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 Â Não utilize o MacBook Pro sobre uma almofada, lençol 
ou outro material macio, uma vez que o material pode 
bloquear as aberturas para fluxo de ar. 

 Â Nunca coloque nada sobre o teclado ao utilizar o 
MacBook Pro. 

 Â Não tente introduzir objectos nas aberturas de ventilação.
 Â Se tiver o MacBook Pro ao colo e o computador ficar 

demasiado quente, retire-o do colo e coloque-o numa 
superfície de trabalho estável.

Água e locais húmidos  Mantenha o MacBook Pro afastado 
de fontes de líquidos, tais como bebidas, lavatórios, banheiras, 
duches, etc. Proteja o MacBook Pro da humidade e do tempo 
húmido, tal como a chuva, a neve e o nevoeiro.

Adaptador de corrente MagSafe 2  Utilize apenas o adaptador 
de corrente fornecido com o MacBook Pro ou um adaptador 
de corrente autorizado pela Apple que seja compatível com 
este produto. Certifique-se de que a ficha de CA ou o cabo 
de alimentação de CA estão completamente inseridos no 
transformador, antes de o ligar a uma tomada eléctrica. 

O transformador pode aquecer bastante durante o uso 
normal. O transformador MagSafe 2 cumpre os limites de 
temperatura para superfícies acessíveis aos utilizadores, 
definidos pela norma internacional para segurança de 
equipamento de tecnologias de informação (IEC 60950-1).

Para reduzir a possibilidade de sobreaquecimento do 
transformador ou de lesões devido ao calor, execute uma das 
seguintes acções: 
 Â Ligue o transformador directamente a uma tomada 

eléctrica.

Conector de corrente 
MagSafe 2

Ficha CA

Adaptador de 
alimentação MagSafe 2

 Â Se estiver a utilizar o cabo de alimentação de CA, coloque 
o transformador numa secretária, numa mesa ou no chão, 
num local com boa ventilação.

Conector de corrente 
MagSafe 2

Adaptador de 
alimentação MagSafe 2

Cabo de 
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Desligue o transformador e quaisquer outros cabos,  
em qualquer destas situações:
 Â Se pretender limpar a parte exterior (utilize apenas 

os procedimentos recomendados descritos na página 
seguinte).

Este Guia de Informações Importantes sobre o Produto contém 
informações sobre segurança, utilização, eliminação e 
reciclagem, regulamentação e licença do software, assim 
como a garantia limitada do seu MacBook Pro. Guarde a 
documentação para referência futura.

±

�  Para evitar lesões, leia todas as instruções de 
operação e as informações de segurança seguintes 
antes de utilizar o MacBook Pro. Para aceder a uma 
versão descarregável do MacBook Pro Manual de 
Iniciação Rápida e à versão mais recente deste 
Guia de Informações Importantes sobre o Produto, 
visite:  support.apple.com/manuals/macbookpro. 
O incumprimento destas instruções de segurança 
pode resultar na deflagração de fogo, choque 
eléctrico ou outros ferimentos, ou danos no 
MacBook Pro ou outra propriedade.

Informações Importantes sobre 
Segurança e Manuseamento
Bateria integrada  Não remova a bateria do MacBook Pro.  
A bateria só deve ser substituída por um Centro de Assistência 
Autorizado Apple. Não utilize o MacBook Pro, se este tiver 
caído ou parecer amassado, amolgado, deformado ou 
danificado. Não exponha o MacBook Pro a fontes de calor 
intenso, como radiadores ou lareiras, cujas temperaturas 
possam exceder 100° C. 
Para obter informações acerca da reciclagem e substituição 
da bateria, consulte www.apple.com/batteries.

