KBD-ET8X
Guia de Regulamentação
Informações regulamentares
Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.
Este guia aplica-se ao seguinte número de modelo: KBD-ET8X
Todos os dispositivos da Zebra são projetados de acordo com as normas e os regulamentos dos locais
onde serão comercializados e etiquetados conforme exigido.
Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de
idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語
の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dil çeviri
/Tłumaczenie na język lokalny : zebra.com/support
Qualquer mudança ou alteração em equipamentos da Zebra sem aprovação expressa da fabricante pode
causar anulação da autorização do usuário para operar esses equipamentos.
Temperatura operacional máxima declarada: 60°C

Etiquetas regulamentares
Etiquetas regulamentares sujeitas a certificações são aplicadas ao dispositivo para indicar que os rádios
estão aprovados para o uso. Consulte a Declaração de Conformidade (DoC) para obter informações
detalhadas sobre as etiquetas de cada país. A DoC está disponível em: zebra.com/doc.

Recomendações de saúde e segurança
Recomendações de ergonomia
Para evitar ou minimizar possíveis riscos de lesão ergonômica, siga sempre as práticas recomendadas de
ergonomia no local de trabalho. Consulte o Gerente de Saúde e Segurança local para garantir o
cumprimento dos programas de segurança da sua empresa e, assim, evitar lesões nos funcionários.

Descarte de equipamentos eletroeletrônicos (WEEE)
Para Clientes da UE e do Reino Unido: para produtos no final da vida útil, consulte as recomendações de
reciclagem/descarte em: zebra.com/weee.

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions
worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Zebra Technologies Corp. and/or
its affiliates. All rights reserved. | www.zebra.com
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Hazardous Locations
Class 1 Div 2 Product Regulatory Information
The following regulatory statements apply only to the Class 1 Div 2 products. The Class 1 Div 2 products
are marked UL Listed 3JDT.
Informations réglementaires sur les produits de classe 1, division 2
Les déclarations réglementaires suivantes ne s'appliquent qu'aux produits de classe 1, division 2. Les
produits Class 1 Div 2 sont marqués UL Listed 3JDT

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support
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Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Garantia
Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse:
zebra.com\warranty.

Informações sobre assistência técnica
Antes de usar a unidade, configure-a para operar na rede da sua instalação e executar seus aplicativos.
Caso encontre qualquer problema no funcionamento da unidade ou no uso do equipamento, entre em
contato com a equipe de Suporte Técnico/do Sistema da sua instalação. Se houver algum problema com
o equipamento, eles entrarão em contato com o a equipe de suporte da Zebra pelo site
zebra.com\support.
Para obter a versão mais recente deste guia, acesse: zebra.com\support.

Suporte ao software
A Zebra quer garantir que os clientes recebam o software mais recente a que têm direito no momento da
compra do dispositivo para mantê-lo funcionando com os mais altos níveis de desempenho. Durante a
compra, para verificar se o dispositivo da Zebra está com o software mais recente ao qual você tem
direito, acesse zebra.com/support.
Confira o software mais recente em Support > Products (Suporte > Produtos) ou procure o dispositivo e
selecione Support > Software Downloads (Suporte > Downloads de software).
Se, na data da compra do seu dispositivo, o software mais recente não estiver disponível, envie um e-mail
para entitlementservices@zebra.com com as seguintes informações essenciais sobre o dispositivo:
•

Número do modelo

•

Número de série

•

Comprovante de compra

•

Título do download de software que você está solicitando

Se a Zebra determinar que seu dispositivo tem direito à versão do software mais recente na data de
compra do dispositivo, você receberá um e-mail com um link para o site da Zebra onde poderá baixar o
software adequado.

Informações de suporte do produto
•

Para obter informações sobre como usar este produto, consulte o Guia do usuário em
zebra.com/et8x-series.

•

Para encontrar respostas rápidas para comportamentos conhecidos do produto, acesse nossos artigos
de conhecimento em supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base.

•

Tire suas dúvidas em nossa comunidade de suporte em supportcommunity.zebra.com.

•

Baixe manuais de produtos, drivers, software e assista a vídeos de instruções em zebra.com/support.

•

Para solicitar um reparo para o seu produto, vá para zebra.com/repair.
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