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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que 
o produto RX-44 está em conformidade com as exigências 
básicas e outras disposições relevantes da Diretiva 
1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração 
de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Nseries e N810 são marcas registradas ou não 
da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes 
de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou nomes 
comerciais de seus proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em 
parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por 
escrito da Nokia.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and 
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance 
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial 
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video 
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, 
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from 
MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso 
pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual 
MPEG-4, para um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) 
para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. 
Nenhuma licença é concedida ou deve ser inferida com relação a qualquer outro uso. 
Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, 
poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer 
alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS 
LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER 
PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, 
INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.
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O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E 
DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR 
O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À 
CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO 
DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a 
região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Controles de exportação
Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de 
exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário 
às referidas leis.
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P a r a  s u a  s e g u r a n ç a
Para sua segurança
Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer 
perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais 
informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO
Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos sem fio for 
proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou 
causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as 
mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver 
dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a 
sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que 
podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O APARELHO EM HOSPITAIS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o aparelho celular nas 
proximidades de equipamentos médicos.

DESLIGUE O APARELHO EM AERONAVES
Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fio podem causar 
interferência a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER
Não use o aparelho celular em áreas de reabastecimento 
(postos de gasolina), nem nas proximidades de combustíveis 
ou produtos químicos.

DESLIGUE O APARELHO NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES
Siga as restrições aplicáveis. Não use o aparelho se uma 
detonação estiver em curso. 

USE O BOM SENSO
Use o dispositivo apenas nas posições indicadas na 
documentação do produto.
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P a r a  s u a  s e g u r a n ç a
SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados podem consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte 
produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA
Este dispositivo não é à prova d’água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA
Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou manter um 
registro por escrito de todos os dados importantes armazenados 
no dispositivo.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS
Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o Manual do Usuário 
para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte 
produtos incompatíveis.

■ Serviços de rede
Entre em contato com a operadora para obter mais instruções para o uso de 
serviços de rede e informações sobre quais tarifas se aplicam. Algumas redes 
podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem 
desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. O dispositivo 
também pode apresentar configurações especiais.

■ Memória
Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: 
marcadores; arquivos de imagem, áudio e vídeo; notas, desenho e outros 
arquivos; contatos; mensagens de e-mail e aplicativos. O uso de um ou mais 
desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos 
que compartilham memória. Quando você tentar utilizar um recurso de 
memória compartilhada, o dispositivo poderá exibir uma mensagem 
informando que a memória está cheia. Nesse caso, exclua algumas das 
informações ou registros armazenados nos recursos de memória 
compartilhada antes de prosseguir.
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I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  G P S
1. Informações sobre GPS
O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, 
GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela 
precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode 
ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos 
Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de 
Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria 
inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos 
naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade 
dos sinais GPS. Utilize o receptor GPS somente em ambientes externos para 
possibilitar o recebimento de sinais GPS.

O GPS deve ser usado apenas como auxílio à navegação. Não utilize o 
sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa 
exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS 
para se posicionar ou navegar.

■ Aplicativo Mapa
De certa forma, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. 
Nunca dependa exclusivamente da cartografia fornecida para uso 
neste dispositivo.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter 
sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem 
relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos 
de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não 
assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela 
funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos 
referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia em relação 
a aplicativos de terceiros.
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I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  s u p o r t e  m ó v e l
A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE 
ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM 
GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE 
PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, 
NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM 
QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO 
OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS 
APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, 
MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS. 

2. Informações sobre o suporte móvel
Opere o suporte móvel e qualquer dispositivo de montagem compatível 
somente se for seguro fazê-lo sob quaisquer condições de direção.

Ao instalar o suporte móvel, verifique se ele não interfere ou obstrui os 
sistemas de freio e direção, ou outros sistemas utilizados na operação do 
veículo (por exemplo, airbags), ou atrapalha o seu campo de visão ao dirigir.

