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INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E SEGURANÇA

O dispositivo pode ser utilizado em locais com uma
temperatura ambiente entre os 0 °C e os 35 °C. A utilização
ou armazenamento do dispositivo fora da amplitude térmica
recomendada pode danificar o dispositivo.

Leia estas informações importantes sobre a segurança antes
de utilizar o dispositivo Loupedeck™. É importante que siga as
informações constantes dos avisos e advertências a fim de
prevenir lesões pessoais ou de terceiros e de prevenir danos
no seu dispositivo. O termo “dispositivo” refere-se ao produto
Loupedeck™ e aos acessórios fornecidos com o mesmo.

O seu dispositivo não é impermeável. Mantenha-o seco.
Não desmonte nem modifique o produto, pois poderá danificálo, invalidando a garantia.

As informações contidas neste documento podem ser
alteradas sem aviso prévio. A LoupeDeck Ltd reserva-se
o direito de alterar ou de melhorar os seus produtos e de
alterar a documentação sem notificar quaisquer pessoas ou
organizações relativamente a tais alterações ou melhorias.
Visite o sítio Web da LoupeDeck Ltd www.loupedeck.com para
conhecer as atualizações e obter informações suplementares
relativas à utilização e operação dos produtos LoupeDeck
Ltd. As informações sobre compatibilidade do produto estão
disponíveis no sítio Web da Loupedeck Ltd.

Siga todas as instruções indicadas no guia de utilizador a fim
de garantir a máxima durabilidade do seu dispositivo. Os danos
ou mau desempenho causados pela não observação dos avisos
e advertências podem invalidar a garantia do fabricante. O seu
dispositivo pode sofrer um desgaste ao longo do tempo.
Não armazene o seu dispositivo perto de campos magnéticos.
O seu dispositivo poderá sofrer avarias devido à exposição a
campos magnéticos.

MARCAS COMERCIAIS E PRODUTOS DE TERCEIROS

A manutenção do seu dispositivo só deve ser realizada por
pessoal qualificado. Permitir que pessoal não qualificado realize
a manutenção do seu dispositivo poderá resultar em danos no
seu dispositivo e invalidará a garantia do fabricante.
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GARANTIA LIMITADA DE UM ANO DA LOUPEDECK LTD
A LoupeDeck Ltd garante que, durante um período de 1
(um) ano a contar da data de aquisição, o Loupedeck™ não
apresentará quaisquer defeitos em termos de materiais e de
mão de obra sob condições de utilização normais. A LoupeDeck
Ltd não oferece garantia contra defeitos causados pelo
desgaste normal ou contra danos provocados por acidentes,
uso abusivo, uso indevido, incêndio ou contacto com líquidos,
nem mesmo contra quaisquer danos causados por prestadores
de serviços que não sejam representantes dos prestadores de
serviços autorizados da LoupeDeck Ltd. Na eventualidade de
surgir um defeito, contacte o Apoio ao Cliente da LoupeDeck

Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos
EUA e/ou noutros países.
AVISOS E ADVERTÊNCIAS
Mantenha o dispositivo limpo. Não limpe o dispositivo com
solventes, produtos químicos tóxicos ou detergentes agressivos,
pois estes podem danificar o produto. Guarde o seu dispositivo
apenas em superfícies planas. Não deixe cair o produto nem o
sujeite a choques, pois este pode danificar-se.
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Ltd (www.loupedeck.com/support) para obter assistência,
contacte-nos por telefone ou visite o sítio Web da LoupeDeck
Ltd (www.loupedeck.com/legal), ou contacte um prestador
de serviços autorizado. As opções de serviços disponíveis
dependerão do país da solicitação do serviço e poderão ser
limitadas ao país original onde realizou a compra. As chamadas
telefónicas e entregas poderão estar sujeitas a determinados
custos, dependendo da localização. Poderá consultar os termos
e condições integrais, bem como os detalhes dos serviços,
na página www.loupedeck.com/legal. No caso de acionar a
presente garantia, a LoupeDeck Ltd irá, a seu critério exclusivo,
reparar ou substituir o dispositivo Loupedeck™ ou devolver
o preço de compra. Os termos e condições de garantia são
cumulativos com a legislação local sobre defesa do consumidor.
Poderá ser-lhe exigida a apresentação da prova de compra ao
acionar a garantia.
Para os consumidores australianos: esta garantia é cumulativa
com os direitos legais previstos na legislação e regulamentos
australianos sobre defesa do consumidor. Terá o direito de
receber uma substituição ou de ser reembolsado em caso de
avaria grave, bem como de ser compensado por quaisquer outras
perdas ou danos razoavelmente previsíveis. Terá igualmente
o direito de ter o seu produto reparado ou substituído, caso
este apresente falhas de qualidade e se a avaria não constituir
uma avaria grave. Os produtos apresentados para reparação
podem ser substituídos por produtos reconvertidos do mesmo
tipo ao invés de serem reparados. Podem ser utilizadas peças
reconvertidas na reparação dos produtos.
Para consultar os restantes termos e condições da garantia da
LoupeDeck Ltd visite no nosso sítio Web www.loupedeck.com/legal.
RENÚNCIA A DIREITOS
Ao utilizar o Loupedeck™, renuncia a alguns direitos legais,
conforme descrito em detalhe nos Termos e condições e adiante
realçado. Leia atentamente o presente Guia legal e os Termos

