
Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.
Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso para 
futuras referências.

Guia de Segurança do Produto

Product Code (Código do Produto): 891-Z05
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IBM é uma marca registrada ou uma marca comercial da International Business Machines 
Corporation.
WPA™ e WPA2™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual tem um Acordo de Licença de Software 
específico a seus programas proprietários.
Quaisquer marcas comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos, documentos 
relacionados e quaisquer outros materiais da Brother são todos marcas comerciais ou marcas comerciais registradas 
de suas respectivas empresas.

Este produto inclui software de código-fonte aberto.
Para ver as observações sobre licença de código-fonte aberto, vá à seção de download de manuais
na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em “http://s.brother/cpoac/”.

©2018 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.
Este produto inclui softwares desenvolvidos por:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2008 Devicescape Software, Inc.

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as 
informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.
O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem aviso 
prévio.
A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e nos 
materiais aqui contidos e não se responsabiliza por quaisquer prejuízos (inclusive indiretos) 
causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e 
outros relacionados a esta publicação.

Marcas comerciais

Notas sobre licença de código-fonte aberto

Direitos autorais e licença

Compilação e publicação
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Obrigado por comprar esta máquina.
Antes de usar esta máquina ou tentar realizar qualquer tipo de manutenção, leia atentamente as 
“INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES” que começam nesta página e estude este Manual de 
Operações para operar corretamente as diversas funções. Além disso, após a leitura deste guia de segurança 
do produto, guarde-o onde ele possa ser acessado rapidamente para referência futura. A não observação 
dessas instruções pode resultar em um grande risco de acidentes pessoais e danos à propriedade, incluindo 
incêndios, choques elétricos, queimaduras ou asfixia.

● Esta máquina destina-se ao uso doméstico.
● Esta máquina somente está aprovada para uso no país de compra.
● Devido a melhorias na qualidade do produto, as especificações ou a aparência dessa máquina podem ser alteradas sem 

aviso prévio.
● O conteúdo desse documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
● O conteúdo desse documento não pode ser duplicado ou reproduzido, parcial ou totalmente, sem permissão.
● Não assumimos responsabilidade por danos decorrentes de terremotos, incêndios, outros desastres, ações de terceiros, 

operação intencional ou negligente do usuário, uso incorreto ou operação sob outras condições especiais.
● Para obter mais informações sobre o produto, acesse nosso site em “ www.brother.com ”

Símbolos usados neste documento

São usados os seguintes símbolos neste documento.

INTRODUÇÃO

AVISO IMPORTANTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

 AVISO O não cumprimento das instruções com essa marca pode 
resultar em lesões graves ou fatais.

 CUIDADO O não cumprimento das instruções com essa marca pode 
resultar em lesões graves.

IMPORTANTE O não cumprimento das instruções com essa marca pode 
resultar em danos à propriedade.

Esse símbolo indica que há a possibilidade de incêndio em condições específicas.

Esse símbolo indica que há a possibilidade de choques elétricos em condições específicas.

Esse símbolo indica uma ação proibida, que não deve ser realizada.

Esse símbolo indica risco de ferimento se você puser a mão ou os dedos na lâmina.

Esse símbolo indica uma ação necessária, que deve ser realizada.
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Instruções de segurança importantes

As seguintes precauções devem ser tomadas para que a máquina seja utilizada com segurança.

Fonte de alimentação e cabo de alimentação

 AVISO

 

Coloque o cabo de alimentação em um lugar seguro, onde ele não seja pisado enquanto estiver em uso 
ou guardado.

Não realize nenhuma das ações a seguir, pois podem danificar o cabo de alimentação; caso contrário, 
poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.
Danificar, modificar, curvar de forma forçada, expor ao calor, puxar, torcer, agrupar, colocar objetos 
sobre o fio, apertar, expor a metal, curvar e dobrar repetidamente, deixar pendurado ou prensar contra 
uma parede.

