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Indicações importantes 

Manual de instruções 
Designação Versão 
a:touch Lite V1.01 

 
Este manual de instruções é uma tradução do manual de instruções original. 
 
Validade deste manual 
Este manual de instruções é válido para aparelhos com o seguinte número de artigo. 
 
Designação do aparelho 
Número do artigo Descrição 
103790 a:touch Lite 
 
Utilização deste manual 
▪ Leia o capítulo "Informações de segurança" antes de começar a trabalhar com o aparelho. 

▪ O manual de instruções permite-lhe trabalhar com segurança no e com o aparelho. Para tal, é essencial que 
respeite todas as instruções de segurança nele contidas. 

▪ Leia este manual de instruções na íntegra antes de instalar e colocar o aparelho em funcionamento. 
▪ O manual de instruções é parte integrante do aparelho. Deve ser conservado por si de forma a estar sempre 

disponível para qualquer pessoa que trabalhe no aparelho ou com o mesmo, completo e em perfeitas condições 
de legibilidade. 

▪ Em caso de transferência do aparelho, deve anexar o manual de instruções ao mesmo. 
▪ Em caso de perda do manual de instruções, solicite uma substituição. As informações sobre a versão atual do 

manual de instruções podem ser consultadas na nossa página Web www.AllenCoding.com. 
▪ As informações fornecidas pelo manual de instruções referem-se aos aparelhos descritos em "Validade do 

manual". 
 
Direitos de autor 
O presente documento e os aparelhos nele descritos são propriedade da Allen Coding GmbH. Todos os direitos 
reservados. Qualquer reprodução do documento, no todo ou em parte, requer a prévia e expressa autorização por 
escrito da Allen Coding GmbH. 
 
©Copyright 2018 Allen Coding GmbH, todos os direitos reservados. 
 
Exoneração de responsabilidade 
A empresa Allen Coding GmbH toma todas as medidas para garantir que o documento publicado por si esteja correto 
no momento da publicação. Não pode, contudo, ser dada qualquer garantia quanto à isenção de erros do documento. 
A Allen Coding GmbH não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por informações incorretas 
neste documento. A Allen Coding GmbH reserva-se o direito de reformular este documento a qualquer momento e sem 
aviso prévio ou de fazer alterações ao seu conteúdo no interesse da melhoria contínua do produto. 
 
Fabricante 
Allen Coding GmbH 
Friedrich-Bergius-Ring 30 
D-97076 Würzburg 
Tel.: +49 931 250 76 - 0 
Fax +49 931 250 76 – 50 
E-mail: info@AllenCoding.com 
Website: www.AllenCoding.com 
  

http://www.allencoding.com/
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1 Identificação do produto 

1.1 Características 

a:touch Lite 

Número do artigo  103790 

Número de identificação único (5 dígitos)   por ex. 18001 

 
 

1.2 Utilização de acordo com as normas  

▪ A unidade de comando a:touch Lite é utilizada para monitorizar e controlar os sistemas de impressão por 
termotransferência da série XL5000 da Allen Coding GmbH.  

▪ A interface USB deve ser utilizada exclusivamente para transferir dados com uma pen drive USB diretamente 
ligada.  

 
Uso indevido razoavelmente previsível: 
 

▪ Operação da unidade de comando a:touch Lite com sistemas diferentes dos sistemas de impressão por 
termotransferência da série XL5000 da Allen Coding GmbH.  

▪ Utilização diferente da interface USB da utilizada para a transferência de dados com uma pen drive USB 
diretamente ligada.  

▪ Utilização de acessórios e peças de reposição não recomendados pelo fabricante.  
▪ A operação/utilização da unidade de comando fora da utilização prevista definida pelo fabricante pode colocar 

em perigo pessoas e/ou causar danos materiais. 
 
 

1.3 Qualificação do pessoal 

Operação e configuração: 
A operação e a configuração do aparelho só podem ser efetuadas por pessoal devidamente qualificado e instruído, 
autorizado pelo entidade exploradora. 
 