Manuseamento adequado  Manuseie o MacBook Pro com 
cuidado. A sua estrutura é constituída por metal, vidro e 
plástico e possui componentes electrónicos sensíveis no 
interior. O seu MacBook Pro pode ficar danificado se sofrer 
uma queda, for queimado, perfurado ou esmagado ou 
se estiver em contacto com líquido. Não desmonte o seu 
MacBook Pro e não tente reparar o seu MacBook Pro sozinho. 
Ao desmontar o seu MacBook Pro poderá danificá-lo ou 
causar uma lesão ao utilizador. Caso o seu MacBook Pro 
esteja danificado, não funcione ou entre em contacto com 
líquido, contacte a Apple ou um fornecedor de serviços 
Apple autorizado. Não utilize MacBook Pro danificados, como 
por exemplo com uma fissura no ecrã, já que pode provocar 
uma lesão. A base do MacBook Pro pode ficar muito quente 
durante o uso normal. O MacBook Pro cumpre os limites 
de temperatura para superfícies acessíveis aos utilizadores, 
definidos pela norma internacional para segurança de 
equipamento de tecnologias de informação (IEC 60950-1). 

Para trabalhar com o computador em segurança e reduzir a 
possibilidade de lesões devido ao calor, siga estas directrizes:
 Â Instale o MacBook Pro numa superfície de trabalho estável, 

que permita uma circulação de ar adequada sob e em 
torno do computador. 



Actividades de alto risco  Este computador não foi 
concebido para ser utilizado no comando de instalações 
nucleares, em sistemas de navegação ou de comunicações 
de aeronaves, em sistemas de controlo de tráfego aéreo, 
nem em qualquer outra utilização onde a falha do sistema 
informático possa causar mortes, danos pessoais ou danos 
ambientais graves.

Ambiente de utilização  A utilização do seu MacBook Pro 
fora destes valores pode afectar o desempenho:

Temperatura de funcionamento:  10º a 35º C

Temperatura de armazenamento:  -20º a 45º C

Humidade relativa:  5% a 90% (sem condensação)

Altitude de funcionamento:  0 a 3048 metros

Transporte do MacBook Pro  Se transportar o seu 
MacBook Pro numa mala ou pasta, certifique-se de que não 
existem objectos soltos (tais como clips ou moedas) que 
possam entrar acidentalmente no computador através das 
aberturas de ventilação ou que possam ficar presos dentro 
de uma porta. Adicionalmente, mantenha os objectos 
magneticamente sensíveis afastados da porta de alimentação 
MagSafe 2. 

Utilização de conectores e portas  Nunca force a entrada 
de um conector numa porta. Ao ligar um dispositivo, 
certifique-se de que a porta não tem detritos, que o 
conector corresponde à porta, e que posicionou o conector 
correctamente em relação à porta.

Manuseio das peças de vidro  O MacBook Pro contém 
componentes em vidro, incluindo o ecrã e o trackpad. 
Se estes componentes sofrerem danos, não utilize o 
MacBook Pro até que tenha sido reparado por um  
Centro de Assistência Autorizado Apple.

Guardar o MacBook Pro  Se tencionar guardar o 
MacBook Pro durante um período alargado, guarde-o 
num local fresco (idealmente, a 22º C) e descarregue a 
bateria aproximadamente até 50 por cento. Se guardar 
o computador por um período superior a cinco meses, 
descarregue a bateria até aproximadamente 50 por cento. 
Para manter a capacidade da bateria, recarregue a bateria  
até 50 por cento, a cada seis meses ou aproximadamente.

Limpar o MacBook Pro  Quando limpar a parte exterior do 
MacBook Pro e respectivos componentes, primeiro desligue 
o MacBook Pro e, em seguida, desligue o adaptador de 
corrente da tomada. Em seguida, humedeça o pano de 
limpeza fornecido com o computador para limpar o exterior 
do MacBook Pro. Evite a entrada de humidade nas aberturas. 
Não pulverize líquido directamente no computador. Não 
utilize aerossóis, solventes ou abrasivos que possam danificar 
o acabamento.

Limpar o ecrã do MacBook Pro  Para limpar o ecrã 
do MacBook Pro, primeiro desligue o MacBook Pro e o 
adaptador de corrente. Em seguida, humedeça o pano de 
limpeza fornecido com apenas água e limpe o ecrã. Não 
pulverize líquidos directamente no ecrã.

