WT6000/RS6000

Informações Regulamentares

Recomendações de Saúde e Segurança

Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.

Recomendações Ergonômicas

Este guia aplica-se aos seguintes números de modelos e peças:
SHARECRADLE-01 (N/P: CRD-NGWT-1S1BU-01, CRD-NGRS-1S1BU01, CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (N/P: CRD-NGWT-5S5BC-01, CRD-NGWT5S5BC-02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRDNGWT-10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH02, CRD-NWTRS-8SC4B-01 e SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (N/P: CRD-NGWT-5S5BE-02 e CRD-NGRS5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWTAUQDST-02 e CBL-NGWT-HDVBAP-01
Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas e
aos regulamentos dos locais onde serão vendidos e são etiquetados como
requerido.

ATENÇÃO

•

Acessórios
Guia de Regulamentações

As traduções nos idiomas locais estão disponíveis no seguinte site:
http://www.zebra.com/support.
Quaisquer alterações ou modificações em equipamentos da Symbol que
não sejam expressamente aprovadas pela Zebra poderão invalidar a
autoridade do usuário para operar esses equipamentos.
ATENÇÃO

Para uso somente com computadores móveis aprovados
pela Zebra e listados pela UL, e pacotes de baterias
aprovados pela Zebra e listados/reconhecidos pela UL.

Máxima temperatura operacional declarada: 50 °C.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para evitar ou minimizar possíveis riscos de lesão
ergonômica, siga as recomendações abaixo. Consulte a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
local para garantir o cumprimento dos programas de
segurança de sua empresa a fim de evitar lesões entre
seus funcionários.

Reduza ou elimine os movimentos repetitivos
Mantenha uma postura natural
Reduza ou elimine o excesso de força
Mantenha os objetos de uso frequente a uma distância confortável
Faça as tarefas em alturas corretas
Reduza ou elimine a vibração
Reduza ou elimine a pressão direta
Disponibilize estações de trabalho ajustáveis
Disponibilize espaços adequados
Disponibilize um ambiente de trabalho adequado
Melhore os procedimentos de trabalho

Fonte de Alimentação
Use SOMENTE fonte de alimentação ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV)
RELACIONADA PELO UL e aprovada pela Zebra com classificações
elétricas:

Modelo (Número da
Peça)
SHARECRADLE-01
(N/P: CRD-NGWT-1S1BU-01,
CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

Classificação da Fonte de
Alimentação
PWRS-14000-148R (Fonte de
Alimentação de 50 W) ou
PS000084A01, Entrada de 100 a 240
VCA, Saída de 12 VCC, min de 4,16 A
com ambiente em temperatura máxima,
pelo menos 50 °C (Cabo dividido em 2).
PWRS-14000-241R ou PS000086A01
(Fonte de Alimentação de 108 W),
Entrada de 100 a 240 VCA, Saída de
12 VCC, min de 9 A com ambiente em
temperatura máxima, pelo menos 50 °C
(Cabo dividido em 4).

Modelo (Número da
Peça)

Classificação da Fonte de
Alimentação

SHARECRADLE-MC
(N/P: CRD-NGWT-5S5BC-01,
CRD-NGWT-5S5BC-02,
CRD-NGRS-5S5BC-01,
CRD-NGRS-5S5BC-02,
CRD-NGWT-10SCH-01,
CRD-NGWT-10SCH-02,
CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02,
CRD-NGRS-10SCH-01,
CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 e
SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (Fonte de
Alimentação de 108 W) ou
PS000086A01, Entrada de 100 a
240 VCA, Saída de 12 VCC, min de
9 A com ambiente em temperatura
máxima, pelo menos 50 °C.

SHARECRADLE-ME
(N/P: CRD-NGWT-5S5BE-01,
CRD-NGWT-5S5BE-02,
CRD-NGRS-5S5BE-01 y
CRD-NGRS-5S5BE-02)

PWRS-14000-241R (Fonte de
Alimentação de 108W) ou PS000086A01,
Entrada de 100 a 240 VCA, Saída de
12 VCC, min de 9 A com ambiente em
temperatura máxima, pelo menos 50 °C.

O uso de uma fonte de alimentação alternativa invalidará todas as
aprovações dadas a esta unidade e poderá ser perigoso.