Instalação, limpeza e manutenção: 
A instalação, limpeza e manutenção do aparelho só podem ser realizadas por pessoal técnico devidamente qualificado 
e instruído. 
 
Reparação: 
O aparelho só pode ser reparado por pessoal técnico do fabricante ou por pessoal técnico qualificado e instruído para 
este fim. 
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1.4 Identificação do aparelho 

 
Placa de características 
A placa de características anexada ao aparelho contém os seguintes dados: 
 

 
 
 

① Tipo de aparelho  ⑥ Production Build 

② Número do artigo ⑦ Marcação CE 

③ Número de série ⑧ 
Dados elétricos: Tensão, corrente máx. de entrada, 
potência máx. de entrada 

④ Ano de fabrico ⑨ 
Referência à conformidade com as normas FCC 
Secção 15 e ICES-003 (Classe A) 

⑤ Símbolo REEE ⑩ Fabricante 
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1.5 Dados sobre conformidade 

1.5.1 Conformidade CE 
 

 

NOTA 

Conformidade CE 
A conformidade CE do produto é confirmada pela aposição da marcação CE na placa de características. 
Uma amostra da declaração pode ser encontrada no anexo deste manual de instruções, vide "Declaração 
CE de conformidade". 

 

O aparelho está em conformidade com os requisitos das seguintes diretivas CE europeias: 
 

▪ Diretiva CEM 2014/30/UE 
▪ Diretiva RSP 2011/65/EU 

 

1.5.2 Declarações de conformidade CEM 
 

Declaração de conformidade com a diretiva UE sobre compatibilidade eletromagnética 
 

Este aparelho está em conformidade com as exigências de proteção da Diretiva 2014/30/EU do Parlamento e do 
Conselho Europeu relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade 
eletromagnética.  
 

Aviso: O aparelho pode causar interferência radioelétricas em áreas residenciais. Nesse caso, pode ser necessário 
que o utilizador tome medidas adequadas. 
 

Declaração de conformidade com a diretiva sobre emissões da Federal Communications Commission (FCC)  
 
Este aparelho foi testado e considerado em conformidade com os valores limite para aparelhos digitais de Classe A, de acordo com a 
Secção 15 das Normas FCC. Estes valores limite foram concebidos para proporcionar uma proteção adequada contra interferências 
prejudiciais durante a operação do aparelho num ambiente comercial.  

 
Este equipamento está em conformidade com a Secção 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: 
(1) o aparelho não pode causar interferências prejudiciais e (2) não deve ser afetado por interferências recebidas, incluindo aquelas 
que possam ter consequências nefastas para a operação. 
 

Aviso: A operação deste aparelho numa área residencial pode causar interferências prejudiciais. Neste caso, o 
utilizador deve tomar as medidas adequadas para resolver a avaria por sua conta. 
 

Declaração de conformidade com a diretiva sobre emissões Industry Canada Class A  
 

Este aparelho digital da Classe A está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.   
 

1.5.3 Conformidade RSP/REEE  
 

RSP 
Este equipamento está em conformidade com as disposições relevantes da Diretiva RSP da União Europeia relativa à 
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas. 
 

Declaração de conformidade com a Diretiva REEE do Parlamento e do Conselho Europeu relativa aos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos 
 

N.º Reg. REEE DE  84410135 

 

Tal como todos os aparelhos eletrónicos e elétricos, este aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo 
doméstico. Noutras áreas do direito, podem aplicar-se requisitos alternativos.  
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2 Informações de segurança 

Neste capítulo encontrará informações sobre a estrutura e o significado das instruções de segurança utilizadas neste 
manual de instruções, bem como informações sobre possíveis perigos residuais que possam ocorrer quando o aparelho 
é utilizado de acordo com a sua finalidade. 
 
 

2.1 Estrutura das instruções de segurança 

 

 
 PALAVRA DE SINALIZAÇÃO 

 

Tipo / fonte do perigo 

Explicação do perigo e indicação das possíveis consequências da inobservância 

▪ Medidas/proibições que servem para evitar o perigo. 

