WT4090
Suporte de montagem
Instruções de instalação

Montagem em parede

Instalação do berço Ethernet com 4 posições

Use o suporte de montagem de parede como modelo. Coloque o suporte em nível na parede e marque os
cinco locais para os parafusos.

1.

1.

Fixe os três parafusos superiores na parede.

2.

Alinhe os três furos de montagem aos parafusos.

3.

Encaixe o suporte de montagem nos parafusos.

4.

Aperte os três parafusos para que o suporte de montagem fique bem preso à parede.

5.

Fixe os dois parafusos na parte inferior do suporte à parede.

Alinhe as duas ranhuras na parte traseira do berço às lingüetas de alinhamento para o berço do suporte.

Ranhura de cabo
direita
Lingüetas de
alinhamento do berço

Pinos de montagem do
carregador

Ranhuras do berço

Ranhura de
cabo esquerda

Lingüetas de alinhamento do berço

Prateleira de montagem da fonte

A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em quaisquer de seus produtos para
aperfeiçoar a confiabilidade, as funções e o design.
A Zebra não assume nenhuma responsabilidade resultante da aplicação ou uso de
qualquer produto, circuito ou aplicativo aqui descrito, ou associada a estes.
Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão
consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo
ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina,
material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados.
Existe uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas
contidos nos produtos da Zebra.
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp.
O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc.,
uma empresa da Zebra Technologies.

Garantia
Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes americanas ou
estrangeiras. Para obter informações sobre patentes, vá para:

http://www.zebra.com/warranty

2.

Instalação da fonte de alimentação

Prenda o berço ao suporte de montagem com os dois parafusos M4.0 fornecidos com o suporte.

Encaixe a fonte de alimentação na prateleira de montagem com o conector de saída CC e o ventilador
voltados para fora e com o ventilador para cima.

Ventilador da fonte
de alimentação
Conector de
saída CC

Furos de
ventilação da fonte
de alimentação
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Instalação do carregador de bateria com 4 posições

Montando vários suportes
Tomada de alimentação do berço

O carregador de bateria sobressalente com 4 posições tem ranhuras na parte traseira. Essas
ranhuras têm guias que ajudam a alinhar corretamente o carregador ao suporte de
montagem. A gravidade fará com que o carregador fique firme no lugar.

Ao instalar vários suportes de montagem em uma parede:
Mantenha uma distância de 25,4 cm entre o topo de dois suportes.

•

A parte inferior do último suporte deve estar a pelo menos 61 cm do chão.

•

Ao montar suportes lado a lado, as lingüetas laterais devem encostar para garantir uma
distância mínima entre os suportes.

Ranhura de
cabo direita

Pinos de
montagem

Tomada de
alimentação do
carregador

Presilhas

9.

Use uma presilha para fixar o cabo CA ao suporte de montagem.

10. Use

Pinos de montagem

•

duas presilhas para unir o fio de alimentação do carregador ao cabo CA, como
mostrado abaixo.
Fio de alimentação do carregador

Presilhas

Encoste uma lingüeta
à outra para manter
uma distância mínima

25,4 cm

Fio CA

Encaixe o carregador nos pinos de montagem e deslize-o para a posição correta.
Verifique se o carregador está firme.
Presilha

Cabeamento
O cabo CA fornece alimentação em corrente alternada à fonte. O cabo de alimentação do
suporte de montagem fornece alimentação da fonte ao berço Ethernet com 4 posições e ao
carregador de bateria sobressalente com 4 posições.
Verifique se o cabo CA é longo o bastante para ir do ponto de eletricidade à fonte de alimentação.

11. Conecte

o cabo CA a uma fonte de alimentação CA.

1.

Passe o cabo CA pela ranhura de cabo direita do suporte.

Colocando uma bateria no carregador

2.

Conecte o cabo CA ao conector de entrada CA da fonte de alimentação.

3.

Passe o cabo do conector da fonte pelo canal do berço para que saia do lado esquerdo do
mesmo.

Ao colocar uma bateria no carregador de bateria sobressalente com 4 posições, verifique se
ela foi colocada na posição correta.

4.

Encaixe o conector do cabo de alimentação no conector de saída CC da fonte de alimentação.

5.

Conecte a tomada de alimentação do berço ao conector de entrada do berço Ethernet com
4 posições.

6.

Conecte a tomada de alimentação do carregador ao conector de entrada do carregador de
bateria sobressalente com 4 posições.

7.

Encaixe os cabos como mostrado.

8.

Use duas presilhas para prender a conexão do cabo de alimentação à prateleira de
montagem da fonte de alimentação.
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61 cm
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