
Limpeza

Nunca mergulhe seu scanner Uranochip® em líquido ou coloque-o em 
qualquer equipamento de esterilização. Pode limpá-lo com um pano 
antibacteriano.

Eliminação de produtos e de baterias usadas

    

(REEE) não devem ser misturados com lixo doméstico geral. Para o seu 
tratamento correto, recuperação e reciclagem, deite este produto no 
ponto de reciclagem designado, onde será aceite de forma gratuita. 
Alternativamente, em alguns países, poderá utilizar os produtos como 
retoma ao adquirir um novo produto equivalente. A eliminação correta 
deste produto ajudará a poupar recursos muito valiosos e evitar efeitos 
negativos para a saúde humana e para o meio ambiente, o que poderia 
ocorrer em caso de manuseamento inadequado dos produtos.

Garantia

O scanner identificador Uranochip® é fornecido com uma garantia de 
devolução de 2 anos a partir da data de aquisição. A garantia está 
limitada a defeitos em componentes, materiais ou mão de obra, incluindo 
quaisquer defeitos de mão de obra em condições normais de uso. Esta 
garantia não cobre falhas que possam ocorrer como resultado de uso 
indevido, negligência ou desmontagem. 

Em caso de avaria coberta pela garantia, o fabricante, a seu exclusivo 
critério, substituirá ou consertará o produto gratuitamente. No caso de 
precisar de assistência em garantia, deverá em primeiro lugar entrar em 
contato com o revendedor em info@uranovet.com. Os seus direitos legais 
não serão afetados.

Isenção de responsabilidad

O scanner identificador Uranochip® e complementos associados não se 
destinam a substituir o aconselhamento veterinário tradicional. Não nos 
responsabilizamos por quaisquer perdas, danos ou taxas que possam 
derivar da utilização deste produto.

Especificações técnicas

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Diagrama do produto

O que contém a embalagem?
Assegure-se de que dispõe
de todas estas peças.
1) Scanner identificador Uranochip®

2) Cabo USB
 
Como realizar uma leitura

Scanner identificador de microchip Uranochip®

O scanner identificador de microchip Uranochip® cumpre com as 
normas ISSO 11784 e ISSO 11785. O scanner identificador Uranochip® é 
fornecido com um cabo USB para carregar a sua bateria interna recarre-
gável.

Recarga

Antes de utilizar o scanner Uranochip® por primeira vez, deverá carregá-lo 
durante 3 horas e meia.

       aparecerá no visor quando a bateria estiver fraca, acompanhado da 
mensagem «Battery Low» [Bateria fraca].  Para recarregar a bateria, conec-
te o cabo USB na secção posterior do scanner e na porta USB disponível 
de um computador ou de um carregador. Durante o ciclo de carga, o 
visor apagar-se-á. Para consultar se a bateria terminou de carregar na 
totalidade, carregue no botão de início e o visor informará sobre se a 
bateria está «a carregar» [“charging”] ou «carregado» [“charged”]. 

        aparecerá no visor quando a bateria está totalmente carregada.

Leitura

Para iniciar o scanner identificador Uranochip®, tem apenas de carregar 
no símbolo     de ligar/desligar (On/Off) que encontrará no painel posterior 
e soltá-lo. O visor mostrará “Halo Scanner Scanning” [«Halo Scanner a 
efetuar a leitura»] e o scanner identificador emitirá um único “bip”. Se o 
scanner não encontrar nenhum microchip válido no prazo de 20 segun-
dos, o visor mostrará a mensagem “No Tag Found” [«Nenhum código 
encontrado»] e o scanner voltará a emitir novamente um único “bip”. Para 
voltar a realizar uma leitura, carregue novamente no mesmo símbolo    . O 
scanner Uranochip® apagar-se-á automaticamente passado 50 segun-
dos.

A superfície exterior do seu scanner Uranochip® é a área de leitura e, 
portanto, quando é identificado um microchip válido, o scanner emitirá 
um duplo “bip” e o número do microchip aparecerá no visor.

Para consultar os números previamente lidos, espere até que o scanner 
se apague. A seguir, carregue durante 4 segundos no botão de ligar/desli-
gar situado na parte posterior e solte-o. Para percorrer a lista, pressione o 
botão de ligar/desligar uma vez para visualizar o próximo número. Para sair 
deste modo, pressione o botão de ligar/desligar por 4 segundos e solte-o.
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Padrão de
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De lado a lado
do corpo

Padrão de
movimento 2
De cima a baixo
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• Cumpre com os padrões ROHS,
  CE e ISO 11784
• Dimensões: 135mm de diâmetro
  x 33mm
• Peso: 163g
• Dimensões do produto embalado:
  147mm x 144mm x 38mm
• Peso do produto embalado: 250g
• Leituras por carga: 8 leituras
  por segundo x 1000
• Tempo de espera: 2 meses
  (geralmente)
• Bateria: Bateria interna de
  polímero de lítio recarregável

• Recarga via porta USB
• Tempo de carregamento: 3,5 horas
• Leituras: FDX-B, FDX-A (FECAVA),   
  EM4102
• Visor: LCD 2 linhas x
  16 caracteres
• Tons: bip audível
• Memória: Os últimos 2000
  números lidos
• Funcionamento: Fácil de efetuar
  a leitura e desliga-se
  automaticamente após 50 segundos
• Comunicações: porta USB
• Fabricado na Europa

Este símbolo no produto e/ou nos documentos que o acompanham 
significa que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
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