 
 

 O pictograma indica o tipo de perigo 

 O símbolo de segurança  antes da palavra de sinalização indica um possível perigo de ferimentos 

 A palavra de sinalização indica a gravidade do perigo 

 

PALAVRA DE 
SINALIZAÇÃO 

Consequências da ocorrência de perigo 
Probabilidade de 

ocorrência 

PERIGO Lesões físicas graves ou morte (irreversível) iminente 

AVISO Lesões físicas graves ou morte (irreversível) possivelmente 

CUIDADO Ferimento físico ligeiro / menor (reversível) possivelmente 

ATENÇÃO 
Danos materiais no aparelho e/ou bens materiais nas 
proximidades 

possivelmente 

 

O texto das instruções descreve: 
▪ O tipo e a fonte do perigo, 
▪ As possíveis consequências do incumprimento das instruções de segurança, 
▪ Medidas ou proibições que servem para evitar o perigo. 
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2.2 Pictogramas utilizados 

 

Pictograma Significado 

 
Aviso de perigo geral 

 
Aviso para possíveis danos materiais 

 
Antes de executar o trabalho, tenha em atenção as informações relevantes no manual de instruções 

 
Indicações gerais 

 
 

2.3 Perigos decorrentes da utilização de acordo com as normas 

 

 
 CUIDADO 

 

Falhas de segurança devido a acessórios e peças de reposição incorretos! 

A utilização de acessórios e peças de reposição não recomendados pelo fabricante pode prejudicar a 
segurança, o funcionamento e a eficiência do aparelho. Está excluída qualquer garantia e 
responsabilidade do fabricante para danos causados por acessórios e peças de reposição não 
recomendados ou por uso inadequado. 

▪ Utilize apenas acessórios e peças de reposição originais recomendados pelo fabricante. 
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3 Descrição do produto 

Neste capítulo encontrará informações sobre o volume de fornecimento e a configuração do aparelho. 
 

3.1 Prescrições de segurança 

 

NOTA 

Tenha em atenção as prescrições de segurança. 
Consulte o capítulo "Informações de segurança". 

 
 

3.2 Volume de fornecimento 

 

NOTA 

Inspeção do volume de fornecimento para verificar se está completo e intacto. 
Após receber a entrega verifique imediatamente se todos os itens listados na nota de entrega estão 
presentes e intactos. O fabricante não assume qualquer garantia por falhas que tenham sido reclamadas 
posteriormente. Reclame de: 
▪ Danos de transporte imediatamente junto do transitário. 
▪ Defeitos e/ou incompletude imediatamente junto do fabricante ou do seu distribuidor. 

 
As seguintes peças pertencem ao volume de fornecimento padrão do aparelho:  
 

 
 
 

Item Quantidade Número do artigo Descrição  

1 1 103799 Conjunto a:touch Lite 

  Contém:  

  Item Quantidade Número do 
artigo  

Descrição 

  ① 1 - a:touch Lite 

  ② 1 100750 Cabo de conexão para impressoras da série XL5000 
(<3 m, blindado) 

  ③ 1 - Ângulo de fixação com meio de fixação 

  ④ 1 - Acessório pen drive USB 
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3.3 Interfaces do a:touch Lite 

 
 

 

 
 
1. Alimentação de tensão e interface de comunicação (conector DB de 9 pinos)  
 

  

Pin
o 

Descrição/função 

1 VCC +5 VDC 

2 TxD – Dados enviados 

3 RxD – Dados recebidos 

4 GND – Ligação externa à terra 

5 GND – Ligação externa à terra 

6 VCC +5 VDC 

7 VCC +5 VDC 

8 VCC +5 VDC 

9 GND – Ligação externa à terra 

 
2. Conexão USB (conector tipo A)  
 

 

Pino Descrição/função 

1 + 5V 

2 Dados - 

3 Dados + 

4 GND 
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4 Desempacotar e instalação 

No capítulo seguinte encontrará informações sobre o desempacotar e a instalação do aparelho. 
 