 Â Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem gastos 
ou danificados.

 Â Se o MacBook Pro ou o adaptador de corrente tiverem 
sido expostos a chuva ou humidade excessiva, ou se 
tiverem sido derramados líquidos na parte exterior.

 Â Se o MacBook Pro ou o adaptador de corrente tiverem 
caído, se a parte exterior estiver danificada ou se lhe 
parecer que é necessária assistência ou reparação.

A porta de alimentação MagSafe 2 (onde se encaixa o 
conector MagSafe 2) contém um íman que pode apagar 
dados num cartão de crédito, iPod ou noutro dispositivo. 
Para preservar os seus dados, não coloque estes ou outros 
dispositivos ou materiais magneticamente sensíveis, no 
espaço de 25 mm desta porta.

Se houver detritos na porta de alimentação MagSafe 2, 
remova-os com cuidado com uma mecha de algodão seco.

Especificações de alimentação do MagSafe 2 60W  
(modelo de 13 polegadas):
Frequência:  50 a 60 Hz, monofásica

Tensão de linha:  100 a 240 V

Tensão de saída:  16,5 V CC, 3,65 A

Especificações de alimentação do MagSafe 2 85W  
(modelo de 15 polegadas):
Frequência:  50 a 60 Hz, monofásica

Tensão de linha:  100 a 240 V

Tensão de saída:  20 V CC, 4,25 A

Danos auditivos  Podem ocorrer perdas auditivas 
permanentes, se forem utilizados auriculares ou 
auscultadores em volumes muito elevados. É possível que se 
adapte com o tempo a volumes de som elevados que podem  
parecer normais, mas que podem causar danos na audição.  
Se sentir os ouvidos a zumbir ou o discurso abafado, pare de 
utilizar os auriculares e consulte um médico para verificar a 
sua audição. Quanto mais alto for o volume, menos tempo 
será necessário antes que a sua audição possa ser afectada. 
Os especialistas auditivos sugerem que proteja os ouvidos 
da seguinte forma:
 Â Limitar o tempo de utilização dos auriculares ou 

auscultadores com volumes elevados.
 Â Evitar aumentar o volume para bloquear ambientes 

ruidosos. 
 Â Diminuir o volume, se não conseguir ouvir as pessoas a 

falar ao seu lado.
 Â Para obter mais informações acerca da perda de audição, 

consulte www.apple.com/sound.

Problemas médicos  Caso possua qualquer outro problema 
médico que acredite que possa ser afetado pelo seu 
MacBook Pro (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga 
ocular, ou dores de cabeça), consulte o seu médico antes de 
utilizar o seu MacBook Pro.



Ecrã integrado
Ajuste o ângulo do ecrã para minimizar o brilho e os reflexos 
das luzes no tecto e das janelas. Não force o ecrã, se encontrar 
resistência. O ecrã não foi concebido para abrir para além 
de 135 graus.

Pode ajustar o brilho do ecrã ao transportar o computador de 
um sítio para outro, ou em caso de alteração das condições de 
iluminação na sua área de trabalho.

Estão disponíveis mais informações sobre ergonomia na 
Internet: www.apple.com/about/ergonomics

A Apple e o ambiente
A Apple Inc. reconhece a responsabilidade por ajudar a 
minimizar os impactos ambientais relacionados com os seus 
produtos e operações. 

Para mais informações, consulte na Internet: 
www.apple.com/pt/environment

Mais informações, assistência e suporte
O seu MacBook Pro não possui quaisquer partes que possam 
ser utilizadas pelo utilizador. Se necessitar de assistência, 
contacte a Apple ou leve o MacBook Pro a um Centro de 
Assistência Autorizado Apple. Poderá obter mais informações 
sobre o MacBook Pro através do Centro de Ajuda, dos recursos 
online, da Informação do Sistema ou do Apple Hardware Test.

Centro de Ajuda
Frequentemente, pode obter respostas para as suas perguntas, 
bem como instruções e informações de resolução de problemas 
no Centro de Ajuda no seu Mac. Clique no ícone Finder, clique 
em Ajuda na barra de menus e selecione Centro de Ajuda.

