Informações do iPod touch
Manual do Usuário do iPod touch Visite o site www.apple.com/br/support. No iPod touch,
abra o Safari e, em seguida, toque em
. Também disponível gratuitamente na iBookstore.
Segurança e Manipulação Consulte “Segurança, Manipulação e Suporte” no Manual do
Usuário do iPod touch.
Exposição à Energia de Radiofrequência No iPod touch, toque em Ajustes > Geral > Sobre>
Legal > Exposição RF.
Bateria A bateria de íon-lítio do iPod touch deve ser substituída apenas pela Apple
ou por um Fornecedor de Serviço Autorizado Apple e deve ser reciclada ou descartada
separadamente do lixo doméstico. Para obter informações sobre a reciclagem e a substituição
da bateria, visite o site www.apple.com/br/batteries.
Evite Danos à Audição Para evitar possíveis danos à audição, não escute sons em altos
níveis de volume durante períodos longos. Informações adicionais sobre som e audição estão
disponíveis on-line no site www.apple.com/br/sound e no Manual do Usuário do iPod touch.
Resumo da Garantia Limitada de Um Ano da Apple A Apple garante o produto de
hardware e os acessórios incluídos contra defeitos nos materiais e de fabricação, durante
um ano a partir da data original da compra. A Apple não oferece garantia contra o desgaste
normal, nem contra os danos causados por acidente ou mal uso. Para obter serviço, ligue
para a Apple ou visite uma loja distribuidora de propriedade da Apple ou um Fornecedor
de Serviço Autorizado Apple—As opções de serviço disponíveis dependem do país no
qual o serviço é requerido. Talvez o serviço do iPod touch seja restrito ao país original
da compra. Talvez sejam aplicadas taxas telefônicas e de remessa internacional. Termos
completos e informações detalhadas sobre como obter serviço estão disponíveis nos sites
www.apple.com/br/legal/warranty e www.apple.com/br/support. Você pode ler e enviar
uma cópia da garantia por e-mail a você durante a ativação. Os benefícios da garantia são
adicionais aos direitos fornecidos segundo as leis locais do consumidor.
For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province’s consumer
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection
du consommateur de cette province.
Regulamentação Informações regulamentares, marcas de certificação e cumprimento
específicas do iPod touch estão disponíveis no iPod touch. Abra Ajustes > Geral > Sobre >
Legal > Regulamentação. Informações de regulamentação adicionais estão incluídas no item
“Segurança, Manipulação e Suporte” do Manual do Usuário do iPod touch.
Declaração de Conformidade FCC This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
ÂÂ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Importante:  Alterações ou modificações neste produto, não autorizadas pela Apple, podem
anular a compatibilidade eletromagnética (EMC) e a conformidade sem fio e negar sua
autoridade em operá-lo. Este produto demonstrou estar em conformidade com EMC sob
condições que incluem o uso de dispositivos periféricos compatíveis e cabos protegidos
entre os componentes do sistema. É importante que você use os dispositivos periféricos e
cabos protegidos compatíveis entres os componentes do sistema para reduzir a possibilidade
de causar interferências em rádios, televisores e outros dispositivos eletrônicos.
Declaração de Conformidade Canadense This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
Declaração de Conformidade da União Europeia A Apple Inc. declara por meio desta
que este dispositivo sem fio cumpre com os requisitos básicos e com outras disposições
pertinentes às Diretrizes de R&TTE e de EMF.
Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível no site www.apple.com/
euro/compliance.
O uso deste dispositivo se limita a recintos fechados somente quando estiver funcionando
no intervalo de frequência de 5150 a 5350 MHz.
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