ET5X
Active Stylus
Guia de Referência Rápida

Instalação

Requisitos de Interferência de
Radiofrequência - FCC

Ponta
Botão Superior*
Botão Inferior*
*Funcional somente no ASTY1

Informações Regulamentares
Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.
Este guia aplica-se aos números de modelo: ASTY1 e ASTY2.

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:
•
•
•
•

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

Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas
e aos regulamentos dos locais onde serão vendidos e são etiquetados
como requerido.

Requisitos de Interferência de
Radiofrequência - Canadá

Documentos traduzidos podem ser encontrados no site:
www.zebra.com/support.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

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.
Para uso exclusivo em computadores móveis aprovados pela Zebra.

Recomendações de Saúde e Segurança
Recomendações Ergonômicas
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 que você esteja cumprindo
os 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 pressão direta
Disponibilize estações de trabalho ajustáveis
Disponibilize espaços adequados
Disponibilize um ambiente de trabalho adequado
Melhore os procedimentos de trabalho
ATENÇÃO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baterias
Informações sobre a Bateria
Haverá risco de explosão se a bateria for substituída
por um tipo incorreto. Descarte as baterias de acordo
com as instruções.
Use somente pilhas alcalinas AAAA.
ATENÇÃO

Marca CE e Área Econômica Europeia
(EEA)
Declaração de Conformidade
Por meio desta publicação, a Zebra declara que este dispositivo está em
conformidade com todas as Diretivas aplicáveis, 2004/108/EC, 2006/95/EC
e 2011/65/EU. Uma Declaração de Conformidade pode ser obtida no site
http://www.zebra.com/doc.

Descarte de Equipamentos
Eletroeletrônicos (WEEE)
(QJOLVK )RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢=HEUDSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQV
VXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV6LGHVHD
P£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
ЊудЬЩйкгб ̮͇ ͑͒͏͔͙͌͏ ͕͙ ̸̬ ̸͒͌͋ ͇͑͗ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͒͌͏ͦ ͏͓ ͍͏͉͕͙ ͉͘͏͑͞͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏
͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠=HEUD͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕ͦ͘
͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYR
FLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD=HEUDDOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR
3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HE
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢=HEUDSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU=HEUDWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML QDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ
]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

Declaração de Conformidade da WEEE TURCA
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garantia

Divulgação CMM
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䭿
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O

O

O

O

O

⭫䐥⁗ඍ
(Circuit Modules)

X

O

O

O

O

O

⭫㔼⭫㔼㓺Ԭ
(Cables and Cable
Assemblies)

O

O

O

O

O

O

ງᯏૂ㚐ਾ⢟䜞Ԭ
(Plastic and
Polymeric Parts)

O

O

O

O

O

O

ݿᆜૂݿᆜ㓺Ԭ
(Optics and Optical
Components)

O

O

O

O

O

O

⭫⊖
(Batteries)

O

O

O

O

O

O
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; 㺞⽰䈛ᴿᇩ⢟䍞㠩ቇ൞䈛䜞ԬⲺḆжൽ䍞ᶆᯏѣⲺ䠅䎻࠰ *%7 
㿺ᇐⲺ䲆䠅㾷≸Ⱦ Էѐਥ൞↚༺θṯᦤᇔ䱻߫ሯр㺞ѣᢉć;ĈⲺ
ᢶᵥഖ䘑㺂䘑ж↛䈪᱄Ⱦε
Esta tabela foi criada para estar em conformidade com os requisitos
RoHS da China.

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 algum problema com
o equipamento, eles entrarão em contato com o Atendimento ao Cliente
em: http://www.zebra.com/support.
Para obter a última versão deste guia, acesse:
http://www.zebra.com/support.
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
Lincolnshire, IL, U.S.A.
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.
© 2016 Symbol Technologies LLC, uma subsidiária da Zebra Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.
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ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWL YU£WLW VSROHªQRVWL =HEUD N UHF\NODFL ,QIRUPDFH R ]S»VREX YU£FHQ¯ SURGXNWX
QDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVH HHVP¦UJLO =HEUD LOH /LVDLQIRUPDWVLRRQL VDDPLVHNV WRRWH WDJDVWDPLVH
NRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUDY£OODODWKR]
NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDO
NDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDV WLOO =HEUD I¸U §WHUYLQQLQJ ,QIRUPDWLRQ RP KXU GX UHWXUQHUDU SURGXNWHQ ILQQV
S§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO=HEUDWLOUHFLUNXOHULQJ
Q§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞˭ˢ˨˙˱ˢ˯˰˱ˤ˪˃˃ʻ˨˞˱˞˭ˮˬ˷˹˪˱˞˰˱ˬ˱˚˨ˬ˯˱ˤ˯ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ˣ˶˛˯
˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪=HEUDˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯
˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG=HEUDJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\
LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWLJDPLQñ
UDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPHL©LQ
=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQO¾WIHQġX
DGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