Verifique se a área de acionamento do airbag não está bloqueada ou 
danificada de alguma forma.

Certifique-se de que o suporte móvel não esteja instalado em um local no 
qual possa atingir você no caso de uma colisão ou acidente.

3. Informações sobre a bateria

■ Carregar e descarregar
Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode 
ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará 
inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de 
espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente 
baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores 
aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.
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I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  a  b a t e r i a
Se uma bateria nova estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não 
tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar 
o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar 
o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver 
sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao 
carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma 
bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao 
longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários 
minutos para que o indicador de carga apareça na tela.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um 
carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá 
ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, 
provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. 
(Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá 
ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do 
bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou 
o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como um carro fechado no calor 
ou frio extremo, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a 
bateria entre 15°C e 25°C. Um aparelho utilizado com uma bateria muito 
quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria 
esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é prejudicado 
especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem 
explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as 
sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte ou fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da 
bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. 
Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou 
procure assistência médica.
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I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  a  b a t e r i a
■ Diretrizes para autenticação de baterias Nokia
Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Para ter certeza 
de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de um 
representante autorizado pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de 
acordo com as etapas a seguir:

A verificação destas etapas ainda não garante a autenticidade da bateria. Se 
houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite 
utilizá-la e leve-a para a assistência técnica ou o revendedor Nokia autorizado 
mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou o revendedor 
Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. 
Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja 
onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma
1 Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o 

símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um 
ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements 
de outro ângulo.

2 Ao virar o holograma para a esquerda, para a 
direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, 
três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia 
com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência 
técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. 
O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode 
causar desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os 
seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também poderá 
invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse 
www.nokia.com.br. 
9
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C u i d a d o  e  m a n u t e n ç ã o
Cuidado e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com 
cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.
• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos 

podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. 
Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o 
secar completamente antes de recolocar a bateria.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. 
Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas 
podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as 
baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à 
temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna 
e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada 
neste manual.

• Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio 
indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos 
mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para 
limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis 
e impedir o funcionamento correto.

• Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como as 
lentes de câmeras e sensores de luz e distância.

• Use os carregadores em ambientes internos.
• Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de 

contatos e notas de calendário.
• Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho 

máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao 
carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver 
funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada 
mais próxima.
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I n f o r m a ç õ e s  a d i c i o n a i s  d e  s e g u r a n ç a
Descarte
O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na 
documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que, na União 
Européia, todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores 
devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Não 
descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar possíveis 
danos ao meio ambiente ou à saúde humana, decorrentes do descarte 
descontrolado de lixo, e promover a reutilização sustentável de 
recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser 
obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, 
organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o 
seu representante Nokia local. Para obter mais informações, consulte 
a Eco-Declaração do produto, em inglês, ou as informações 
específicas do país em www.nokia.com.

Informações adicionais de segurança

■ Crianças
Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. 
Mantenha-os fora do alcance de crianças.

■ Ambiente de operação
Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja 
quando utilizado em posição normal ou quando posicionado a uma distância 
mínima de 1,0 cm do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto 
ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses 
itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a 
distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer 
uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de 
arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão 
de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância 
sejam mantidas até o final da transmissão.
11
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I n f o r m a ç õ e s  a d i c i o n a i s  d e  s e g u r a n ç a
Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo 
pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem 
qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, 
pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Padrões
O produto está em conformidade com os seguintes padrões:

EN 300328, Padrão Harmonizado para Equipamentos de Transmissão de 
Dados Operando na Faixa de Freqüência de 2,4 GHz.

EN 301 489-01, Padrão de Compatibilidade Eletromagnética para 
Equipamentos e Serviços de Rádio.

EN 301 489-17, Condições Específicas (EMC) para Dados em Faixa de 
Freqüência Larga e Equipamentos Hiperlan.

EN 60950-1/IEC 60950-1, Segurança de Equipamentos de Tecnologia 
da Informação.

