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Procedimentos iniciais
Digitalize este código de barras com seu smartphone
ou visite www.honeywellaidc.com/captuvoinstructions
para assistir a um vídeo de introdução.

O estojo corporativo Captuvo SL22 (Modelo de agência: SL-ES-C)
usado com o dispositivo digital móvel iPod touch® 5/6 da Apple® e o
Captuvo SL42 (Modelo de agência: SL-ES-C) usado com o iPhone®
5 da Apple incluem um dispositivo de captura de imagens opcional
para digitalizar todos os tipos de código de barras. Para estojos não
destinados à área de saúde, também está disponível um leitor de
tarja magnética (magnetic stripe reader, MSR) opcional para ler cartões com tarjas magnéticas.
Nota: Um dispositivo de captura de imagens é fornecido como
padrão com dispositivos para área de saúde.
Nota: A Honeywell não é um centro de serviços autorizado da
Apple. Devolva-nos apenas seu estojo para fins de conserto.
A Honeywell não se responsabiliza por nenhum produto que
não seja da Honeywell enviado para nosso centro de
serviços.
Nota: Consulte a documentação do iPod touch e do iPhone da
Apple para obter informações importantes do produto e de
segurança.

Documentação do Usuário
Para fazer download da documentação do estojo, visite
www.honeywellaidc.com.
Para obter mais informações sobre os estojos, visite
www.honeywellaidc.com/honeywellios/captuvoenterprisesleds.html.
Nota: Devido à disponibilidade de diferentes modelos, o estojo
pode ser um pouco diferente das ilustrações incluídas neste
documento.
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Inserção da bateria
!

Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes
de conectar os estojos/baterias aos dispositivos periféricos. 
A conexão de componentes úmidos pode causar danos não
cobertos pela garantia.

!

Recomendamos usar baterias de íon de lítio Honeywell. O uso de
qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar em
danos não cobertos pela garantia.

!

Haverá perigo de explosão se as baterias forem substituídas
incorretamente. Substitua as baterias apenas com o mesmo tipo
ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias
usadas de acordo com o programa de reciclagem de baterias indicado pelo órgão público responsável do país onde elas serão descartadas.
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Como instalar o dispositivo Apple no
estojo não destinado à área de saúde
1. Para estojos não destinados à área de saúde, abra a porta
empurrando a parte superior em direção à parte frontal do
estojo.
2. Deslize o dispositivo no estojo.
Nota: Tenha cuidado para que os conectores não sejam
danificados acidentalmente.

Como instalar o dispositivo da Apple no
estojo para área de saúde
1. Para estojos para área de saúde, remova os quatro parafusos
TORX (T6) da parte traseira da unidade.
Nota: Se estiver usando um iPhone 5c da Apple, remova com
cuidado o adaptador pré-instalado no estojo. Se estiver
usando um iPhone 5/5s da Apple, deixe o adaptador
instalado.
Adaptador

2. Coloque o dispositivo da Apple no estojo, pressione para juntar
os nichos superior e inferior e aperte os quatro parafusos. 
Não aperte os parafusos demais.

TORX® (T6)

Mecanismo de segurança do estojo não
destinado à área de saúde
Nota: Para reduzir o risco de o dispositivo Apple ser removido ou
desengatado do estojo não destinado à área de saúde,
recomendamos que você bloqueie ambos os mecanismos de
segurança.

TORX (T5)

Mecanismo de segurança

Mecanismo de
segurança

Carregamento com o adaptador de parede
Nota: Se você usar o adaptador de parede, tanto o estojo quanto o
dispositivo iOS serão carregados.
Nota: Use o adaptador que veio com a embalagem do iPhone 5
para carregar o telefone e o estojo.

Carregamento com USB para PC
Nota: Quando o dispositivo IOS estiver no estojo e conectado a um
PC/laptop, apenas o estojo será carregado. O dispositivo iOS
não pode ser carregado nem atualizado via USB.

Indicadores LED
Cor

Indicação

Piscando em
vermelho

A energia da bateria do estojo está
baixa (8% e abaixo) e precisa ser
carregada.

Piscando em
verde

A bateria do estojo/xd5 está
carregando.

Verde fixo

A bateria do estojo está totalmente
carregada.

Aplicativos de demonstração
Para testar a digitalização de um código de barras, faça download
do aplicativo de verificação de preços da Honeywell na Apple App
Store SM. Este aplicativo tem apenas fins de demonstração e não
processa nenhum dado.

Software aplicativo
Os estojos requerem software aplicativo especial. Consulte
www.honeywellaidc.com/iosapps para obter informações sobre o
software.

Leitura de cartões com tarjas magnéticas

Instruções de limpeza de nichos para área
de saúde (somente modelos para área de
saúde)
Important: As soluções de limpeza abaixo foram testadas
para garantir a limpeza e desinfecção seguras do nicho
de seu estojo. Apenas estas soluções são aprovadas
para uso com este estojo. Danos causados pelo uso de
produtos de limpeza diferentes dos listados aqui podem
não ser cobertos pela garantia.
Água e sabão suave para pratos
Limpador de vidro e superfícies 409®
CaviWipes®
Água sanitária Clorox® (10%)
Lenços com álcool isopropílico (70%)
Sani-Cloth® HB
Sani-Cloth® Plus
Super Sani-Cloth®
Virex® 256
Windex® Blue

Temperatura de operação
A faixa de temperatura de operação máxima para os estojos é de
0\xfb C a 35\xfb C (32\xfb F a 95\xfb F).

Assistência técnica
Para pesquisar uma solução na nossa base de conhecimentos ou
entrar no portal de Suporte Técnico e informar um problema, vá
para www.hsmcontactsupport.com.

Garantia limitada
Para obter informações sobre a garantia, vá para
www.honeywellaidc.com e clique em Resources (Recursos) >
Warranty (Garantia) .

Patentes
Para obter informações sobre patentes, consulte
www.hsmpats.com.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in
specifications and other information contained in this document without prior
notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether
any such changes have been made. The information in this publication does
not represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained
herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the
furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility
for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended
results.
This document contains proprietary information that is protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this document may be photocopied,
reproduced, or translated into another language without the prior written
consent of HII.
2012-2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.
Web Address: www.honeywellaidc.com
Apple and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod and iPhone respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