4.1 Desempacotar 

 
 CUIDADO 

 

Perigos devido a falhas ou danos de transporte! 

Danos de transporte no aparelho podem causar perigos imprevisíveis para pessoas e/ou bens. 

▪ Verifique se o aparelho apresenta danos visíveis ao desempacotá-lo. 
▪ Não conecte um aparelho danificado à alimentação de corrente ou a um sistema de impressão em 

nenhuma circunstância. 
▪ Vidro ou plástico partidos podem causar ferimentos nas mãos. Um visor com defeito pode segregar 

líquidos. Evite o contacto com este líquido e limpe cuidadosamente as partes do corpo e o vestuário 
que tenham entrado em contacto com o mesmo. 

▪ Contacte o fabricante ou o seu distribuidor no caso de danos de transporte. 

 
 

 

NOTA 

Reutilização da embalagem de transporte. 
A embalagem de transporte pode ser armazenada para reutilização posterior, por exemplo, transporte ou 
armazenamento. 

 
Passo 1: Abra a embalagem de transporte. 
 

Passo 2: Verifique se todos os itens listados na nota de entrega estão disponíveis e intactos. 
 

Passo 3: Remova cuidadosamente da embalagem de transporte todos os componentes do aparelho. 
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4.2 Instalação 

 

 
 CUIDADO 

 

 

Falhas de segurança devido a uma instalação incorreta! 

A instalação incorreta do aparelho pode prejudicar a sua segurança, funcionamento e eficiência. 

▪ A instalação do aparelho só pode ser realizada por pessoal técnico qualificado. 
▪ Tenha em atenção as informações relevantes no manual de instruções. 

 

 ATENÇÃO 

 

Danos no aparelho devido a condensação ou a sobreaquecimento! 

Se o aparelho for sobreaquecido ou subarrefecido devido ao transporte ou armazenamento, isso pode 
levar a danos no aparelho. 

▪ Antes da colocação em funcionamento, armazene o aparelho durante 24 horas num ambiente que 
corresponda à sua utilização prevista em termos de temperatura e humidade. Isto permite que o 
aparelho se aclimatize. 

 
 
Passo 1: Certifique-se de que a impressora está desligada.  
 
Passo 2: Utilize o cabo de conexão para conectar o a:touch Lite à impressora através da interface de alimentação de 
tensão e de comunicação. Fixe o cabo em ambas as extremidades com os parafusos de fixação existentes para evitar 
deslizamentos indesejados durante a operação.  
 
Passo 3: O sistema inicializa automaticamente quando a impressora é acionada. 
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5 Operação 

 ATENÇÃO 

 

Danos no aparelho devido a quedas ou vibrações! 

O aparelho ou componentes do mesmo podem ficar danificados devido a dobras ou deformações. Não 
deixe cair o aparelho nem o submeta a vibrações. 

▪ Monte o aparelho num local isento de vibrações, utilizando os furos de fixação previstos para o 
efeito. 

 
 

 ATENÇÃO 

 

Mantenha o aparelho seco! 

A humidade e líquidos de qualquer tipo podem danificar partes do aparelho ou circuitos eletrónicos.  

▪ Não ligue o aparelho quando este estiver húmido. 
▪ Se o aparelho já estiver ligado, desligue-o. 
▪ Seque o aparelho e contacte o fabricante ou distribuidor para efetuar reparações e manutenção. 

 
 
Ecrã tátil 
O aparelho está equipado com um ecrã tátil (Touchscreen). Opere o aparelho, por exemplo, pressionando o ecrã com a 
ponta dos dedos. Não use objetos pontiagudos para operar o aparelho. 
 
Configuração 
O sistema foi configurado para iniciar automaticamente a aplicação para operar a impressora de termotransferência 
Allen. A operação da aplicação está descrita no manual respetivo. 
 