Recursos online
Para obter informações online sobre assistência e suporte, 
visite www.apple.com/pt/support e seleccione o seu país no 
menu pop-up. Pode pesquisar na Base de Conhecimentos 
AppleCare, procurar actualizações de software ou obter ajuda 
nos fóruns de debate da Apple. 

Informação do Sistema
Para obter informações acerca do seu MacBook Pro, utilize a 
Informação do Sistema. A Informação do Sistema apresenta o 
hardware e o software instalado, o número de série e a versão 
do sistema operativo, a quantidade de memória instalada, etc. 
Para abrir a Informação do Sistema, seleccione Apple () > 
“Acerca deste Mac” na barra de menus e, em seguida, clique 
em “Informação adicional”.

Apple Hardware Test
É possível utilizar a aplicação Apple Hardware Test (AHT) 
para ajudar a determinar se existe algum problema num 
dos componentes do computador, como a memória ou o 
processador.

Compreender a ergonomia
Seguem-se algumas sugestões para configurar um ambiente 
de trabalho saudável.

Teclado e trackpad
Ao utilizar o teclado e o trackpad do computador, os ombros 
devem estar relaxados. O braço e o antebraço devem formar 
um ângulo ligeiramente superior a 90º, com o pulso e a mão 
numa linha recta.

Assim nãoAssim

Use toques leves ao digitar ou ao utilizar o trackpad, e 
mantenha as mãos e os dedos descontraídos. Evite colocar os 
polegares por baixo das palmas das mãos.

Assim nãoAssim

Mude a posição das mãos com frequência para evitar a 
fadiga. Alguns utilizadores de computadores podem sentir 
desconforto nas mãos, pulsos ou braços após um trabalho 
intensivo sem descanso. Se sentir uma dor crónica ou 
desconforto nas mãos, nos pulsos ou braços, consulte um 
especialista de saúde qualificado.

Rato externo
Se utilizar um rato externo, posicione o rato à mesma altura 
do teclado e a uma distância confortável.

Cadeira
Uma cadeira ajustável que forneça firmeza e um suporte 
confortável. Ajuste a altura da cadeira de modo a que as 
coxas fiquem horizontais e os pés paralelos ao chão. A parte 
posterior da cadeira deve suportar a parte inferior das costas 
(região lombar). Siga as instruções do fabricante para ajustar 
os braços da cadeira correctamente ao corpo.

Poderá ter de elevar a cadeira para que o antebraço e as 
mãos fiquem num ângulo correcto com o teclado. Se não 
conseguir pousar totalmente os pés no chão, pode utilizar 
um apoio para os pés com altura e inclinação ajustáveis para 
compensar a distância entre o chão e os pés. Também pode 
baixar a secretária para eliminar a necessidade de um apoio 
para os pés. Outra opção é a utilização de uma secretária 
com uma superfície para o teclado mais baixa do que a 
superfície de trabalho.



This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is causing 
interference by turning it off. If the interference stops, it was 
probably caused by the computer or one of the peripheral 
devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:
 Â Turn the television or radio antenna until the interference 

stops. 
 Â Move the computer to one side or the other of the 

television or radio. 
 Â Move the computer farther away from the television 

or radio. 
 Â Plug the computer into an outlet that is on a different 

circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or 
Apple. See the service and support information that came 
with your Apple product. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important:  Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and 
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):   
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Para utilizar o Apple Hardware Test:  Desligue todos os 
dispositivos externos do computador, excepto o transformador. 
Reinicie o computador e mantenha premida a tecla D, durante 
o arranque. Quando for apresentado o ecrã de selecção do 
AHT, seleccione o idioma correspondente ao local onde se 
encontra. Prima Return no teclado ou clique na seta para 
a direita. Quando for apresentado o ecrã principal do AHT 
(após cerca de 45 segundos), siga as instruções no ecrã. Se 
o AHT detectar um problema, é apresentado um código de 
erro. Registe o código de erro antes de executar as opções de 
suporte. Se o AHT não detectar qualquer falha no hardware, o 
problema poderá estar relacionado com o software.

