suporte da Alça de
Transporte

Suporte da Alça de Transporte

Acionador

Janela de saída

Alto-falante

Alto-falante

Suporte da Alça
de Transporte
Acionador

Suporte da Alça
de Transporte

Botão programável
(Acionamento secundário)

Bateria

Botão programável
(Acionamento
secundário)
Bateria

DPM

Padrão
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Instalação da bateria

Carregue o TC8300
1. Insira o TC8300 no suporte.

2. O TC8300 começa a carregar automaticamente. O TC8300 carrega em aproximadamente quatro horas.

Estado do LED

Descrição

Âmbar Contínuo

O dispositivo está carregando.

Verde Contínuo

Dispositivo está totalmente carregado.

Vermelho Piscando Rapidamente

Erro no carregamento.

Desligado

Sem carga.
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Leitura
Para ler os códigos de barras:
1. Abra um aplicativo e certifique-se de que um campo de texto esteja em foco.
2. Pressione o acionador e posicione a janela de saída em um código de barras.
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