Interface USB  
A interface USB é usada para transferir dados (por ex., imagens de impressão, firmware, cópias de segurança) utilizando 
uma pen drive USB. O procedimento para a transferência de dados através da interface USB encontra-se descrito nas 
instruções do software da aplicação. 
 
Atualização do software da aplicação  
O processo de atualização do software da aplicação encontra-se descrito tanto no manual do software da aplicação 
como nas instruções de serviço de assistência na pen drive USB fornecida. 
 
Resolução de avarias 
As mensagens de avaria são específicas do sistema de impressão. Informe-se na ajuda ou no manual de instruções da 
aplicação respetiva. 
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6 Limpeza e manutenção 

 
 CUIDADO 

 

 

Perigo durante os trabalhos de limpeza e manutenção! 

Um aparelho ligado pode prejudicar a segurança do pessoal durante os trabalhos de limpeza ou 
manutenção e causar danos no aparelho ou nos bens nas proximidades. 

▪ Desligue sempre a fonte de alimentação do aparelho durante os trabalhos de limpeza e manutenção.  
▪ Durante o trabalho e na sua ausência, proteja o aparelho de modo a que não possam ocorrer 

quaisquer alterações por outras pessoas ou situações. 
▪ Os trabalhos de manutenção só podem ser realizados por pessoal qualificado. 

 
 

6.1 Limpeza 

 ATENÇÃO 

 

Danos no aparelho devido a limpeza incorreta! 

A utilização de métodos de limpeza e de produtos de limpeza incorretos pode danificar os componentes 
eletrónicos e mecânicos do aparelho. 

▪ Desconecte o aparelho da alimentação de corrente antes de iniciar a limpeza. 
▪ Siga as instruções de limpeza descritas no manual de instruções. 
▪ Utilize apenas produtos de limpeza especificados pelo fabricante. 

 
Se necessário, limpe o aparelho com um pano suave e limpo. Os produtos de limpeza permitidos são água e álcool 
isopropílico. Evite que o líquido entre no aparelho e limpe eventuais gotas imediatamente. 
 
 

6.2 Manutenção 

 ATENÇÃO 

 

Danos no aparelho devido a manutenção incorreta - Não desmonte, modifique ou repare o aparelho! 

Quaisquer alterações ou modificações no aparelho não autorizadas conduzem à nulidade da garantia do 
fabricante. 

▪ Contacte o fabricante ou distribuidor para a manutenção ou reparação do aparelho. 
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6.2.1 Cablagem interna  
 
Se os componentes condutores de corrente elétrica tiverem de ser substituídos durante trabalhos de manutenção ou 
reparação, consulte o diagrama esquemático seguinte para a cablagem interna. 
 
 

 
 

① 
Alimentação de tensão do computador de placa 
única 

③ HDMI  

② Alimentação de tensão do visor ④ Comunicação serial  

 
 

6.2.2 Peças de reposição 
 
Tenha em atenção a lista de peças de reposição em "Peças de reposição" em anexo. 
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6.2.3 Endereço do serviçode assistência  
 
Europa 
 

Alemanha UK  
   
Allen Coding GmbH 
Departamento de serviço de 
assistência 
Friedrich-Bergius-Ring 30 
D-97076 Würzburg 
Tel.: +49 931 250 76 - 911 
Fax +49 931 250 76 – 50 
E-mail: support@allencoding.com 

ITW Ltd. 
Unit 9, Gateway 1000, Whittle Way, 
Arlington Business Park, Stevenage, 
Hertfordshire SG1 2FP 
Tel.: +44 1438 347 770 
Fax +44 1438 347 771 
E-mail: info@allencoding.co.uk 

 

Website: www.AllenCoding.com  

 
América do Norte 

 
EUA   
   
Diagraph 
1 Missouri Research Park Drive 
St. Charles, MO 63304-5685, USA 
Sales: (800) 722-1125 
Service: (800) 526-2531 
 

