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Diretrizes de segurança de hardware da Cobalt 

Design e informações regulatórias 

Definição de uso pretendido 

O uso pretendido para o hardware Cobalt Design é o seguinte:

• O uso pretendido do scanner Cobalt Design é a digitalização de ge-

ometrias 3D.

• O uso pretendido da mesa rotativa Cobalt Design é trabalhar em

conjunto com um scanner Cobalt Design para rotacionar objetos em

posições desejadas durante o processo de aquisição de imagens.

O equipamento profissional Cobalt Design só deve ser utilizado conforme pre-

tendido, em perfeitas condições funcionais. O uso é limitado a operadores 

treinados e conscientes da segurança, que estão plenamente conscientes dos ris-

cos operacionais. Erros do operador podem resultar em ferimentos pessoais e / 

ou danos à propriedade . Os operadores devem cumprir integralmente as in-

struções de operação e corrigir problemas funcionais - especialmente questões 

de segurança - imediatamente. O operador é responsável por cumprir todas as 

leis e regulamentos estatutários.

O uso indevido inclui (mas não está limitado a ):

• Use fora dos limites operacionais especificados e permitidos.

• Use em ambientes potencialmente explosivos ou outros ambientes

perigosos.

• Use em ambientes externos ou subterrâneos.

• Use sem salvaguardas adicionais necessárias.

• Uso de peças de reposição e peças de desgaste não aprovadas do spa .

• Uso de consumíveis não aprovados, agentes de limpeza e outros

produtos.
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• Falha no cumprimento dos parâmetros pretendidos definidos pelo fab-

ricante, conforme indicado nas instruções. A modificação não au-

torizada dos parâmetros é proibida.

Informações gerais de segurança 

O hardware Cobalt Design é um equipamento de medição preciso adequado 

para uso em lojas; no entanto, o cuidado ainda deve ser exercido no ambiente 

operacional ao usar o hardware. Qualquer pessoa que trabalhe com o produto 

deve estar familiarizada com todos os procedimentos de segurança e riscos po-

tenciais.

Medidas de segurança 

O instalador deve integrar o hardware Cobalt Design em um sistema completo 

de acordo com os requisitos de segurança, incluindo (mas não limitado a):

• Antes de operar o equipamento, verifique se todos os componentes

estão completos e funcionando corretamente.

• Desembalando, configurando, posicionando, protegendo e controlando

o dispositivo.

• Conectar corretamente todas as linhas de energia e interfaces.

•  Evitar qualquer modo operacional que possa comprometer a operação

segura.

• Utilizar o equipamento somente quando estiver em um estado seguro e

confiável.

• No caso de um mau funcionamento, pare imediatamente o uso do eq-

uipamento e resolva o problema .

• Realizando todas as verificações e inspeções de rotina.

• Cumprindo com todos os regulamentos locais.

Precauções de segurança 
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A seguir estão as diretrizes gerais de segurança.

• Não remova ou tente ajustar qualquer proteção de segurança do dis-

positivo ou mecanismos de proteção (por exemplo, protetores de lâm-

pada). O fabricante não é responsável por nenhum acidente que possa

ocorrer devido à remoção de qualquer sistema de proteção.

• Não cubra as aberturas.

• Não insira nada nas aberturas.

• Não coloque ou derrame líquidos sobre ou perto do dispositivo.

• Não manipule manualmente a mesa rotativa.

• Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor principal.

• Não use o dispositivo se algum dos fios estiver gasto ou danificado.

• Antes de manusear ou mover o dispositivo, verifique se ele está

desconectado.

• Não toque no plugue de energia com as mãos molhadas.

•  Evite conectar vários dispositivos à mesma energia que o scanner e a

mesa rotativa.

• Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado. Não

dobre, torça ou puxe.

• Certifique-se de que o plugue de energia esteja conectado de maneira

adequada e segura à fonte de alimentação.

• Conecte apenas dispositivos com mecanismos de aterramento .

• Substitua as etiquetas de aviso se elas se soltarem do equipamento.

• Não troque os cabos de alimentação por cabos de um manômetro mais

leve.

• Não substitua os cabos de controle por outros inadequados.

• Não exponha o dispositivo a climas ou temperaturas extremas.

• Não encoste nenhum objeto no dispositivo.

• Não use o dispositivo em atmosferas explosivas (ATEX).
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• Certifique-se de que o dispositivo esteja instalado, usado e armazena-

do nos ambientes recomendados na documentação.

• Não remova nenhuma parte do corpo externo.

• Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

• Não olhe diretamente na fonte de luz do scanner, com ou sem óculos

de proteção.

• Não coloque pessoas ou animais na mesa rotativa.

• Não remova a plataforma da mesa rotativa.

• Não digitalize nem aponte o dispositivo para pessoas ou animais.

