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Anexo A 

Informações sobre o Produto 
 
Informações de Segurança e Conformidade 
 
Use com responsabilidade. Leia todas as instruções e informações de segurança antes do 
uso. .  

 
  O NÃO SEGUIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE 

RESULTAR EM INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTRA LESÃO OU DANO.  
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Manutenção do seu Kindle 

 

Não use o seu Kindle ou acessórios do mesmo à chuva ou próximo de pias ou outros locais 
húmidos. Tome cuidado para não deixar cair alimentos ou líquidos em cima do seu Kindle. 
Se o seu dispositivo ficar molhado, desligue todos os cabos da tomada, desligue o dispositivo 
sem fio (vá a Menu e seleccione Turn Wireless Off) e espere até o ecrã reverter para o modo 
de protector de ecrã. Espere que o dispositivo seque completamente antes de pressionar o 
botão novamente para a posição ligada. Não tente secar o seu Kindle com uma fonte externa 
de calor, como um forno de microondas, forno ou secador de cabelo. Limpe o ecrã com um 
pano macio; cuidado para não o limpar com um produto abrasivo. Quando transportar o seu 
Kindle numa carteira ou mala, guarde-o dentro de uma capa de protecção para evitar riscos.  

 
Não exponha o seu Kindle ao calor ou frio extremo. Por exemplo, não o deixe na bagageira 
do carro ou em condições de temperaturas abaixo de zero ou demasiado elevadas. 
 
Reparação do seu dispositivo 
 
Caso o seu dispositivo necessite de reparações, contacte o serviço de Apoio ao Cliente da 
Amazon. Os detalhes de contacto podem ser encontrado em www.kindle.com/support. 

A reparação por pessoal não autorizado pode anular a garantia. 

 
Segurança da bateria 
 
A bateria recarregável no seu Kindle deve ser substituída apenas por um provedor de serviços 
autorizado. Se desejar informações adicionais sobre as baterias, vá a: 
www.kindle.com/support. A bateria só deve ser carregada a temperaturas que variem entre os 
32° e os 95° Fahrenheit (0° a 35° Celsius). O seu Kindle não é entregue com um adaptador 
CA. O seu Kindle deve ser apenas carregado utilizando o cabo USB incluído com o 
dispositivo, ou outro cabo USB aprovado para uso com o seu Kindle, com um carregador 
USB compatível ou porta USB que cumpra com os seguintes requisitos: USB-IF Battery 
Charging Spec, Rev 1.2. 
 
Segurança e Conformidade do dispositivo sem fio 
 
Desligue a sua conexão sem fio em locais onde o uso de dispositivos sem fio é proibido ou 
quando puder causar interferência ou perigo. Descrevem-se em seguida algumas situações 
específicas. Em geral, não se deve usar o Kindle com a sua conexão sem fio ligada em 
lugares onde não se tem autorização para usar aparelhos celulares. 
 
Desligue o dispositivo sem fio quando anda de avião 
 
Para evitar possível interferência com os sistemas aeronáuticos, a Administração Federal de 
Aviação dos EUA, os regulamentos e muitas outras agências de aviação exigem que tenha a 
autorização de um membro da tripulação para usar o serviço sem fios do seu dispositivo.  
Utilizar o Seu Kindle quando se encontra próximo de outros aparelhos 
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electrónicos 
 
O Kindle produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência (RF) e, se não for 
utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência às comunicações de 
rádio e dispositivos electrónicos. Os sinais de RF externos podem afectar os sistemas 
electrónicos inadequadamente instalados ou protegidos, sistemas de entretenimento e 
dispositivos médicos pessoais. Embora a maioria dos dispositivos electrónicos modernos seja 
protegida dos sinais de RF externos, em caso de dúvida, verifique com o fabricante. Para 
dispositivos médicos pessoais (como pacemakers e aparelhos auditivos), consulte o seu 
médico ou o fabricante para determinar se eles estão adequadamente protegidos dos sinais de 
RF externos. 
 
