
Informações do Apple Watch

Manual do Usuário do Apple Watch 
Antes de usar o Apple Watch, leia o manual do usuário em  
help.apple.com/watch. Também é possível usar o Apple Books para 
transferir o manual (onde disponível) ou, após o emparelhamento, 
abra o app Apple Watch no iPhone, toque em Meu Relógio e acesse 
Geral > Sobre > Ver o Manual do Usuário do Apple Watch. Guarde  
a documentação para consultas futuras.

Segurança e manuseio 
Consulte “Segurança e manuseio” no Manual do Usuário do 
Apple Watch. O Apple Watch, algumas das pulseiras e o Cabo 
Magnético de Carga do Apple Watch contêm ímãs. O Apple Watch  
e o sensor de batimentos cardíacos não são dispositivos médicos.

Exposição à energia de radiofrequência 
Para obter informações sobre exposição à radiofrequência do 
Apple Watch, abra o app Apple Watch no iPhone, toque em 
Meu Relógio e escolha Geral > Sobre > Legal > Exposição à 
Radiofrequência. Ou acesse www.apple.com/legal/rfexposure.

Bateria 
A bateria de íon de lítio do Apple Watch deve ser reparada pela  
Apple ou por um centro de serviços autorizado. Talvez você receba 
um Apple Watch substituto ao solicitar reparo da bateria. As baterias 
devem ser recicladas ou descartadas separadamente do lixo 
doméstico. Para obter informações sobre reparo e reciclagem da 
bateria, visite www.apple.com/br/batteries/service-and-recycling.

Interferência com Dispositivos Médicos 
O Apple Watch, algumas pulseiras, o Cabo Magnético de Carga do 
Apple Watch e o Dock Magnético de Carga do Apple Watch contêm 
ímãs que podem interferir com dispositivos médicos. Consulte 

“Informações de segurança importantes” no Manual do Usuário do 
Apple Watch.

Prevenção a danos auditivos 
Para evitar possíveis danos auditivos, não fique exposto a níveis altos 
de volume por períodos prolongados. Mais informações sobre som 
e audição estão disponíveis on-line em www.apple.com/br/sound e 
em “Informações de segurança importantes” no Manual do Usuário 
do Apple Watch.

Resumo da garantia limitada de dois anos da Apple
A Apple garante o produto de hardware incluído de marca Apple 
e os acessórios de marca Apple contra defeitos de materiais e de 
fabricação durante dois anos a partir da data da compra original.  
A Apple não oferece garantia contra o desgaste natural, nem contra 
os danos causados por acidente ou mal uso. Para obter serviço, 
ligue para a Apple, visite uma Apple Store ou um Centro de Serviço 
Autorizado Apple – as opções de serviço disponíveis dependem 
do país onde o serviço é solicitado e podem estar restritas ao país 

original da compra. Tarifas telefônicas e taxas de envio internacional 
podem ser aplicadas, dependendo da localização. Sujeito aos 
termos completos e informações detalhadas sobre a obtenção de 
assistência disponíveis em www.apple.com/legal/warranty e 
support.apple.com/pt-br, se você enviar uma solicitação válida sob 
esta garantia, a Apple reparará, substituirá ou reembolsará o produto 
de hardware ao seu critério. O Prazo de Garantia já inclui o prazo de 
garantia legal previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Talvez 
você seja solicitado a fornecer nota fiscal de compra ao apresentar 
um pedido de garantia válido.

Garantia da pulseira Hermès Watch
A Hermès deve entregar ao cliente uma pulseira de relógio livre  
de defeitos de fabricação, ou seja, o produto deverá estar apto  
para o uso normal esperado e terá as características definidas no 
momento do pedido e da sua aceitação. Esta garantia não cobre 
desgaste normal ou dano resultante de acidente, negligência ou 
manuseio inadequado. Esta garantia também não se aplica, de 
forma mais geral, se houver evidência de uso impróprio ou indevido. 

http://help.apple.com/watch
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http://support.apple.com/pt-br


Esta garantia só pode ser exercida dentro do prazo legal aplicável 
no país de compra a partir da entrega da mercadoria. Qualquer 
reclamação referente a uma pulseira de relógio deve ser endereçada 
à loja Hermès da compra ou a qualquer loja Hermès, cujos 
endereços podem ser encontrados no seguinte link: hermes.com/
applewatchhermes. O cliente pode optar por ter a pulseira do relógio 
reparada ou substituída, a menos que uma dessas opções leve a 
um custo claramente desproporcional para a Hermès. O reparo ou a 
substituição de uma pulseira de relógio ocorrerá sem nenhum custo 
para o cliente e sem prejuízo a possíveis indenizações, caso o cliente 
tenha direito a tal.

Para consumidores australianos: Nossos produtos são fornecidos 
com garantias que não podem ser excluídas por força da Legislação 
Australiana do Consumidor. Você tem direito a uma substituição ou 
um reembolso por defeito crítico e à compensação por quaisquer 
outras perdas ou danos razoavelmente previsíveis. Você também 
tem direito ao reparo ou substituição dos produtos se eles não 
apresentarem qualidade aceitável e se o defeito não for crítico.  

Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235.  
Tel: 133-622.

Para consumidores brasileiros: Os benefícios dessa garantia 
são adicionais aos direitos conferidos pela legislação local do 
consumidor. O Prazo de Garantia de dois anos já inclui o prazo de 
garantia legal previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Regulamentação 
Para obter informações de regulamentação, certificação e marcas 
de conformidade específicas ao Apple Watch, acesse Ajustes > 
Geral > Regulamentação. Informações de regulamentação adicionais 
encontram-se em “Segurança e Manuseio” no Manual do Usuário 
do Apple Watch.

Declaração de Conformidade do Apple Watch e do Cabo 
Magnético de Carga do Apple Watch com o ISED Canadá e a FCC
Este dispositivo está em conformidade com os padrões ISED 
Canadá e RSS de isenção de licença. Este dispositivo está em 

conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está 
sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar 
interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar 
operação indesejada.

Importante: 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 entre os componentes do sistema 
para reduzir a possibilidade de causar interferências em rádios, 
televisores e outros dispositivos eletrônicos.

ISED Canadá
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaração de Conformidade da União Europeia 
A Apple Inc. declara que esse dispositivo sem fio está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

Uma cópia da Declaração de Conformidade da União Europeia, 
incluindo as bandas de frequência do dispositivo e o máximo de 
potência da frequência de rádio, está disponível em www.apple.com/ 
euro/compliance (em inglês). O símbolo CE no Apple Watch 
encontra-se no encaixe da pulseira.

O representante da Apple na União Europeia é Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.
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Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem 
ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este 
produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso 
restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e 
telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
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