 
Não use nenhum cabo de alimentação que não seja o cabo projetado especificamente para esta 
máquina. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.
Não use o cabo de alimentação projetado especificamente para esta máquina com nenhum outro 
dispositivo.

 
Este produto deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA dentro da faixa indicada na etiqueta de 
classificação (a etiqueta de classificação se encontra na sua máquina). Caso contrário, poderá ocorrer 
um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.

 
Nunca conecte esta máquina a uma fonte de alimentação CC ou inversor (inversor CC-CA). Caso 
contrário, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se você não souber se a tomada que será 
usada para conectar essa máquina é uma fonte de alimentação de CA ou CC, consulte um eletricista 
licenciado.

 Insira completamente o plugue do cabo de alimentação na tomada. Caso contrário, poderá ocorrer um 
incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.

Não coloque a máquina sobre o cabo de alimentação. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio ou 
dano ao cabo de alimentação.

 Não exponha a aquecedores nem à chama. Caso contrário, a proteção do cabo de alimentação pode 
derreter e ocasionar um incêndio ou choque elétrico.

Se a máquina não for usada por um longo período de tempo, desconecte o cabo de alimentação da 
máquina e da tomada por motivos de segurança.

Ao realizar a manutenção (como limpeza), desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada. 
Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico.

 
Ao desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada, segure a parte não metálica do plugue, 
não o cabo, para puxá-lo para fora. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano 
à máquina.

 Não utilize um cabo de alimentação ou plugue danificado nem uma tomada frouxa. Caso contrário, 
poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.

 Não utilize uma extensão nem adaptadores para vários plugues. Caso contrário, poderá ocorrer um 
incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.

 Não insira objetos estranhos na entrada da máquina. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico, lesões físicas ou dano à máquina e ao cabo de alimentação.

Não toque no plugue do cabo de alimentação com as mãos molhadas. Caso contrário, poderá ocorrer 
um choque elétrico.

 
Não permita que líquidos, objetos metálicos ou poeira entre em contato com o plugue do cabo de 
alimentação enquanto ele estiver conectado e armazenado. Além disso, nunca utilize a máquina em um 
local que possa ser exposto à água. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou 
dano à máquina.

 
Não desmonte, altere nem tente consertar o cabo de alimentação. Caso contrário, poderá ocorrer um 
incêndio, choque elétrico ou lesões. Para realizar serviços de manutenção, ajustes e reparos, entre em contato 
com o revendedor que lhe vendeu esta máquina ou com a central de serviço autorizado mais próxima.

Se o plugue do cabo de alimentação ficar empoeirado, desconecte-o da tomada e limpe-o com um pano 
seco. Utilizar a máquina com um plugue empoeirado pode causar um incêndio.



4

Local de instalação
Coloque a máquina em uma superfície plana, nivelada e estável, sem vibração e impacto.
Utilize esta máquina em um ambiente que atenda às seguintes especificações:
Temperatura: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Umidade: 20 % a 80 %

 CUIDADO
Desconexão do dispositivo 
Este produto deverá ser instalado próximo de uma tomada que esteja facilmente acessível. Em caso de 
emergência, desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada para cortar completamente a alimentação.

IMPORTANTE
Evite conectar esta máquina à mesma tomada utilizada por carregadores de telefones portáteis ou 
dispositivos de alta voltagem, como copiadoras. Caso contrário, podem ocorrer interferências ou mau 
funcionamento da máquina.

Desligue a máquina antes de tirar o cabo de alimentação da tomada. Desconectar o cabo de 
alimentação com a máquina em funcionamento pode causar danos à máquina.

 AVISO

 

Não instale, use ou guarde a máquina em um local exposto à luz solar direta, com alterações bruscas de 
temperatura e umidade, alta umidade e concentração de água (como próximo a uma cozinha, banheiro 
ou umidificador), condensação ou com grande quantidade de poeira, ou próximo a chamas, 
aquecedores, combustíveis voláteis ou outras fontes de calor extremo.
Caso contrário, poderá ocorrer um curto-circuito, o qual pode causar um incêndio, choques elétricos ou 
danos à máquina.