Passos a levar a cabo para minimizar a interferência 
 
Se o seu Kindle causar interferência à recepção de rádio ou televisão (que se pode determinar 
ligando e desligando o Kindle), é possível tentar corrigir a interferência tomando uma ou 
mais das seguintes medidas: reoriente ou reposicione a antena receptora do rádio ou da 
televisão; aumente a distância entre o rádio ou a televisão e o seu Kindle; ligue o dispositivo 
e os receptores em tomadas diferentes ou consulte o fabricante do rádio ou da televisão ou um 
técnico experiente em rádio/TV para assistência. 
 
Preste atenção aos sinais 
 
Há alguns lugares em que os sinais de RF podem apresentar um perigo , como em instalações 
de saúde e locais de construção. Se não tiver a certeza, verifique se há sinais indicando que os 
rádios bidireccionais ou telemóveis devem ser desligados.  
 
Declaração de Cumprimento da FCC para o Modelo Número D01100, ID FCC: ZEG-
0725 
 
O dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita 
às duas condições que seguem: (1) O dispositivo não deve causar nenhuma interferência 
prejudicial e, (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive aquela 
que possa causar uma operação indesejada.  
 
O dispositivo foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para dispositivos digitais da 
Classe B correspondente à Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são elaborados para 
proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais às instalações 
residenciais. No entanto, não há nenhuma garantia de que não ocorrerão interferências numa 
instalação específica. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente autorizadas 
pela parte responsável pela conformidade podem invalidar o direito do utilizador a trabalhar 
com o equipamento. 
  
O dispositivo satisfaz as Linhas de Orientação de Emissão de Radiofrequência da FCC e está 
certificado pela FCC com o número ID FCC encontrado para parte de trás do dispositivo. As 
alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo 
cumprimento podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. 
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Informações relativas à Exposição de Energia de Radiofrequência para o Modelo 
Número D01100, ID FCC: ZEG-0725 
 
Exposição à energia de radiofrequência 
 
O seu Kindle foi projectado e fabricado para não exceder os limites de emissão para 
exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de 
Comunicações dos Estados Unidos (FCC), pelas entidades reguladoras da União Europeia e 
de outros países. A informação sobre o seu Kindle encontra-se registada junto da FCC e pode 
encontrar-se na secção “Display Grant” em http://www.fcc.gov/oet/ea/ depois de procurar na 
identificação da FCC no seu Kindle que se encontra na parte de trás do seu dispositivo. 

 

Declaração de Conformidade Canadense  

Este aparelho digital de Classe B cumpre com a norma Canadense ICES-003. 

Declaração de Conformidade UE 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 United States 

  
Declaração de Conformidade 

24 de Maio de 2010 

Nós, Amazon Fulfillment Services, Inc., declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o 

produto: 

Nome do produto:  Dispositivo de Visualização Electrónica (Electronic Display Device) 
Especificação do produto: WLAN 802.11 b/g 

Modelo:   D01100 

está em conformidade com todos os requisitos essenciais do artigo 3.º da Directiva R&TTE 
(1999/5/EC) e com as seguintes normas: 

1. Saúde (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE) 
Normas(s) Aplicável/aplicáveis: 
• EN62311: 2008/ FCC OET Boletim 65 Suplemento C (Edição 01-01) 
2. Segurança (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE) 
Normas(s) Aplicável/aplicáveis: 
• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2ª Edição) 
3. Compatibilidade electromagnética (Artigo 3.1(b) da Directiva R&TTE) 
Normas(s) Aplicável/aplicáveis: 
• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 
4. Utilização do espectro de radiofrequências (Artigo 3.2 da Directiva R&TTE) 
Normas(s) Aplicável/aplicáveis: 
• EN 300 328 V1.7.1 
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Todos os relatórios de ensaio foram analisados e aprovados com Parecer Positivo emitido 
pelo seguinte Organismo Notificado: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany 

Marca de identificação: 0700 (Organismo Notificado) CE(!)  