e condições antes de utilizar o Loupedeck™. A utilização do
produto Loupedeck™ significa que aceita todas as disposições
contidas no presente Guia legal, bem como os Termos e
condições da LoupeDeck. Se não aceitar e concordar com
todas as disposições do Guia legal e dos Termos e condições,
devolva o Loupedeck™ e solicite um reembolso de acordo com
as instruções acima descritas.
DECLARAÇÃO 15.105(B) DA COMISSÃO FEDERAL PARA AS
COMUNICAÇÕES (FCC)
Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade
com os limites dos dispositivos digitais de Classe B, nos termos
da parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram criados
para providenciar uma proteção razoável contra eventuais
interferências prejudiciais quando o equipamento for utilizado
em ambiente residencial.
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo
com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às
comunicações por rádio. No entanto, não há quaisquer garantias
de que tais interferências não ocorram numa determinada
instalação. Se este equipamento provocar interferências
prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser
determinado desligando e ligando novamente o equipamento,
o utilizador é encorajado a corrigir a interferência através da
execução de uma ou mais das seguintes medidas:
•

Redirecione ou reposicione a antena de receção.

•

Ligue o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito
diferente daquele ao qual está ligado o recetor.

•

Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

•

Consulte o revendedor ou um técnico experiente para obter
ajuda.
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1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial, e

CONFORMIDADE EUROPEIA
O fabricante deste produto declara que este produto está em conformidade com os regulamentos da
União Europeia relativos à proteção da segurança,
da saúde, do ambiente e do consumidor (CEM =
Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE).

2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência
recebida, incluindo interferência que possa causar uma
operação indesejada por parte do dispositivo.

Uma cópia da Declaração de conformidade da UE
está disponível online, no sítio Web da LoupeDeck
Ltd (www.loupedeck.com/legal).
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RECICLAGEM
Entregue sempre os seus produtos eletrónicos
usados, baterias e materiais de embalamento num
ponto de recolha apropriado. Desta forma, estará a
ajudar a prevenir uma eliminação de resíduos não
controlada e a promover a reciclagem dos materiais.
Cumpra sempre os regulamentos e recomendações
locais. Contacte a entidade de gestão de resíduos
local para obter mais informações sobre a reciclagem.

Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das
Regras da FCC.

Adverte-se o utilizador de que alterações ou modificações
não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela
conformidade poderão inibir o direito de o utilizador operar o
equipamento.
DECLARAÇÃO DA INDUSTRY CANADA
Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s)
RSS da Industry Canada aplicáveis aos equipamentos de
rádio isentos de licença. A operação está sujeita às duas
condições que se seguem: 1) este dispositivo não pode provocar
interferência, e 2) este dispositivo tem de aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar
uma operação indesejada por parte do dispositivo.

SÍMBOLO DE CONTENTOR DE LIXO BARRADO
COM UMA CRUZ
Quando o dispositivo tiver atingido o fim da sua
vida útil, deve ser reciclado como resíduo elétrico
e eletrónico.

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a
norma canadiana ICES-003.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Todos os direitos reservados.
Visite o nosso sítio Web para obter apoio e informações adicionais: www.loupedeck.com/legal
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