Informações sobre Segurança

Computador Pessoal

Série VGN-NS200

Para clientes no Brasil
Registro do proprietário
O número do modelo e o número de série estão localizados na parte inferior ou posterior do seu computador Sony
VAIO®. Anote o modelo e o número de série no espaço fornecido e guarde em um local seguro. Mencione o modelo
e o número de série quando ligar para o Sony Service Center.
Número do modelo:
Número de série:

Aviso
© 2009 Sony Electronics Inc. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização por escrito. Todos os
direitos reservados. Este manual e o programas descritos neste documento, total ou parcialmente, não poderão ser
reproduzidos, traduzidos, nem reduzidos para qualquer forma legível por dispositivo sem autorização prévia por
escrito.
A SONY ELECTRONICS INC. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA COM RELAÇÃO A ESTE MANUAL,
O PROGRAMAS NEM QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO CONTIDA NELE E RENUNCIA
EXPRESSAMENTE A QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO IMPLÍCITA
PARA QUALQUER FINALIDADE COM RELAÇÃO A ESTE MANUAL, O PROGRAMAS OU DEMAIS
INFORMAÇÕES. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SONY ELECTRONICS INC. SERÁ CONSIDERADA
RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL OU ESPECIAL COM BASE
EM ATO ILÍCITO, CONTRATO OU DE OUTRA FORMA DECORRENTE DE OU COM RELAÇÃO A ESTE
MANUAL, PROGRAMAS OU QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO CONTIDA NELE OU RESULTANTE DE
SEU USO.
A SONY NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES DESCRITAS NESTE GUIA SERÃO ININTERRUPTAS OU
QUE ESTARÃO SEM ERROS. A SONY TAMBÉM NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE E
NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS OU VÍRUS QUE POSSAM
INFECTAR O SEU COMPUTADOR OU OUTRA PROPRIEDADE DEVIDO AO SEU ACESSO, USO OU
NAVEGAÇÃO EM QUALQUER SITE DESCRITO OU AO DOWNLOAD DE QUALQUER MATERIAL,
DADOS, TEXTO, IMAGENS, VÍDEO OU ÁUDIO A PARTIR DE QUALQUER SITE DESCRITO. AS
INFORMAÇÕES DOS SITES SÃO OBTIDAS DE VÁRIAS FONTES E PODEM SER IMPRECISAS. AS
CÓPIAS DAS INFORMAÇÕES DOS DIREITOS AUTORAIS SÓ PODERÃO SER TIRADAS PARA AS
FINALIDADES PERMITIDAS POR LEI.
A Sony Electronics Inc. se reserva o direito de modificar o presente manual ou as informações nele contidas a
qualquer momento e sem aviso prévio. O programas descrito no presente manual é regido pelos termos de um
contrato de licença de uso em separado.
Este produto contém um programas de propriedade da Sony e licenciado por terceiros. O uso deste programas está
sujeito aos termos e condições dos contratos de licença fornecidos junto com o produto. As especificações do
programas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não ser necessariamente idênticas às versões de
varejo atuais.
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Alguns produtos fornecidos com este computador podem incluir recursos tais como proteção contra cópia e
tecnologia para gestão de conteúdo. O USO DOS PRODUTOS DO PROGRAMAS REQUER UM ACORDO
PARA OS CONTRATOS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS FINAIS E TOTAL CONFORMIDADE COM OS
PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À ATIVAÇÃO DO PRODUTO. Os procedimentos para ativação do produto e
as diretivas de privacidade serão detalhados durante o lançamento inicial do produto de programas ou durante
algumas reinstalações do programas ou reconfigurações do computador e poderão ser concluídos pela Internet ou
pelo telefone (despesas de chamada poderão ser cobradas).
As atualizações e adições ao programas poderão estar sujeitas a uma cobrança adicional. A assinatura de provedores
de serviços on-line necessitará de uma taxa e informações de cartão de crédito. Os serviços financeiros requerem
acordos antecipados com as instituições financeiras.
i.LINK é uma marca registrada da Sony Corporation usada apenas para indicar que um produto apresenta uma
conexão que atende ao padrão IEEE 1394. A conexão i.LINK varia de acordo com o programas aplicativo, o sistema
operacional e os dispositivos compatíveis com i.LINK. Todos os produtos com uma conexão i.LINK podem não se
comunicar entre si. Consulte a documentação que acompanha o dispositivo compatível com i.LINK para obter mais
informações sobre as condições de funcionamento e a conexão correta. Antes de conectar aos sistemas periféricos de
PCs compatíveis com i.LINK, como CD-RW ou unidade de disco rígido, confirme a compatibilidade com o sistema
operacional e as condições de funcionamento necessárias.
Sony, VAIO, e o logotipo VAIO são marcas comerciais ou marcas registadas da Sony Corporation.
Todas as demais marcas são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.
A engenharia invertida ou a desmontagem não são permitidas.

Requisitos para o usuário final / ativação do produto
Alguns produtos de programas fornecidos com este computador podem incluir recursos tais como proteção contra
cópia e tecnologia para gestão de conteúdo. O uso dos produtos do programas requer um acordo para os contratos
aplicáveis aos usuários finais e total conformidade com os procedimentos aplicáveis à ativação do produto. Os
procedimentos para ativação do produto e as diretivas de privacidade serão detalhados durante o lançamento inicial
do produto de programas ou durante algumas reinstalações do programasprogramas ou reconfigurações do
computador e poderão ser concluídos pela Internet ou pelo telefone (despesas de chamada poderão ser cobradas).

