
Informação do iPod shuffle
Informações sobre regulamentação  
e segurança
Seja responsável no uso deste produto para 

ouvir música. Leia o Manual do Utilizador do iPod shuffle 
antes de usar o iPod, incluindo a secção “Segurança e 
manuseamento”, para evitar danos físicos. Visite  
support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodshuffle.  
O Manual do Utilizador do iPod shuffle também contém 
informações importantes sobre regulamentação, 
reciclagem, eliminação e outras informações ambientais.

Para evitar eventuais danos auditivos,  
não ouça nada a volumes muito elevados 
durante períodos longos.

http://support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodshuffle


Contrato de Licença de Software
A utilização do iPod shuffle constitui uma aceitação 
do Contrato de Licença de Software do iPod, que está 
disponível em: www.apple.com/legal/sla

Bateria
A bateria de iões de lítio do iPod shuffle só deve 
ser substituída pela Apple ou por um centro de 
assistência autorizado, e deve ser reciclada ou eliminada 
separadamente do lixo doméstico. Encontrará 
informação acerca da reparação e reciclagem da bateria 
em www.apple.com/pt/batteries/service-and-recycling.

Declaração de conformidade FCC
Este dispositivo está em conformidade com o parágrafo 
15 das normas da FCC. A utilização está sujeita às duas 
condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá 
causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem 
de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo 
interferências que possam causar anomalias no 

http://www.apple.com/legal/sla
http://www.apple.com/pt/batteries/service-and-recycling


funcionamento. Consulte as instruções, se suspeitar de 
interferências na recepção de rádio ou televisão.
Importante As alterações ou modificações efectuadas a 
este produto que não sejam autorizadas pela Apple Inc. 
poderão invalidar a conformidade EMC e anular a sua 
autoridade para operar o produto.
Este produto foi sujeito a testes de conformidade de 
EMC em determinadas condições, incluindo a utilização 
de dispositivos periféricos Apple e conectores e cabos 
protegidos Apple entre componentes do sistema.
A representante da Apple na UE é a Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Ireland.



TM e © 2015 Apple Inc. Todos os direitos reservados.
Printed in XXXX.  PO034-00759-A