Baterias
Use somente baterias aprovadas pela Zebra. Os acessórios equipados com
recursos de carregamento de bateria estão aprovados para uso com os
seguintes modelos de bateria:

Número da Peça BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 VCC, 3350 mAh).
As baterias recarregáveis aprovadas pela Zebra foram projetadas e
desenvolvidas de acordo com os mais altos padrões do setor.
No entanto, existem limitações quanto ao tempo de operação ou
armazenamento da bateria antes que seja necessário substituí-la.
Muitos fatores afetam a vida útil das baterias, como calor, frio, condições
ambientais adversas e quedas graves.
Quando armazenadas por mais de seis meses, a qualidade das baterias
pode sofrer deterioração irreversível. Armazene as baterias carregadas até a
metade em um local seco e arejado, deixando-as fora do equipamento para
evitar perda de capacidade, oxidação e vazamento eletrolítico. Ao armazenar
baterias por um ano ou mais, o nível de carga deverá ser verificado no
mínimo uma vez ao ano, e a bateria deverá ser carregada até a metade.
Substitua a bateria ao detectar uma perda significativa na duração da carga.
O período padrão de garantia para todas as baterias da Zebra é de um ano,
independentemente se tenham sido adquiridas separadamente ou como
parte integrante do computador móvel ou do leitor de código de barras.
Para obter mais informações sobre as baterias da Zebra, visite:
http://www.zebra.com/batterybasics.

Diretrizes de Segurança para Bateria
A área em que as unidades são carregadas deve estar livre de poeira e
materiais combustíveis ou substâncias químicas. Preste atenção especial
quando o dispositivo for carregado em um ambiente não comercial.
• Siga as diretrizes de uso, armazenamento e carregamento da bateria,
fornecidas no guia do usuário.
• O uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou
outros riscos.
• Para carregar a bateria do dispositivo móvel, as temperaturas da bateria
e do carregador devem estar entre 0 °C e +40 °C (+32 °F e +104 °F).

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Não utilize baterias e carregadores incompatíveis. O uso de uma bateria
ou carregador incompatível pode constituir risco de incêndio, explosão,
vazamento ou outro risco. Se tiver alguma dúvida a respeito da
compatibilidade de uma bateria ou carregador, entre em contato com o
Suporte da Zebra.
Não desmonte, abra, comprima, amasse, deforme ou perfure a bateria.
O impacto severo causado pela queda de qualquer dispositivo com
bateria em uma superfície rígida pode fazer com que a bateria fique
superaquecida.
Não cause curto-circuito em uma bateria nem permita que objetos
metálicos ou condutores entrem em contato com seus terminais.
Não modifique nem altere, não tente inserir objetos estranhos na
bateria, não a submerja nem a exponha a água ou outros líquidos, e não
a exponha ao fogo, explosão ou outro risco.
Não deixe nem armazene o equipamento em áreas que possam
alcançar altas temperaturas, como veículos estacionados, ou próximos
a aquecedores ou outras fontes de calor. Não coloque a bateria em
fornos micro-ondas ou em secadores.
O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.
Siga as regulamentações locais para o pronto descarte de baterias
recarregáveis usadas.
Não descarte as baterias no fogo.
Procure um médico imediatamente em caso de ingestão da bateria.
Caso haja vazamento da bateria, não deixe que o líquido entre em
contato com a pele ou os olhos. Em caso de contato, lave a área
afetada com água em abundância e procure um médico.
Se suspeitar de danos ao equipamento ou à bateria, entre em contato
com o suporte técnico da Zebra e marque uma inspeção.

A Zebra reserva o direito de fazer alterações em qualquer produto para
melhorar a confiabilidade, as funções ou o design. A Zebra não assume
qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de (ou relacionado à)
aplicação ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos
aqui. 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 possam ser usados. Há uma licença implícita somente para
equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire, IL, U.S.A.
© 2018 ZIH Corp e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. ZEBRA
e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH Corp.,
registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais
marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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Requisitos de Interferência de Radiofrequência Canadá
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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Japão - VCCI (Voluntary Control Council for
Interference, Conselho de Controle Voluntário
sobre Interferências)

China

Classe B ITE
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www.zebra.com/contact.