Informações de assistência e suporte 
AppleCare
O MacBook Pro é fornecido com 90 dias de suporte técnico 
e um ano de garantia de reparação do hardware numa 
loja Apple ou num centro de reparação autorizado Apple, 
tal como um Centro de Assistência Autorizado Apple. 
Pode alargar a cobertura adquirindo o Plano de Protecção 
AppleCare. Encontrará mais informação em www.apple.com/
pt/support/products ou no endereço do website relativo ao 
seu país apresentado mais adiante nesta secção.

Se necessitar de assistência, os técnicos de assistência 
telefónica do plano AppleCare podem ajudar com a 
instalação e abertura de aplicações e na resolução de 
problemas. Ligue para o número do centro de assistência 
mais próximo (os primeiros 90 dias são gratuitos). Tenha 
à mão a data de aquisição e o número de série do seu 
MacBook Pro quando efectuar a chamada.

Os 90 dias de suporte telefónico gratuito começam a partir 
da data de compra. 

Portugal: (00351) 707 200 826 (chamada nacional)

www.apple.com/support/country 

Os números de telefone podem ser alterados e podem ser 
aplicados custos telefónicos locais e nacionais. Na Internet 
está disponível uma lista completa, em: 
www.apple.com/pt/support/contact

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement
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. See instructions if 
interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 



European Compliance Statement
This product complies with the requirements of European 

Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC.

Europeu, Declaração de conformidade da UE

Български  Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е 
в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento  
MacBook Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr MacBook Pro overholder de væsentlige 
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das 
MacBook Pro in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see MacBook Pro 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English  Hereby, Apple Inc. declares that this MacBook Pro 
is in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que 
este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή 
η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας  
1999/5/ΕΚ.

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki  
MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum 
viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali 
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka MacBook Pro ierīce 
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem 
ar to saistītajiem noteikumiem.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the wireless technology is 
below the FCC and EU radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in 
such a manner that the potential for human contact during 
normal operation is minimized.

FCC Bluetooth® Wireless Compliance
The antenna used with this transmitter must not be 
colocated or operated in conjunction with any other antenna 
or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference,  
and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de 
licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the Canadian 
interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les 
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
Declaração da Indústria de Bluetooth Canadiana
Este dispositivo de Classe B encontra-se em conformidade 
com todos os requisitos das regulações para equipamentos 
que causam interferências canadianas.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les 
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaração da Indústria Canadiana
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).  

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a norma 
RSS 210 da Indústria Canadiana.



Declarações de Aviso da Coreia

Certificação Wireless de Singapura

Declarações Wireless de Taiwan

Declaração de Classe B de Taiwan

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis MacBook Pro 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a MacBook Pro megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Pro 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel  
MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen  
en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette MacBook Pro- 
apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og 
øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten MacBook Pro 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo  
MacBook Pro está em conformidade com os requisitos  
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
MacBook Pro este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja  sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna MacBook Pro 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

Uma cópia da Declaração de Conformidade da EU encontra-
se disponível em: www.apple.com/euro/compliance

Este dispositivo pode ser utilizado na Comunidade Europeia.

Restrições da Comunidade Europeia
Este dispositivo está restrito à utilização no interior no 
intervalo de frequência 5150 a 5350 MHz. 



Disposal and Recycling Information

The symbol indicates that this product and/or battery 
should not be disposed of with household waste. When you 
decide to dispose of this product and/or its battery, do so in 
accordance with local environmental laws and guidelines. 

For information about Apple’s recycling program, 
recycling collection points, restricted substances and other 
environmental initiatives, visit www.apple.com/environment/.

União Europeia—Informações de Eliminação

O símbolo acima significa que de acordo com as leis e 
regulamentos locais o seu produto e/ou a respectiva bateria 
devem ser eliminados em separado do lixo doméstico. 
Quando este produto chegar ao fim de vida coloque-o 
num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. 
Alguns pontos de recolha aceitam produtos de graça. A 
recolha e reciclagem em separado do seu produto à data 
da eliminação irá ajudar a conservar recursos naturais e 
assegurar de que o mesmo é reciclado de uma forma que 
protege a saúde humana e o ambiente.