• Não tente executar tarefas de manutenção diferentes das descritas na

documentação. Entre em contato com o fabricante para obter mais as-

sistência com a manutenção . Use ferramentas e equipamentos pro-

jetados especificamente para a tarefa de manutenção. Todas as

operações de manutenção devem ser realizadas quando o dispositivo é

desligado e desconectado de uma fonte de alimentação.

• Utilize o equipamento apenas em um ambiente eletromagnético bási-

co , de acordo com a norma EN 61326-1.

Informação Regulatória 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração de Conformidade da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A 

operação está sujeita às duas condições a seguir:

1 Este dispositivo não pode causar danos prejudiciais e

2 este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 

interferências que possam causar operação indesejada.

Informações para o usuário:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um 

dispositivo digital Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses 
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limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prej-

udicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial; este equi-

pamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for in-

stalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar danos inter-

ferência nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma 

área residencial pode causar interferência prejudicial, caso em que o usuário 

deverá corrigir a interferência por conta própria.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração da indústria do Canadá:

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença 

da Industry Canada . A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este 

dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar 

qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação 

indesejada do dispositivo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Comissão Europeia da União Europeia:

Consulte www.faro.com/support/ certificates / para obter informações sobre a 

Declaração de Conformidade da CE referente a este produto.

Informações Ambientais do Produto 

A legislação está agora em vigor dentro da União Europeia (UE), que regula os 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Diretiva Européia

2012/19 / EU sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (Diretiva 

WEEE) estipula que os WEEE estão sujeitos a regulamentações destinadas a 

impedir o descarte desses resíduos e a incentivar medidas de projeto etratamento 

para minimizar a quantidade de resíduos que são colocados o fluxo de resídu-

os. O objetivo da Diretiva WEEE é preservar, proteger e melhorar a qualidade 

do meio ambiente, proteger a saúde humana e estimular o uso prático 

dos recursos naturais . Especificamente, a Diretiva WEEE exige que os produ-

tores de equipamentos elétricos e eletrônicos sejam responsáveis pela coleta, 

reutilização, reciclagem e tratamento de REEE que o Produtor coloca no mer-

cado da UE após 13 de agosto de 2005.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.faro.com/support/certificates/
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A FARO Technologies, Inc. , como produtora de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (EEE), tem se esforçado para atender a essas responsabilidades am-

bientais para o gerenciamento de WEEE. Ao fazer isso, a FARO está fornecen-

do o seguinte para informar seus clientes sobre os procedimentos de coleta de 

WEEE :

Para evitar qualquer disseminação potencial de substâncias perigosas no meio 

ambiente, a FARO rotulou este produto com o símbolo WEEE (veja abaixo) 

para alertar o usuário final de que ele deve ser descartado dentro do sistema ad-

equado de gerenciamento de resíduos . Esse sistema irá reciclar, reutilizar e 

descartar materiais deste produto de uma maneira ambientalmente correta.

O símbolo representado abaixo, e encontrado neste produto da FARO Technol-

ogies, Inc. , indica que este produto atende à Diretiva Européia 20 12/19 / EU 

sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Este símbolo, 

aplicável apenas em países da União Europeia, indica que quando este produto 

chega ao fim de sua vida útil, ele não deve ser descartado com lixo doméstico ou 

municipal normal, mas em um fluxo de resíduos estabelecido para WEEE.

Cada país membro da UE estabeleceu um sistema para a recolha, eliminação e 

reciclagem de REEE. Os utilizadores finais na UE devem contactar o seu siste-

ma local de administração de resíduos para obter instruções de recolha relativas 

a este produto.

Consulte www.faro.com/support/rohs-and-weee- statement / para obter mais 

informações ambientais sobre este produto.

Este produto está em conformidade com a DIRETIVA 2011/65 / UE DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 8 de junho de 2011 relativa 

à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos 

elétricos e eletrônicos (RoHs).

Manutenção e Serviço 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.faro.com/support/rohs-and-weee-statement/
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• O pessoal de manutenção de fábrica deve executar todos os ajustes,

manutenção e inspeção em intervalos de manutenção especificados.

• Antes da manutenção ou reparação, limpar conexões do projeto Co-

balt 's de óleo, sujeira e poeira utilizando detergentes suaves e panos de

limpeza sem fiapos.

• Certifique-se de que as conexões permaneçam firmes após a ma-

nutenção ou reparo.

• Reparar dano imediatamente.

• Após a manutenção ou reparo, teste todos os componentes do Cobalt

Design para garantir que estejam em condições totalmente operacion-

ais.

O rótulo CE

O rótulo CE lista a certificação e a conformidade com os padrões de saúde, se-

gurança e proteção ambiental. Esta etiqueta está localizada na parte de trás ou na 

parte inferior da unidade.