A documentação técnica relevante será mantida no seguinte local: 

Amazon EU Sàrl, 

de 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Pessoa Autorizada: 

 

 

 

Nome: David Limp 

Cargo: Vice-Presidente
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Informação Adicional para Utilizadores do Kindle  

 

Pode obter informação adicional acerca do Kindle na seguinte página da Internet: 
 
http://www.kindle.com/support 
 
Reciclagem adequada do Kindle 

 
Em alguns locais, a eliminação de determinados aparelhos electrónicos é regulamentada. 
Certifique-se que elimina ou recicla o seu Kindle em conformidade com as leis e 
regulamentações locais. Se desejar informação sobre como reciclar o seu Kindle, vá 
awww.kindle.com/support. 
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Especificações do Produto 
 
Número do Modelo — D01100 

Visor — visor com dimensão diagonal de 6 polegadas, resolução de 600 x 800 pixels, escala 

de cinza de 16 níveis. 

Tamanho — 165,75 mm por 114,5 mm por 8,7 mm (165,75 polegadas por 114,5 polegadas 

por 0,34 polegadas). 

Peso — 170 g (8,6 onças) 

Armazenamento — Armazenamento interno de 2 GB, com aproximadamente 1 GB 

disponível para o utilizador. 

 

Alimentação — Adaptador de alimentação AC (vendido por separado) e bateria de polímero 

de lítio recarregável. 

Conectividade — modem sem fio USB 2.0 (conector micro-B) 802.11b/g/n em Kindle com 

ligação sem fios internacional. 

Temperatura de operação — 0°C a 35°C (32°F a 95°F). 

Temperatura de armazenamento — -10°C a 45°C (14°F a 113°F). 

Wi-Fi — 802.11b/g/n 

 
 
ACORDO DE LICENÇA E TERMOS DE UTILIZAÇÃO DA  DO KINDLE  
 
 
 

 

 
 
 
Leia o Acordo de Licença e Termos de Uso aplicáveis em www.kindle.com/support. 
 
GARANTIA LIMITADA DE UM ANO 
 
Esta Garantia para o Dispositivo Kindle (o “Dispositivo”) é fornecida pela Amazon 
Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave Nirth, Seattle, 98109-5210, Estados Unidos. No 
entanto, se o Dispositivo tiver sido vendido pela Amazon EU S.àr.l. ou um revendedor 
autorizado da Amazon EU S.àr.l. esta garantia é fornecida pela Amazon EU S.à r.l., uma 
société à responsabilité limitée devidamente incorporada e validamente existente nos termos 
da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo, tendo a sua sede registada em 5, rue Plaetis, L-2338 
Luxemburgo (RCS Luxemburgo sob o n.º. B 101818, Capital social EUR 37500, Autorização 
de Comercialização n.º 104408). O prestador desta garantia é aqui referido, por vezes, como 
"nós”. ” 



GUIA DO UTILIZADOR KINDLE Anexo A• 8 

 

 
Garantimos o Dispositivo contra defeitos materiais e de fabrico no âmbito de utilização por 
consumidores comuns durante um ano a partir da data original da compra. Durante este 
período de garantia, caso ocorra algum defeito no Dispositivo, e se seguir as instruções para a 
devolução do Dispositivo, nós iremos, de acordo com a nossa opção, de acordo com a lei, (i) 
reparar o Dispositivo usando peças novas ou restauradas, (ii) substituir o Dispositivo por um 
Dispositivo novo ou restaurado que seja equivalente ao Dispositivo a ser substituído, ou (iii) 
reembolsar todo ou parte do preço total da compra do Dispositivo. Esta garantia limitada 
aplica-se, de acordo com a lei, a qualquer reparação, peça de substituição ou dispositivo de 
substituição durante todo o período restante de garantia original ou por noventa dias, seja 
qual for o mais longo. Todas as peças e Dispositivos substituídos para os quais um reembolso 
é concedido tornam-se nossa propriedade. Esta garantia limitada aplica-se apenas aos 
componentes de hardware do Dispositivo que não estão sujeitos a acidente, uso inadequado, 
negligência, incêndio ou outras causas externas, alterações, reparação ou uso comercial. 
 