 Não utilize a máquina em um ambiente onde pulverizadores inflamáveis são usados. Caso contrário, 
poderá ocorrer um incêndio ou lesões físicas.

Não utilize a máquina próxima de um equipamento elétrico médico. Caso contrário, o equipamento elétrico médico 
pode ser afetado pelas ondas elétricas da máquina e apresentar mau funcionamento, causando um acidente.

Evite usar essa máquina ao ar livre. Caso contrário, a máquina pode ficar molhada e possivelmente 
causar um choque elétrico. Se a máquina ficar molhada, pare de usá-la imediatamente e entre em contato 
com o revendedor que lhe vendeu esta máquina ou com a central de serviço autorizado mais próxima.

 

Para evitar que metais ou líquidos entrem na máquina, não coloque nenhum dos objetos a seguir sobre a 
máquina. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.
- Objetos metálicos, como clipes e grampos
- Objetos de metais preciosos, como colares e anéis
- Recipientes com líquido, como xícaras, jarras e vasos de plantas
Além disso, não permita que animais de estimação fiquem perto da máquina.
Se, acidentalmente, algo entrar na máquina, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com 
o revendedor que lhe vendeu a máquina ou com a central de serviço autorizado mais próxima.

 CUIDADO
 

Não coloque a máquina sobre uma superfície instável, como uma mesa pouco firme ou em uma 
superfície inclinada. Além disso, não posicione a máquina de forma que qualquer de suas partes 
ultrapasse a borda da superfície. Se a máquina cair, poderá causar lesões ou danos.

Coloque a máquina em uma superfície plana e nivelada. A folha adesiva ficará presa em uma superfície 
irregular, causando mau funcionamento.

IMPORTANTE
Não utilize a máquina em um local exposto a grandes vibrações ou fortes interferências elétricas ou 
eletricidade estática. Caso contrário, a máquina pode não funcionar de modo adequado.
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Operação de forma segura

 AVISO
 

Se a máquina apresentar mau funcionamento, cair ou sofrer danos ou se água ou objetos estranhos forem 
inseridos nela, desconecte imediatamente o cabo de alimentação da máquina e da tomada e entre em 
contato com o revendedor que lhe vendeu a máquina ou com a central de serviço autorizado mais 
próxima. Continuar usando a máquina nessas condições pode causar um incêndio ou choque elétrico.

 
Se ocorrer uma queda de energia ou um trovão for ouvido enquanto a máquina estiver sendo usada, 
desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico ou dano à máquina.

 
Se, enquanto a máquina estiver sendo usada ou armazenada, houver um odor incomum, a máquina produzir calor 
ou fumaça ou ficar descolorada ou deformada, ou se qualquer outra ocorrência incomum for observada, pare de 
usar a máquina e desconecte o cabo de alimentação da máquina e da tomada. Continuar usando a máquina 
nessas condições pode causar um incêndio ou choque elétrico.

 
Não desmonte, realize reparos ou alterações sozinho. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, 
choque elétrico ou lesões. Para realizar manutenção, ajustes, limpeza ou reparo de peças internas 
não especificadas, entre em contato com o revendedor que lhe vendeu a máquina ou com a central 
de serviço autorizado mais próxima.

O saco plástico no qual a máquina foi fornecida deve ser mantido fora do alcance de crianças ou 
descartado. Não permita que crianças brinquem com o saco plástico devido ao perigo de asfixia.

 Antes de realizar qualquer procedimento de manutenção descrito no manual de operações, desconecte 
o cabo de alimentação. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, choque elétrico ou dano à máquina.

 CUIDADO
 

Preste muita atenção aos movimentos das peças da máquina enquanto ela estiver em funcionamento. 
Mantenha as mãos e o rosto afastados das partes em movimento, como os roletes, o transportador, os 
suportes e a folha adesiva. Não coloque os dedos sob o suporte de lâmina. Além disso, mantenha os dedos 
afastados das partes em movimento, como a tampa da bandeja frontal ou debaixo dela, a bandeja traseira, 
as aberturas das alavancas ou debaixo do painel de operação. Caso contrário, poderão ocorrer lesões.