1999/5/EC, Recomendação do Conselho Quanto à Limitação da Exposição 
do Público Geral a Campos Eletromagnéticos.

Verifique a conformidade com outros padrões separadamente.
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A v i s o  d e  s o f t w a r e  l i v r e
Aviso de software livre

Este produto inclui alguns softwares livres e outros softwares provenientes 
de terceiros, sujeitos às licenças GNU General Public License (GPL), GNU 
Library/Lesser General Public License (LGPL) e a outras licenças de direitos 
autorais, isenções de responsabilidade e avisos diferentes e/ou adicionais.

Os termos exatos da GPL, LGPL e de algumas outras licenças, isenções de 
responsabilidade, reconhecimentos e avisos são fornecidos com o produto. 
Consulte os termos exatos da GPL e LGPL, relacionados aos seus direitos, 
nas referidas licenças. Você pode obter uma cópia completa correspondente, 
legível por máquina, do código-fonte do software sob as licenças LGPL e GPL, 
Mozilla Public e algumas outras licenças mencionadas no site, em inglês, 
http://www.maemo.org/. Todas as licenças, isenções de responsabilidade e 
avisos mencionados são reproduzidos e disponibilizados com o código-fonte 
mencionado. Como alternativa, a Nokia se propõe a fornecer o referido código-
fonte em CD-ROM por uma taxa que cobre o custo da distribuição, por exemplo, 
o custo da mídia, do envio e manuseio, mediante solicitação por escrito enviada 
à Nokia para o endereço: 

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
Finland

Esta oferta é válida por um período de três (3) anos a contar da data da 
distribuição deste produto pela Nokia. 

Este software é parcialmente baseado no trabalho do Independent 
JPEG Group.

A CompuServe Incorporated é proprietária dos direitos autorais do formato 
Graphics Interchange Format©. A CompuServe Incorporated é proprietária 
da Marca de Serviço GIF SM.

Adobe® Flash® Player. Direitos autorais © 1996-2007 Adobe Systems 
Incorporated. Todos os direitos reservados. Protegido pela Patente dos 
EUA 6.879.327; Patentes pendentes nos Estados Unidos e outros países. 
Adobe e Flash são marcas comerciais ou marcas registradas nos Estados 
Unidos e/ou outros países.
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A v i s o  d e  s o f t w a r e  l i v r e
Este produto inclui software sob as licenças a seguir, desenvolvido pelos 
seguintes proprietários de direitos autorais:

• Computing Services na Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/)

• Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)

• OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org)

• Pedro Roque Marques

• Eric Rosenquist, Srata Software Limited

• XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/) e seus colaboradores

• Paul macKerras (paulus@samba.org)

• Purdue Research Foundation

• OpenEvidence Project para uso no OpenEvidence Toolkit 
(http://www.openevidence.org/)

• Eric Young (eay@cryptsoft.com)

• Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Direitos autorais © 1996 NVIDIA, Corp. Patentes pendentes do projeto da NVIDIA 
nos EUA e em outros países.

A NVIDIA CORP. NÃO FAZ, PARA QUAISQUER FINS, NENHUMA DECLARAÇÃO 
SOBRE A ADEQUAÇÃO DESTE CÓDIGO FONTE. O CÓDIGO FONTE É 
FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUMA 
GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A NVIDIA 
CORP. RENUNCIA A QUAISQUER GARANTIAS EM RELAÇÃO A ESTE CÓDIGO 
FONTE, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. A NVIDIA CORP., EM 
HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, SEJAM 
EXTRAORDINÁRIOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, OU POR 
QUAISQUER DANOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA, RESULTANTES DE PERDA DE 
USO, DADOS OU LUCROS, SEJA POR AÇÃO CONTRATUAL, NEGLIGÊNCIA OU 
OUTRO ATO ILÍCITO, DECORRENTES OU RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO OU 
AO DESEMPENHO DESTE CÓDIGO FONTE.
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Open source software notice

This product includes certain free / open source and other software 
originated from third parties, that is subject to the GNU General Public 
License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) and other 
different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices.