Informações sobre segurança e cuidados
As unidades de disco ótico instalados no computador podem variar, dependendo da configuração do sistema que
você adquiriu. Consulte a folha de especificações on-line para obter os detalhes sobre as unidades de disco ótico
instaladas. Em caso de dúvidas a respeito do seu produto ou para obter o endereço do Centro de Serviços da Sony
mais próximo, visite o site de suporte on-line da Sony no seguinte endereço http://esupport.sony.com/BR/.

❑

Para evitar risco de incêndio ou de choque, não exponha o computador a chuva ou umidade.

❑

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Confie os serviços necessários somente a pessoal qualificado.

❑

Nunca instale um modem ou fiação telefônica durante uma tempestade com relâmpagos.

❑
❑

Nunca instale tomadas de telefone em locais úmidos a menos que elas tenham sido projetadas para locais
úmidos.
Nunca toque em fios ou terminais de telefone sem isolamento a menos que a linha telefônica tenha sido
desconectada na interface da rede.

❑

Tome muito cuidado quando for instalar ou modificar as linhas telefônicas.

❑

Evite o uso de modem durante uma tempestade com relâmpagos.
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❑

Não use o modem nem a linha telefônica para comunicar um vazamento de gás quando estiver próximo ao
vazamento.

❑

O soquete da tomada deve estar instalado próximo ao equipamento e acessado facilmente.

❑

Não use o computador diretamente sobre as pernas. A temperatura da base da unidade aumentará durante a
operação normal e, ao longo do tempo, poderá resultar em desconforto ou até queimaduras.

❑

Para evitar possíveis danos ao computador durante o transporte, primeiro fixe as tampas dos conectores
fornecidos e os protetores de slots nos locais adequados e prenda o conjunto de baterias no seu
compartimento.

❑

Quando o computador estiver em uso, mantenha sempre o conjunto de baterias instalado.

❑

Não use nem armazene o computador em locais sujeitos a: fontes de calor, tais como radiadores ou dutos de
ar; luz solar direta; excesso de poeira; umidade ou chuva; vibrações ou pancadas mecânicas, imãs ou altofalantes de alta capacidade que não são magneticamente protegidos, temperatura ambiente superior a 35ºC
(95ºF) ou inferior a 5ºC (40ºF) e alto índice de umidade.

❑

Não carregue a bateria de qualquer outro modo que não seja o descrito no manual do utilizador ou indicado
pela Sony por escrito.

❑

Não cause curto-circuito nos terminais de metal da bateria ou molhe-os com líquidos, por exemplo, água, café
ou suco.

❑

Para sua segurança, a Sony recomenda a utilização da bateria e do transformador Sony genuínos fornecidos
com este produto. Se qualquer um destes itens tiver de ser substituído durante o período de vida do produto,
certifique-se de que utiliza uma bateria ou um transformador Sony genuíno compatível. Poderá obter
informações sobre modelos compatíveis em http://www.sony.net/.

❑

A Sony não se responsabiliza e não assumirá quaisquer responsabilidades por perdas e danos resultantes
- da utilização de baterias ou transformadores não genuínos com o computador VAIO®; ou
- da desmontagem, alteração ou adulteração de qualquer bateria Sony.

❑

Não use uma LAN sem fio em instalações hospitalares. Isso poderá causar o funcionamento incorreto dos
dispositivos médicos.

❑

Não use uma LAN sem fio em avião, pois isso poderá causar o funcionamento incorreto do equipamento do
avião.

❑

Se usar uma LAN sem fio próximo a um marca-passo, certifique-se de que ela esteja no mínimo a uma
distância de 20 cm (8 polegadas) do dispositivo.

❑

A Sony não se responsabiliza por qualquer interferência que possa existir ou que possa ser causada quando for
operar este dispositivo.
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Para trocar a bateria reserva, entre em contato com o Centro de
Serviços Sony mais próximo.
Atenção - A utilização de instrumentos ópticos com este produto irá
aumentar os riscos para a visão. Visto que o raio laser utilizado
neste produto é prejudicial para a visão, não tente desmontar a
caixa. A assistência só deve ser efectuada por pessoal qualificado.
Para este equipamento óptico: Atenção - Radiação laser Classe 3B
visível e invisível quando aberto. Evite a exposição ao feixe.
Use a LAN sem fio apenas internamente quando usada com o IEEE 802.11a (5 GHz).
ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO, E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO.

Segurança da LAN sem fio
A criação de definições de segurança para a LAN sem fio é extremamente importante. A Sony não assume nenhuma
responsabilidade pelos problemas de segurança que possam resultar do uso da LAN sem fio.

Advertência
Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência
superior a 85 decibéis.
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Recomendações Importantes Sobre o Nível de Volume
Caro(a) consumidor(a)
Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o
máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permite que o som seja
alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua
sensibilidade auditiva.
Para estabelecer um nível seguro:

❑

Ajuste o controle de volume a um nível baixo.

❑

Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e claramente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:
Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua
audição no futuro. Afinal de contas, nós queremos que você ouça durante toda a vida.
A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações
correspondentes para a sua referência.
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DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS
Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99
Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias,
dando a destinação adequada das mesmas.
PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE.
Para o encaminhamento de pilhas e Baterias usadas Sony, acesse o site
www.sony.com.br/electronicos/inst_meioamb-sp_recolhimento.crp ou entre em contato com a
Central de Relacionamento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003 SONY (7669)
Demais localidades: 0800 880 SONY (7669).
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VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/BR/ (para os clientes no Brasil)
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