Enquanto a máquina estiver em funcionamento, certifique-se de que mangas de camisas, gravatas, 
cabelos ou joias não sejam puxados. Caso contrário, poderão acontecer lesões. Caso algo seja puxado, 
desconecte imediatamente o cabo de alimentação para parar a máquina.

Para evitar lesões, não coloque nem esfregue a mão ou os dedos ao longo da extremidade da folha 
adesiva.

 Não permita que esta máquina seja usada como brinquedo. Preste muita atenção quando a máquina for 
usada próxima de crianças.

Ao mover a máquina, certifique-se de segurar suas alças. Se qualquer outra parte for segura, a máquina 
pode ser danificada ou cair, possivelmente resultando em lesões.

Ao levantar a máquina, tenha cuidado para não realizar movimentos repentinos ou bruscos. Caso 
contrário, poderão ocorrer lesões em suas costas ou joelhos.

Use somente as peças originais especificadas no manual de operações. A utilização de quaisquer outras 
peças pode causar lesões ou dano à máquina.

IMPORTANTE
Não deixe o cabo de alimentação nem objetos estranhos ao alcance dos movimentos da folha adesiva 
(área de alimentação). Caso contrário, as operações podem não ser concluídas de maneira correta.

Não coloque objetos grandes sobre a folha adesiva.

Não dobre ou estique a folha adesiva com força. Se a folha adesiva for danificada, pode não ser mais 
possível recortar, desenhar ou digitalizar.

Não utilize uma folha adesiva danificada.
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Operação segura (lâmina)

Certifique-se de que as extremidades da folha adesiva não fiquem sujas. Caso contrário, o tipo de folha 
adesiva pode não ser detectado, o que irá interferir no funcionamento adequado da máquina. Se as 
extremidades estiverem sujas, limpe-as com um pano seco.

 Utilize uma folha adesiva projetada especificamente para esta máquina. A máquina não irá operar 
corretamente se qualquer outra folha adesiva for usada.

Não corte materiais rígidos, como chapas de metal, que são incompatíveis com essa máquina. Caso 
contrário, poderão ocorrer danos na máquina.

Evite usar papel craft ou tecido coberto com camada(s) decorativa(s) (que podem separar-se facilmente), 
como lamê ou folha metálica. Caso contrário, a camada decorativa separada pode grudar no rolete ou 
no dispositivo de digitalização da máquina durante a operação, causando danos à máquina. Ela também 
pode danificar a lâmina de corte.

Enquanto a máquina estiver em funcionamento, não puxe nem empurre a folha adesiva. Caso contrário, 
a lâmina ou o suporte pode ser danificado.

Não deixe material preso à folha adesiva por um longo período; caso contrário, o adesivo irá penetrar no 
material.

Armazene a folha adesiva em temperatura ambiente em um local não exposto a altas temperaturas, alta 
umidade ou luz solar direta.

Não use sprays de aerossol próximo à máquina. Os produtos em spray podem grudar à máquina, 
causando dano.

 Não fixe materiais adesivos a nenhuma parte da folha adesiva fora da área de fixação (grade) ou na parte 
do verso da folha adesiva. Caso contrário, o adesivo irá se fixar aos rolamentos, causando dano.

 Quando estiver fixando o material à folha adesiva, não permita que ele saia da área de fixação. Caso 
contrário, a folha adesiva pode não ser alimentada corretamente.

Se o transportador tiver que ser movido manualmente em uma emergência, mova-o lentamente. Caso 
contrário, poderão ocorrer danos na máquina.

Antes de substituir o suporte, certifique-se de que o transportador não esteja em movimento.

Enquanto a máquina estiver em funcionamento, não desconecte o cabo de alimentação nem remova a 
unidade de memória flash USB. Caso contrário, a unidade de memória flash USB pode ser danificada ou 
os dados podem ser corrompidos.