The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers, acknowledgements 
and notices are provided to you in the product. Please refer to the exact terms of 
the GPL and LGPL regarding your rights under said licenses. You may obtain a 
complete corresponding machine-readable copy of the source code of such 
software under the GPL, LGPL, Mozilla Public License and some other referred 
licenses at http://www.maemo.org/. All referred licenses, disclaimers and notices 
are reproduced and available with said source code. Alternatively, Nokia offers to 
provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of 
performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, 
upon written request to Nokia at: 

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the 
distribution of this product by Nokia. 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe 
Incorporated. GIF SM is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996-2007 Adobe Systems Incorporated. 
All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in 
the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks 
or registered trademarks in the United States and/or other countries.
15
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This product includes software under following licenses and developed by 
following copyrightholders:

• Computing Services at Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/)

• Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)

• The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org)

• Pedro Roque Marques

• Eric Rosenquist, Srata Software Limited

• The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org) and its contributors

• Paul macKerras (paulus@samba.org)

• Purdue Research Foundation

• OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit 
(http://www.openevidence.org/)

• Eric Young (eay@cryptsoft.com)

• Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. 
and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF 
THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS 
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER 
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THIS SOURCE CODE.
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Garantia limitada do fabricante
OBSERVAÇÃO! Esta Garantia Limitada não afeta seus direitos legais de acordo 
com as leis nacionais aplicáveis relacionadas à venda de bens de consumo.

A Nokia do Brasil Tecnologia Ltda ("Nokia") oferece esta Garantia Limitada ao 
cliente que adquiriu o(s) produto(s) Nokia incluído(s) no pacote ("Produto").

A Nokia assegura que, durante o período da garantia, a Nokia ou um centro de 
serviços autorizado Nokia, em período comercialmente razoável, solucionará 
defeitos em materiais, design e mão de obra gratuitamente através de reparos ou, 
se a Nokia a seu exclusivo critério considerar necessário, substituirá o de produto 
de acordo com a Garantia Limitada (exceto quando necessário por lei). Esta 
Garantia Limitada só é válida e exigível no país onde o Produto foi adquirido, 
desde que a Nokia disponibilize o Produto para venda no supra mencionado país. 

PERÍODO DE GARANTIA
O período de garantia tem início no momento da aquisição original do Produto pelo 
primeiro usuário final. O Produto pode consistir de diferentes partes e diferentes 
partes podem ser cobertas por um período de garantia diferente (doravante 
designado “Período de Garantia”). Os diferentes Períodos de Garantia são:

a. 09 (nove) meses para o Produto e acessórios incluídos no pacote, 
adicionalmente aos 03 (três) meses da garantia legal; 

b. 03 (três) meses para as seguintes peças consumíveis e acessórios; baterias, 
carregadores, suportes de mesa, fones, cabos e coberturas, bem como 
acessórios diferentes das partes consumíveis, adicionalmente aos 03 (três) 
meses da garantia legal; e 

c. 03 (três) meses para a mídia na qual o software é fornecido (isto é, CD-rom, 
cartão de memória), quando a mídia não acompanha o produto no pacote. 
Neste caso, o item (a) acima deve ser aplicado. 

Até onde é permitido pela legislação nacional, o Período de Garantia não será 
prorrogado ou renovado ou afetado de outra forma por revenda posterior, 
autorização da Nokia para reparo ou substituição de Produto. Entretanto, as 
peças reparadas ou substituídas durante o Período de Garantia serão garantidas 
pelo período restante ao Período de Garantia ou por 90 (noventa) dias a contar da 
data de reparo ou substituição, o que for mais longo.