Fax (Sales): (636) 300-2004 
Fax (Service): (636) 300-2005 
E-mail:  sales@diagraph.com 
 service@diagraph.com 

 

Website: www.diagraph.com  

 

 

NOTA 

Informações importantes em caso de defeitos 
Em caso de defeitos em aparelhos, por favor, indique os seguintes dados: 
▪ Número de série/número de identificação único 
▪ Tipo de aparelho 
▪ Descrição do erro 
▪ Versão de software / firmware 
▪ Módulo / parte da instalação afetados, se aplicável 

 
  

http://www.allencoding.com/
mailto:sales@diagraph.com
mailto:service@diagraph.com
http://www.diagraph.com/
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7 Transporte, armazenamento e eliminação 

7.1 Transporte 

Transporte o aparelho apenas na embalagem na qual o recebeu. 
 
 

7.2 Armazenamento 

Armazene o aparelho apenas sob as condições ambientais permitidas especificadas para temperatura e humidade do 
ar. Para mais informações, consulte neste manual de instruções em "Dados técnicos". Proteja o aparelho da poeira e 
sujidade. 
 
 

7.3 Eliminação 

O aparelho consiste em vários materiais que podem ser reciclados e devem ser eliminados separadamente. 
 
Se o aparelho tiver de ser eliminado, respeite os regulamentos legais relevantes. Como os regulamentos de eliminação 
podem variar de país para país, contacte o seu fornecedor, se necessário. 
 
Indicações sobre a eliminação: 
 

▪ Eliminar separadamente de acordo com os materiais. O objetivo deve ser sempre uma reciclagem máxima e 
ecológica dos materiais. 

▪ Tenha em atenção as indicações sobre materiais e eliminação que possam existir para determinadas peças 
individuais. 

▪ Aproveite a possibilidade de devolução ao fabricante ou fornecedor. 
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8 Dados técnicos 

a:touch Lite     

     

Visor 

      

Diagonal   7,0" (17,78 cm)  

Resolução (pixéis)   1024 x 600  

Tecnologia   LCD  

     

Operação 

     

Comando  tátil (touch) 

Tecnologia touch  capacitivo  

      

Interfaces 

      

Conexão DB  1 x Interface de alimentação de tensão e de comunicação (conector DB de 9 pinos ) 

 Cabo de conexão Comprimento: <3 m 

 Características:  blindado 

USB  1 x USB2.0 tipo A 

 Exclusivamente para uso com uma pen drive USB diretamente conectada 

      

Alimentação de tensão 

      

Tensão de alimentação   +5 VDC  

Consumo de energia (máx.) [W]   10  

   

Dimensões 

      

Carcaça     

- Dianteira (L x A) [mm]   247 x 135  

- Profundidade [mm]   42  

- Peso [kg]   1,4  

      

Condições ambientais 

      

Temperatura de operação [°C]  5 até 40  

Temperatura de armazenamento 
[°C] 

 
-25 até 80  

Humidade do ar [%]  5 até 90 (sem condensação)  

Tipo de proteção  IP 20  
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9 Desenho em escala 

 
 
 
 

Dimensões (mm) 

A B C D E 

247 135 42 75 M4 (↓7) 
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Anexo 

A. Declaração CE de conformidade 
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B. Peças de reposição 

 
Vista geral  
 

N.º Número do artigo Descrição 

1 103854 Conjunto do visor 

2 103855 Conjunto de placas de circuito impresso  

 
 
Conjuntos de peças de reposição  
 

103854 - Conjunto do visor 103855 - Conjunto de placas de circuito impresso  

 

 

Item Quantidade Descrição  Item Quantidade Descrição 

1 1 Ecrã tátil 1 1 E/S de placa de circuito impresso  

2 - 4 - Meio de fixação  2,4 1 Computador de placa única  

5 1 Vedação do visor 3 1 Cartão microSDHC 

 
5 - 9 - Meio de fixação 

10 1 Acessório pen drive USB 
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C. Vista explodida 

 

 
  