Não insira objetos estranhos no conector de energia CC nem na porta USB da máquina. Disponibilize 
espaço ao redor dos mesmos.

Não coloque nenhum objeto no painel de operacoes. Caso contrário, os botões podem ser pressionados 
acidentalmente, fazendo com que a máquina opere acidentalmente.

Conecte somente uma unidade de memória flash USB à porta USB. Caso contrário, poderão ocorrer 
danos na máquina.

Não toque na tela enquanto a máquina estiver cortando, desenhando ou digitalizando.

Não lubrifique a máquina. Caso contrário, poderão ocorrer danos na máquina.

Não utilize solventes orgânicos, como tíner, benzeno ou álcool, para limpar a máquina. Caso contrário, o 
acabamento pode descascar ou outros danos podem ser causados à máquina. Limpe a máquina com um 
pano seco e macio.

Não retire nenhuma etiqueta (por exemplo, a etiqueta com o número de série) fixada à máquina.

 AVISO
 

Remova a tampa de proteção do suporte da lâmina antes de colocá-lo no transportador da máquina. Depois 
de remover o suporte de lâmina da máquina, certifique-se de colocar a tampa de proteção. Não pressione a 
ponta do suporte com a mão nem com os dedos. Se a lâmina for estendida, poderá haver lesões.
* Isso não é um brinquedo e não se destina a ser usado por crianças. Para evitar o risco de 
sufocamento, não deixe que crianças coloquem as tampas de proteção na boca.
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Operação segura para substituição da lâmina
■ Remover

a Gire a tampa do suporte para removê-la.

b Coloque a lâmina na área de borracha na 
parte de trás da espátula inclusa.

a Área de borracha

c Puxe o suporte para cima para deixar a lâmina 
na área de borracha.

■ Instalar

a Segure o eixo da nova lâmina e insira-a no 
compartimento da lâmina na extremidade do 
suporte.
O eixo da lâmina fica preso no lugar por meio de um 
ímã existente no suporte. Insira lentamente o eixo da 
lâmina e solte-o devagar depois que o eixo for 
encaixado no lugar contra o ímã.

b Gire a tampa para prendê-la no suporte.
Aperte completamente a tampa até que não seja 
possível apertar mais.

 CUIDADO

 

Lâmina com borda afiada
Não toque a lâmina com as mãos nem com os dedos. Caso contrário, poderão ocorrer lesões.

 Não toque a lâmina com as mãos nem com os dedos. Caso contrário, poderão ocorrer lesões. Ao 
substituir a lâmina, siga o procedimento de substituição.

IMPORTANTE
 

Não utilize uma lâmina quebrada. Caso contrário, o corte pode não ser feito de maneira correta. Se a 
lâmina quebrar, remova o pedaço quebrado do material recortado. Ao remover o pedaço quebrado da 
lâmina do material recortado, use pinças; não toque nele com os dedos.

a
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Limitações jurídicas para a realização de cópias
(Estados Unidos/Canadá)
Respeite todas as leis de direitos autorais ao usar este produto.
Reproduções coloridas de determinados documentos são ilegais e podem resultar em 
responsabilização civil ou penal. Este memorando pretende servir de guia, em vez de uma lista 
completa de todas as proibições possíveis. Em caso de dúvidas, sugerimos que você consulte um 
advogado em relação a qualquer documento questionável em especial.
Os seguintes documentos, emitidos pelo Governo dos Estados Unidos/do Canadá ou por suas 
Agências, não devem ser copiados:

• Dinheiro
• Obrigações ou outros certificados de dívida
• Certificados de depósito
• Selos da Receita Federal (cancelados ou não)
• Documentos do Serviço Militar ou de alistamento
• Passaportes
• Selos postais dos Estados Unidos/do Canadá (cancelados ou não)
• Vales-refeição
• Documentos de imigração
• Cheques ou letras de câmbio emitidos por agências governamentais
• Crachás de identificação ou insígnias

Trabalhos protegidos por direitos autorais não podem ser copiados. Seções de um trabalho 
protegido por direitos autorais podem ser copiadas para "utilização justificável".
Várias cópias indicam uso ilícito.
Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a trabalhos protegidos por direitos autorais.