COMO CONSEGUIR SERVIÇO DE GARANTIA
Se o cliente deseja fazer uma reclamação nos termos desta Garantia Limitada, 
favor devolver o Produto ou a peça defeituosa (caso não seja o Produto inteiro) a 
17
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um centro de serviços autorizado Nokia. O Cliente pode ligar para um call center 
Nokia (sujeito a tarifas nacionais ou especiais) para obter mais detalhes sobre 
como proceder. As informações sobre os centros autorizados e call centers Nokia 
podem ser obtidas no pacote ou nas web pages Nokia locais, onde disponível. 

Qualquer reclamação nos termos desta Garantia Limitada está sujeita a uma 
notificação pelo Cliente à Nokia ou a um centro de serviços autorizado Nokia sobre 
o defeito alegado em período de tempo razoável depois de tomar conhecimento 
do defeito e, sob hipótese alguma, nunca em data posterior à data de término do 
Período de Garantia.

Ao fazer uma reclamação nos termos desta Garantia Limitada, o Cliente deverá 
fornecer: a) o Produto (ou a parte defeituosa) e b) a prova de compra original, que 
indique claramente o nome e endereço do vendedor, a data e o local de compra, o 
tipo de produto e o número serial. 

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO?

1. Esta Garantia Limitada não cobre manuais de usuário ou software de terceiros, 
configurações, conteúdo, dados ou links, incluídos ou que tenham sido 
copiados por download para o Produto, seja inclusos durante a instalação, 
montagem, envio ou em outro momento da cadeia de entrega ou de qualquer 
forma adquirido pelo Cliente. A Nokia não garante que qualquer software 
Nokia atenderá as necessidades do Cliente, que funcionará combinado a 
qualquer hardware ou software fornecidos por terceiros, que a operação de 
qualquer software será ininterrupta ou livre de erros ou que qualquer defeito 
no software seja passível de correção ou será corrigido. 

2. Esta Garantia Limitada não cobre a) desgaste natural (incluindo, sem limitação, 
desgaste de lentes de câmera, baterias ou displays), b) defeitos causados por 
manuseio descuidado (incluindo, sem limitação, defeitos causados por itens 
pontiagudos, dobras, compressão ou queda, etc.), ou c) defeitos ou danos 
causados por mau uso do Produto, incluindo usos contrários às instruções 
fornecidas pela Nokia (por exemplo, conforme o guia de usuário do Produto) 
e/ou e) outros atos além do controle razoável da Nokia. 

3. Esta Garantia Limitada não cobre defeitos ou supostos defeitos direta ou 
indiretamente causados pelo fato do Produto ser utilizado com, ou conectado a, 
qualquer produto, acessório, software e/ou serviço que não seja de fabricação ou 
fornecimento da Nokia ou utilizado para outros fins diferentes do objetivo de uso. 
Os defeitos podem ser causados por vírus através de acesso não autorizado 
pelo Cliente ou terceiros a serviços, outras contas, sistemas de computador 
ou redes. Este acesso não-autorizado pode ocorrer através de hacking, 
garimpagem de senhas (password mining) ou inúmeros diferentes meios.
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4. Esta Garantia Limitada não cobre defeitos causados pelo fato da bateria 
sofrer curto-circuito ou pelo fato de os lacres da bateria ou das células 
estarem rompidos ou apresentarem sinais de violação ou pelo fato de a 
bateria ter sido utilizada em equipamentos diferentes daqueles para os 
quais foi especificado.

5. Esta garantia Limitada não é exigível se o Produto foi aberto, modificado ou 
reparado por terceiros diferentes de um centro de serviço autorizado Nokia, 
se foi reparado utilizando peças sobressalentes não-autorizadas ou se o 
número de série do Produto, o código de data dos acessórios ou o número de 
série foram removidos, apagados, alterados, raspados ou estejam ilegíveis de 
qualquer forma, o que será tecnicamente verificado e determinado pela Nokia.

6. Esta Garantia Limitada não é exigível se o Produto foi exposto a umidade, 
líquidos ou condições térmicas ou ambientes extremas ou a rápidas alterações 
nestas condições, corrosão, oxidação, derramamento de alimentos ou 
líquidos ou influência de produtos químicos.

