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Registos industriais
A conceção deste dispositivo pertence à Mundo Reader, S.L. e foi registada junto do
IHMI.
Precauções de segurança
Utilize o seu dispositivo de forma responsável. Antes de o utilizar, leia as seguintes
precauções de segurança:
Para evitar possíveis danos auditivos, não ouvir muito tempo num volume muito
alto.
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Mantenha sempre toda a atenção na condução e respeite a regulamentação que
restringe a utilização de dispositivos sem fios durante a condução .
É estritamente proibida a utilização ou manuseamento de um dispositivo durante a
condução de um veículo terrestre motorizado, mesmo recorrendo a um kit de mãos
livres.
Mantenha o dispositivo afastado do fogo ou de fontes de calor (por exemplo, estufas,
micro-ondas, cozinhas, esquentadores, radiadores ou velas.
Não utilize o dispositivo num hospital nem perto de equipamentos médicos que
possam sofrer interferências causadas pelas radiofrequências.
Se utilizar habitualmente equipamentos médicos, verifique se estão protegidos
contra as radiofrequências.
Não utilize o dispositivo perto de implantes eletrónicos (estimuladores cardíacos, bombas de insulina, neuroestimuladores…). Se for possível, evite utilizá-lo a uma distância inferior a 15 cm, dado que o dispositivo pode interferir no seu funcionamento.
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No momento da chamada, coloque o dispositivo do lado oposto do implante
Evite situar o dispositivo perto da barriga ou por baixo da mesma no caso das
.
mulheres, grávidas ou adolescentes
Modo avião. As funções Bluetooth e Wi-Fi podem estar proibidas a bordo
dos aviões ou noutras áreas nas quais as transmissões de rádio não estão
permitidas. Peça autorização antes de ativar as funções Bluetooth ou Wi-Fi.
Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (estações
de serviço), estacionamentos subterrâneos ou perto de produtos químicos
inflamáveis e/ou explosivos .
A utilização do acessório (kit mãos livres) permite limitar a exposição da cabeça
às emissões radioelétricas nas comunicações. 1
A utilização em boas condições de receção reduz a quantidade de radiações
recebidas. Para controlar os parâmetros de boa receção, verifique a cobertura
de rede no ecrã, através do ícone 1.
Wi-Fi (WLAN). Este dispositivo pode ser utilizado em todos os países Europeus
e na Rússia. O intervalo de frequências que oscila entre 5150 MHz e 5350
MHz fica limitado a interiores. Reveja as bandas Wi-Fi do seu dispositivo nas
especificações do seu produto.
A substituição da bateria por outra não aprovada pelo fabricante pode conduzir
à explosão da mesma.

1. Aviso apenas aplicável a dispositivos com transmissão de dados.

Garantia
A Mundo Reader, S.L. (doravante, “Mundo Reader”) proporciona a presente Garantia ao(s)
comprador(es) do(s) produto(s) BQ incluído(s) no pacote de venda (doravante, “Produto”).
A Mundo Reader garante-lhe que, durante o período de Garantia, a Mundo Reader ou
outra empresa prestadora de serviços autorizada pela Mundo Reader irá dar solução, de
forma gratuita e dentro de um prazo comercialmente razoável, aos defeitos nos materiais,
design e fabrico mediante a reparação ou substituição do Produto, de acordo com a
presente Garantia (salvo se a legislação o estipular de outra forma). A presente Garantia
apenas será válida e estará em vigor no país no qual o Produto foi adquirido e sempre que
a Mundo Reader tiver enviado o Produto para venda no dito país. No entanto, se o Produto
foi adquirido num estado membro da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça ou Turquia
e a Mundo Reader tiver originalmente enviado o Produto para venda num destes países, a
presente Garantia será válida e estará vigente em todos os países anteriormente citados.
A presente Garantia não afeta os direitos outorgáveis pela legislação aplicável, que
será a do pais onde foi adquirido o Produto e sempre que a Mundo Reader tiver destinado
o Produto para venda no dito país.
Para mais informações sobre a cobertura da Garantia, visite www.bq.com/warranty
Período de Garantia
O período de garantia é de vinte-e-quatro (24) meses a partir da compra efetuada pelo
primeiro utilizador final. Na medida em que a legislação do país o permitir, o período
de Garantia não será ampliado, renovado ou afetado de outra forma devido à posterior
revenda, reparação ou substituição do Produto autorizada pela Mundo Reader. No entanto,
a(s) peça(s) reparada(s) ou os produtos de substituição fornecidos durante o período de
Garantia estarão garantidos durante o resto do período de Garantia original ou durante
sessenta (60) dias a partir da data de reparação ou substituição, aplicando-se a que for
superior.
Suporte técnico
Se tiver algum problema com o seu produto BQ ou se nos quiser contactar por alguma
questão relativa ao suporte técnico, pode fazê-lo através do seguinte:
bq.com/support

Eliminação correta do produto
(Resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos).
(Aplicável na União Europeia e em países europeus com sistemas de
recolha seletiva de resíduos)
A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o
acompanham indica que ao finalizar a sua vida útil, nem o produto nem os seus
acessórios eletrónicos (carregador, cabos, etc.) deverão ser eliminados com outros resíduos
domésticos.
Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana, separe
estes produtos de outro tipo de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove a
reutilização sustentável dos recursos materiais e evita o esgotamento dos recursos finitos.
Os utilizadores particulares poderão contactar o estabelecimento onde compraram o
produto ou as autoridades locais competentes para receber informações sobre a forma e
o lugar onde poderão entregá-lo para ser submetido a uma reciclagem ecológica e segura.
Os utilizadores comerciais poderão contactar o fornecedor e consultar as condições
do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser
eliminados com outros resíduos comerciais.

Garantía e información importante
Garantia e informação importante
Warranty and Important Information
Garantie et informations importantes
Garantie und wichtige Informationen
Garanzia e informazioni importanti
bq.com