Instruções. Para obter instruções específicas sobre como obter o serviço de garantia para o 
seu Dispositivo: contacte o Departamento de Apoio ao Cliente utilizando a informação de 
contacto fornecida neste guia Em geral, vai ter que entregar o seu Dispositivo na embalagem 
original ou numa embalagem igualmente protectora no endereço especificado pelo Serviço de 
Atendimento ao Cliente. Antes de entregar o seu Dispositivo para a reparação de garantia, é 
sua responsabilidade armazenar cópias de dados, software ou outros materiais que possa ter 
armazenado ou preservado no seu Dispositivo. É possível que esses dados, software ou outros 
materiais se percam ou sejam reformatados durante a reparação e não seremos responsáveis 
por quaisquer danos ou perdas. 
 
Limitações. TANTO QUANTO A LEI O PERMITE, A GARANTIA E AS SOLUÇÕES 
ESTABELECIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS E SOLUÇÕES. RENUNCIAMOS ESPECIFICAMENTE A TODAS AS 
GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM 
OBJECTIVO ESPECÍFICO E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. SE NÃO 
PUDERMOS EM TERMOS LEGAIS DESQUALIFICAR TOTALMENTE AS 
GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS, NO ÂMBITO DO ALCANCE DA LEI, 
TODAS ESTAS GARANTIAS DEVERÃO SER LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA 
GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E AO SERVIÇO DE REPARAÇÕES OU 
SUBSTITUIÇÃO.  
 
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE 
GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS, E PORTANTO ESTA LIMITAÇÃO 
ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. 
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS DIRECTOS, ESPECIAIS, 
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO 
DE GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM ALGUMAS 
JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO PRECEDENTE NÃO SE APLICA ÀS 
REIVINDICAÇÕES POR MORTE OU LESÃO PESSOAL, OU QUALQUER 
RESPONSABILIDADE ESTATUTÁRIA POR ACTOS E/OU OMISSÕES 
INTENCIONAIS E NEGLIGENTES, DE MANEIRA QUE ESSA EXCLUSÃO OU 
LIMITAÇÃO PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ALGUMAS JURISDIÇÕES 
NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO POR DANOS DIRECTOS, 
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, DE MANEIRA QUE ESTA EXCLUSÃO OU 
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LIMITAÇÃO MENCIONADA ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA 
SECÇÃO “LIMITAÇÕES” NÃO É APLICÁVEL AOS CLIENTES NO REINO UNIDO E 
NA UNIÃO EUROPEIA. 
 
 
Esta garantia limitada dá-lhe direitos legais específicos. Na medida em que tais direitos não 
possam ser negados no âmbito da lei aplicável, esta garantia limitada não afecta ditos direitos. 
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Informação adicional 

 

Pode encontrar o Acordo de Licença e Termos de Uso do Kindle, Garantia Limitada de Um 
Ano, Guia do Utilizador, e outras informações da garantia limitada e do Kindle (incluindo 
noutras línguas) em http://www.kindle.com/support. 

 

 
Avisos sobre a Patente 
 
O aparelho Kindle e/ou os métodos usados em associação com o aparelho Kindle podem ser 
cobertos por uma ou mais patentes ou podem estar à espera de pedido de patente. 
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Copyright e Avisos de Marca Comercial 
 
O software do aparelho Amazon Kindle, o Guia de Iniciação Rápida do Amazon Kindle e o 
Guia do Usuário do Amazon Kindle © 2004 - 2011 Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. 
Todos os direitos reservados. 
 
1-CLICK, AMAZON, o LOGOTIPO AMAZON.COM, o LOGOTIPO AMAZONKINDLE, 
AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET E 
WHISPERSYNC são marcas comerciais de Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.  
 
Java e todas as marcas comerciais e logótipos com base em Java são marcas comerciais ou 
registadas de Sun Microsystems, Inc. nos EUA e noutros países. 
 
 

 
 
Suporte PDF nativo via Adobe® Reader® technology. 
 
Contém iType™ da Monotype Imaging Inc. “Monotype” é uma marca comercial da 
Monotype Imaging Inc. registada no Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos 
EUA e podem ser registada noutras jurisdições. Monotype® The Monotype Corporation. 
 
Todas as outras marcas, nomes de produtos, nomes de empresas, marcas comerciais e marcas 
de serviço são propriedade dos seus respectivos proprietários. 
 

 