OUTROS AVISOS IMPORTANTES
A Nokia não aceita responsabilidade nos termos desta garantia pela operação, 
disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance de rede. 

Lembre de fazer cópias de back up ou registros escritos de todo conteúdo e 
dados importantes armazenados no Produto, pois é possível ocorrer perda de 
conteúdo ou dados durante o reparo ou substituição do Produto. A Nokia, de 
forma consistente com os termos da seção intitulada “Limitação da responsabilidade 
da Nokia” abaixo, não deve ser responsável, expressa ou implicitamente, por 
quaisquer danos ou perdas de qualquer tipo resultantes da perda, danos, ou 
corrupção de conteúdo ou dados durante o reparo ou substituição do Produto.

Todas as partes do Produto ou outro equipamento que a Nokia tenha substituído 
deve se tornar propriedade da Nokia. Se o produto é considerado como não coberto 
pelos termos e condições desta Garantia Limitada, a Nokia e o centro de serviços 
autorizado reservam-se o direito a cobrar uma taxa de manuseio. Ao fazer 
reparos ou substituições de Produtos, a Nokia pode utilizar produtos ou partes 
recondicionados com funcionalidades equivalentes, o que o Cliente permite 
expressamente. (Ao utilizar peças ou partes recondicionadas, a Nokia deve 
informar previamente o Cliente, que deve acordar exclusivamente. Do contrário, 
a Nokia incorrerá em crime contra o cliente, baseado no artigo 70 do Código do 
Consumidor Brasileiro).
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O Produto pode conter elementos específicos do país, incluindo software. Se o 
Produto foi re-exportado de seu país de destino original para outro país, o 
Produto pode conter elementos específicos do país que não são considerados 
como defeitos nos termos desta Garantia Limitada.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA NOKIA
Esta garantia Limitada é o único e exclusivo recurso contra a Nokia e a única e 
exclusiva responsabilidade da Nokia com relação aos defeitos do Produto. Esta 
Garantia Limitada substitui todas as demais garantias e responsabilidades da 
Nokia, sejam verbais, escritas, (não-obrigatórias) legais, contratuais, mediante 
ato ilícito ou de outra forma, incluindo, sem limitação, e onde permitido pela 
lei aplicável, quaisquer condições, garantias e demais termos implícitos quanto à 
qualidade satisfatória ou adequação a propósito específico. Entretanto, esta 
Garantia Limitada não deve excluir ou limitar (i) qualquer dos direitos previstos 
na legislação nacional ou (ii) qualquer dos direitos contra o vendedor do Produto.

Até o limite permitido pela legislação aplicável, a Nokia não assume qualquer 
responsabilidade por perda ou dano ou corrupção de dados, por lucros cessantes, 
perda do direito de uso dos Produtos ou funcionalidades, perda de negócios, 
perda de contratos, perda de receitas ou perda de lucros presumidos, incremento 
de custos ou despesas ou por quaisquer danos indiretos, emergentes ou especiais.

Até o limite permitido pela legislação aplicável, a responsabilidade agregada 
da Nokia deve ser limitada ao valor de compra do Produto. As limitações supra 
não devem ser aplicadas em caso de morte ou danos pessoais resultantes de 
negligência comprovada da Nokia. 

OBSERVAÇÃO! O Produto é um equipamento eletrônico sofisticado. A Nokia 
recomenda que o Cliente se familiarize com o guia do usuário e as instruções 
fornecidas com e para o Produto. Por favor, observe que o Produto pode conter 
displays de alta precisão, lentes de câmeras e outras partes similares, que 
podem ser arranhadas ou danificadas de outra forma se não manuseadas com 
extremo cuidado.

Central de Atendimento Nokia:
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte: (0xx11) 4003-2525
Para São Paulo e demais localidades: (0xx11) 5681-3333
Atendimento de segunda a sábado das 8:00 às 22:00 horas
www.nokia.com.br/meucelular

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 
Rodovia Torquato Tapajós, 7200, km12 
Manaus – Brasil
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