México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Tailândia
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Descarte de Equipamentos
Eletroeletrônicos (WEEE)
(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWRKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ 6\PERO SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU OH
UHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUD FOLHQWHV HQ OD 8QLµQ (XURSHD WRGRV ORV SURGXFWRV GHEHU£Q HQWUHJDUVH D
6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK)¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ6\PERO]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYRFLFOR
GLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD6\PERODOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

Divulgação CMM
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Garantia
Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware,
acesse: http://www.zebra.com/warranty.

Informações Sobre Assistência Técnica
Caso haja problemas no equipamento, entre em contato com o Suporte
Técnico/de Sistemas em sua instalação. Se houver um problema com o
equipamento, eles entrarão em contato com a Central Global de Suporte ao
Cliente pelo endereço: http://www.zebra.com/support.
Para obter a última versão deste guia, acesse:
http://www.zebra.com/support.
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Declaração de Conformidade da WEEE TURCA
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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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.

귦껍겅韱ꉵ

0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\ LFK
ŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ(6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWL XWLOL]XRWL ñ NRPSDQLMÇ ಱ6\PEROಯ 'DXJLDX LQIRUPDFLMRV NDLS JUÇŀLQWL JDPLQñ UDVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX(6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Por meio desta publicação, a Zebra declara que este dispositivo está em
conformidade com todas as Diretivas aplicáveis, 2014/30/EU, 2014/35/EU e
2011/65/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está
disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.zebra.com/doc.

镭꿂ꐁ

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057,
2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в
електричних та електронних пристроях.

ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏͖͕͚͙͗͋͑͏
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͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUD FOLHQWHV GD 8( WRGRV RV SURGXWRV QR ILP GH YLGD GHYHP VHU GHYROYLGRV
¢6\PEROSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHURSURGXWR
YLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU6\PEROWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHWWHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
Polski: .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH]HNVSORDWDFMLQDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\0RWRUROD6ROXWLRQVZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWX
SURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Čeština: 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFKŀLYRWQRVWL
YU£WLWVSROHªQRVWL6\PERON UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯SURGXNWXQDMGHWHQD
ZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/ NOLHQWLGHOH N·LN WRRWHG WXOHE QHQGH HOXHD O·SSHGHV WDJDVWDGD WDDVNDVXWDPLVH
HHVP¦UJLO6\PERO LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWHWDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJH
SDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $] (8EDQ Y£V£UOµNQDN 0LQGHQ W¸QNUHPHQW WHUP«NHW D 6\PERO Y£OODODWKR] NHOO
HOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDONDSFVRODWRV
WXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHOD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
Slovenski: =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWLSRGMHWMX
6\PERO]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDªLOXL]GHONDRELģªLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
Svenska: )¸U NXQGHU LQRP (8 $OOD SURGXNWHU VRP XSSQ§WW VLQ OLYVO¦QJG P§VWH UHWXUQHUDV
WLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQILQQVS§KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLOUHFLUNXOHULQJQ§UGH
HUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
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ޣԭ䬢
(Cr(VI))

Declaração de Conformidade

Ucrânia

䭿
(Cd)

Nota: este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites para um dispositivo digital
da classe B, de acordo com a parte 15 das normas da
FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer
proteção moderada contra interferências prejudiciais 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.
No entanto, não existe garantia de que não ocorra interferência em uma
instalação específica. Se este equipamento vier a 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:

Declaração para a Classe B ITE - Coreia

⊔
(Hg)

Marca CE e Área Econômica Europeia
(EEA)

䫻
(Pb)

Requisitos de Interferência de Radiofrequência FCC

; 嫷䯉年㦘⹂䓸德咂⺠⦷年捷ↅ䤓㩟⧖德㧟㠨₼䤓⚺摞怔⒉ *%7
屓⸩䤓棟摞尐㻑ᇭ ←₩♾⦷㷳⮓᧨㫈㗽⸭棔㍔⑄⺈ₙ嫷₼㓢 ಯರ 䤓㔏㦾☮⥯
扪嫛扪㷴広㢝ᇭ᧥
Esta tabela foi criada para estar em conformidade com os requisitos RoHS
da China.