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem 

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não 
devem ser descartadas 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 restricto, o programa de reciclagem 
da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite 
www.apple.com/br/environment.

Informações sobre a eliminação da bateria
Elimine as baterias de acordo com as leis e directrizes 
ambientais locais.

Declaração de Classe B VCCI do Japão

Russia, Kazakhstan, Belarus

   

Utilização de um modem USB externo
Se ligar o MacBook Pro a uma linha telefónica utilizando um 
modem USB externo, consulte as informações da empresa de 
telecomunicações do manual fornecido com o modem.

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that 
standard configurations of this product meet the ENERGY 
STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® 
program is a partnership with electronic equipment 
manufacturers to promote energy-efficient products. 
Reducing energy consumption of products saves money and 
helps conserve valuable resources. 

This computer is shipped with power management enabled 
with the computer set to sleep after 10 minutes of user 
inactivity. To wake your computer, click the mouse or 
trackpad button or press any key on the keyboard. 

For more information about ENERGY STAR®, visit:  
www.energystar.gov



Contrato de Licença de Software
A utilização do MacBook Pro constitui uma aceitação dos 
termos de licença de software da Apple e de terceiros, que 
estão disponíveis para consulta em: www.apple.com/legal/sla

Resuma da Garantia Limitada de Um 
Ano da Apple  
A Apple certifica os produtos de hardware e os acessórios 
incluídos contra defeitos de materiais e de fabrico durante 
um ano a partir da data da compra a retalho original. A Apple 
não se responsabiliza por qualquer desgaste por utilização 
normal ou por quaisquer danos causados por acidente ou má 
utilização. Para receber uma chamada de serviço da Apple, 
visite uma loja de revenda da Apple ou um fornecedor de 
serviços Apple autorizado—as opções de serviço disponíveis 
dependem do país no qual o serviço é requisitado e podem 
restringir-se ao país original da venda. Podem ser aplicadas 
taxas de chamadas e de expedição dependendo da 
localização. Sujeito aos termos completos e às informações 
detalhadas sobre a obtenção de serviços disponíveis em 
www.apple.com/legal/warranty e www.apple.com/support, 
se submeter uma reclamação válida segundo esta garantia, 
a Apple irá reparar, substituir ou reembolsar o valor do seu 
computador segundo os seus próprios critérios. Os benefícios 
da garantia são uma adição aos direitos fornecidos pelas 
leis de consumo locais. É possível que lhe seja pedido que 
forneça detalhes da prova de compra quando fizer uma 
reclamação ao abrigo desta garantia. 

Para os Consumidores Australianos:  Os nossos bens vêem 
com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da 
Lei do Consumidor Australiana. Tem direito à substituição 
ou reembolso em caso de uma grande falha ou a uma 
compensação no caso de qualquer outro dano ou perda 
razoavelmente previsível. Tem ainda direito a que os bens 
sejam reparados ou substituídos em casos em que a 
qualidade dos bens não seja aceitável e em que o valor  
da falha não seja o de uma grande falha. Apple Pty Ltd,  
PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

Para os Consumidores Brasileiros:  Os benefícios da garantia 
são uma adição em relação aos direitos fornecidos pelas 
leis de consumo locais, com excepção da garantia de um 
ano que já compreende o período completo da garantia 
legal fornecido pelo código/regulamentações da defesa do 
consumidor brasileira.

Declaração de Bateria da China

Declaração de Bateria de Taiwan

Substituição da bateria
A bateria recarregável só deve ser substituída pela Apple ou 
por um Centro de Assistência Autorizado Apple. Encontrará 
mais informação acerca dos serviços de substituição de 
baterias no seguinte website: 
http://www.apple.com/pt/batteries/replacements.html 

Eficiência do Carregador da Bateria

020-5563-A
EFUP15china
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