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◈ Informação

◈ Carga da Bateria

Este guia de instalação fornece informação necessária para a instalação e
utilização do produto. A Base de Suporte Quad ZQ110 oferece recarga
simultânea para até quatro impressoras ZQ110.

◈ Componentes

Base de Suporte Quad

Adaptador para Carregador de
Bateria Quad / Base de Suporte

Cabo eléctrico

Guia de Instalação

1. Desligue a impressora.
2. Deslize a impressora na Base de Suporte Quad tal como indicado.
3. Empurre a impressora até encaixar no lugar.
4. A carga começa quando a impressora estiver inserida.
5. Quando a carga estiver completa, puxe a impressora para a retirar.
ATENÇÃO
Por favor, certifique-se que utiliza a bateria com contactos eléctricos externos.

◈ Precauções de Instalação
1. Evite colocar à luz solar directa e/ou locais sujeitos a calor excessivo.
2. Não utilize ou guarde em locais sujeitos a temperaturas elevadas e/ou
humidade.
3. Não utilize ou guarde em locais empoeirados.
4. Não instale em locais instáveis e/ou não nivelados.
5. Sujeitar o produto a vibração forte e/ou choque pode provocar danos.
6. Proteja o espaço suficiente na zona de instalação para simplificar a fácil
utilização.

NOTA
As descrições do estado de carga da bateria são as seguintes.
LED
Estado da Carga
LED Âmbar Ligado
A carregar
LED Verde Ligado
Totalmente Carregada
Erro
LED Vermelho
Substituir ou
a Piscar
Re-instalar Bateria

Tempo de Carga
2.5 horas

◈ Ligar os cabos
1. Ligue o cabo eléctrico ao
adaptador para Carregador de
Bateria Quad/ Base de Suporte, e
ligue o adaptador para Carregador
de Bateria Quad/ Base de Suporte
ao conector eléctrico da Base de
Suporte Quad.
2. Ligue o cabo eléctrico a uma
tomada elétrica. A potência de
entrada é 100-240VAC, 50/60Hz,
1.0A.

ATENÇÃO
1. Se LED vermelho do carregador piscar, instale a impressora novamente.
2. Se o LED vermelho continuar a piscar apesar de diversas tentativas (4-5 vezes)
para instalar a impressora, contacte o revendedor local.
3. O tempo de carga pode variar dependendo do tipo de carregador ou temperatura
ambiente.

◈ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of
the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.

3. Quando a energia é ligada, os LEDs
âmbar, verde e vermelho são acesos
durante três segundos.
ADVERTÊNCIA
Utilize apenas o Adaptador designado para o Carregador de Bateria Quad/Base de
Suporte. (12VDC, 3A)

☎ Zebra Technologies Corporation
● Web site

NOTA
LED
LED Vermelho a Piscar

Auto-Teste
Condição de Erro para a Base
de Suporte Quad

ATENÇÃO
1. Inicialmente, a Base de Suporte Quad realiza o auto-teste quando a energia está
ligada. Se ocorrer um erro, o LED vermelho piscará.
2. Se o LED vermelho estiver a piscar continuamente, retire a impressora.
Verifique se há substâncias estranhas no contacto da bateria da impressora ou da
Base de Suporte Quad. Em seguida, desligue e ligue o cabo eléctrico 4 a 5 vezes
para verificar o estado da conexão.
3. Se o LED vermelho ainda piscar após realizar os procedimentos acima, entre em
contacto com o revendedor local.
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