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Informações sobre o produto relativas à 
eliminação 
Informações sobre o produto 
 

Informações jurídicas 
Funcionários qualificados 
O produto/sistema, ao qual esta documentação se refere, só pode ser manuseado pelo pessoal 
qualificado para a respectiva definição de tarefas e respeitando a documentação 
correspondente a esta definição de tarefas, em especial as indicações de segurança e avisos 
apresentados. Graças à sua formação e experiência, o pessoal qualificado é capaz de 
reconhecer os riscos do manuseamento destes produtos/sistemas e de evitar possíveis 
perigos. 

Utilização dos produtos Siemens em conformidade com as especificações 
Cumpra os seguintes requisitos: 

 AVISO 
Os produtos da Siemens só podem ser utilizados para as aplicações especificadas no 
catálogo e na respectiva documentação técnica. Se forem utilizados produtos e componentes 
de outros fornecedores, estes têm de ser recomendados ou autorizados pela Siemens. Para 
garantir um funcionamento em segurança e correcto dos produtos é essencial proceder 
correctamente ao transporte, armazenamento, posicionamento, instalação, montagem, 
colocação em funcionamento, operação e manutenção. Devem ser respeitadas as condições 
ambiente autorizadas e observadas as indicações nas respectivas documentações. 
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Conceito de aviso 
Este manual contém avisos que têm que ser observados e respeitados, de modo a garantir a 
sua segurança e evitar danos materiais. Os avisos relativos à sua segurança pessoal são 
acompanhados por um triângulo de advertência e os avisos relativos ao perigo de danos 
materiais são indicados sem triângulo de advertência. Dependendo do nível de perigo, os 
avisos de advertência são apresentados na sequência abaixo indicada. 

 PERIGO 
significa que ocorrerá morte ou ferimentos graves, se não forem tomadas as devidas medidas 
de precaução. 
 

 AVISO 
significa que pode ocorrer morte ou ferimentos graves, se não forem tomadas as devidas 
medidas de precaução. 
 

 CUIDADO 
significa que pode ocorrer um ferimento ligeiro, se não forem tomadas as devidas medidas de 
precaução. 
 

ATENÇÃO 
significa que podem ocorrer danos materiais, se não forem tomadas as devidas medidas de 
precaução. 

Sempre que surgirem vários níveis de perigo é utilizado o aviso de advertência referente ao 
mais alto nível. Se, num aviso de advertência, acompanhado de um triângulo de advertência, 
for alertado contra ferimentos de pessoas, esse mesmo aviso pode ainda conter advertências 
contra danos materiais. 

Eliminação 
 



Eliminação 
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Os aparelhos descritos neste manual 
devem ser enviados para reciclagem. De 
acordo com a Diretiva 2012/19/CE relativa 
aos resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE), estes não podem ser 
eliminados através estações de 
tratamento municipais. A favor de uma 
reciclagem amiga do ambiente, os 
aparelhos podem ser devolvidos ao 
fornecedor dentro da CE ou a uma 
estação de tratamento local autorizada. 
Respeite os regulamentos em vigor no 
seu país. Pode encontrar informações 
mais detalhadas sobre os aparelhos que 
contêm pilhas em: Informações relativas à 
devolução da bateria/do produto (REEE) 

  
 

Informações sobre o produto relativas à eliminação 
   

Marcas registadas 
Todas as designações assinaladas pelo símbolo ® são marcas registadas da Siemens AG. As 
restantes designações nesta documentação podem ser marcas, cuja utilização indevida por 
terceiros pode infringir os direitos dos seus detentores. 

Exclusão de responsabilidades 
O conteúdo desta documentação foi verificado quanto à conformidade com o hardware e 
software descrito. Todavia, não é possível excluir potenciais desvios, de modo que não nos 
responsabilizamos pela total conformidade. Os dados desta documentação são regularmente 
revistos e as, eventuais, correcções são incluídas nos suplementos. 

Siemens AG 
Division Process Industries and Drives 
76181 Karlsruhe 
ALEMANHA 
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Informação sobre o produto 
 

Informações jurídicas 
Pessoal qualificado 
O produto/sistema, ao qual esta documentação se refere, só pode ser manuseado por pessoal 
qualificado para a respectiva definição de tarefas e respeitando a documentação 
correspondente a esta definição de tarefas, em especial as indicações de segurança e avisos 
apresentados. Graças à sua formação e experiência, o pessoal qualificado é capaz de 
reconhecer os riscos do manuseamento destes produtos/sistemas e de evitar possíveis 
perigos. 

Utilização dos produtos Siemens em conformidade com as especificações 
Tenha atenção ao seguinte: 

 AVISO 
Os produtos da Siemens só podem ser utilizados para as aplicações especificadas no 
catálogo e na respetiva documentação técnica. Se forem utilizados produtos e componentes 
de outros fornecedores, estes têm de ser recomendados ou autorizados pela Siemens. Para 
garantir um funcionamento em segurança e correto dos produtos é essencial proceder 
corretamente ao transporte, armazenamento, posicionamento, instalação, montagem, 
colocação em funcionamento, operação e manutenção. Devem-se respeitar as condições 
ambiente autorizadas e observar as indicações nas respetivas documentações. 
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Conceito de aviso 
Este manual contém instruções que devem ser observadas para sua própria segurança e 
também para evitar danos materiais. As instruções que servem para sua própria segurança são 
sinalizadas por um símbolo de alerta, as instruções que se referem apenas à danos materiais 
não são acompanhadas deste símbolo de alerta. Dependendo do nível de perigo, as 
advertências são apresentadas como segue, em ordem decrescente de gravidade. 

 PERIGO 
significa que haverá caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança 
correspondentes não forem tomadas. 
 

 AVISO 
significa que poderá haver caso de morte ou lesões graves, caso as medidas de segurança 
correspondentes não forem tomadas. 
 

 CUIDADO 
indica um perigo iminente que pode resultar em lesões leves, caso as medidas de segurança 
correspondentes não forem tomadas. 
 

ATENÇÃO 
significa que podem ocorrer danos materiais, caso as medidas de segurança correspondentes 
não forem tomadas. 

Ao aparecerem vários níveis de perigo, sempre será utilizada a advertência de nível mais alto 
de gravidade. Quando é apresentada uma advertência acompanhada de um símbolo de alerta 
relativamente a danos pessoais, esta mesma também pode vir adicionada de uma advertência 
relativa a danos materiais. 

Veja também 

 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/en) 



 

 

 

  
   

Marcas 
Todas denominações marcadas pelo símbolo de propriedade autoral ® são marcas registradas 
da Siemens AG. As demais denominações nesta publicação podem ser marcas em que os 
direitos de proprietário podem ser violados, quando usadas em próprio benefício, por terceiros. 

Exclusão de responsabilidade 
Nós revisamos o conteúdo desta documentação quanto a sua coerência com o hardware e o 
software descritos. Mesmo assim ainda podem existir diferenças e nós não podemos garantir a 
total conformidade. As informações contidas neste documento são revisadas regularmente e as 
correções necessárias estarão presentes na próxima edição. 

Siemens AG 
Division Process Industries and Drives 
76181 Karlsruhe 
ALEMANHA 