Utilização ilegal de equipamentos de digitalização
(Outros países, com exceção dos Estados Unidos/Canadá)
É crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com a intenção de cometer 
fraude. A seguir está uma lista não exaustiva de documentos que por lei não podem ser copiados. 
Sugerimos que você verifique junto ao seu consultor legal e/ou autoridades legais pertinentes, caso 
tenha dúvidas sobre um determinado item ou documento:

• Moeda 
• Obrigações ou outros certificados de dívida 
• Certificados de depósito
• Documentos relacionados ao recrutamento ou serviços das forças armadas
• Passaportes
• Selos (cancelados ou não)
• Documentos de imigração
• Documentos de previdência
• Cheques ou letras emitidos por agências governamentais
• Crachás de identificação ou insígnias

Trabalhos com direitos autorais não podem ser copiados legalmente e estão sujeitos à exceção da 
“negociação justa” referente a seções de um trabalho protegido por direitos autorais. Várias cópias 
indicam uso ilícito. Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a trabalhos protegidos por 
direitos autorais.



9

Precauções para digitalizar
Depois de utilizar a máquina para digitalizar um original, verifique se os dados de digitalização 
atendem aos requisitos de precisão e qualidade.
Como algumas partes dos dados de digitalização podem estar ausentes ou apresentar má 
qualidade, tome as seguintes precauções.
● Dependendo da condição do original, podem ocorrer rachaduras, deformações, manchas ou perdas e alguns ou todos 

os dados de digitalização podem estar ausentes.
 Certifique-se de que não há rugas nem dobras no original. Além disso, coloque o original de forma correta na 

folha adesiva.
● Se um original for digitalizado enquanto o interior da máquina estiver sujo, podem ocorrer rachaduras, deformações, 

manchas ou perdas, e alguns ou todos os dados de digitalização podem ser perdidos.
 Limpe cuidadosamente o interior da máquina.

● Dependendo das configurações de digitalização (tamanho e resolução de digitalização), os originais podem ser 
digitalizados como descrito abaixo.
• A imagem pode ficar desfocada com uma resolução insuficiente.
• Uma parte da imagem pode estar faltando ou o tamanho pode ser reduzido.
• Os dados de digitalização do meio ao fim do original podem estar faltando.
• Margens podem ser adicionadas às extremidades dos dados de digitalização.

● Não digitalize os seguintes tipos de originais.
• Com grampos ou clipes
• Com tinta que não está seca
• Metal ou transparências de retroprojetor
• Folhas brilhantes ou com acabamento espelhado
• Cartões plásticos que foram gravados em relevo
• Originais que excedam a espessura recomendada

● Com originais não padrão (ou mesmo no caso de originais padrão), o original pode ficar preso em função da sua 
condição (por exemplo, amarrotado, dobrado ou incorretamente carregado) ou da condição dos consumíveis e do 
mecanismo de alimentação da máquina. Neste caso, alguns ou todos os dados de digitalização podem estar ausentes. 
(O original pode ser danificado se ficar preso.)

● Se um marcador fluorescente foi utilizado no original, a cor pode não ser digitalizada, dependendo da cor do marcador 
e da espessura, ou a tonalidade pode não ser reproduzida fielmente.
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LAN sem fio (somente modelos com função de LAN sem fio)
Esta máquina de digitalização e de cortar é compatível com interfaces sem fio*.
Faixa(s) de frequência: 2.400-2.483,5 MHz
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) faixa(s) de frequência: Menos de 20 dBm (e.i.r.p)

Para usuários no Brasil
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela 
Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para mais informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em 
caráter primário.

REGULAMENTAÇÃO



D013UV-001

Portuguese-BR
891-Z05


