
KODAK PRINTOMATIC
CÂMERA DE IMPRESSÃO INSTANTÂNEA

Manual do Usuário
3"H | 4.7"W | 0.9"D   (7.8 cm | 2.4 cm | 12 cm)
Favor ler todas as instruções antes de usar o produto e conservar este guia para referência.
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1. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar a câmera de impressão instantânea KODAK PRINTOMATIC. Este Guia do Usuário 
destina-se a fornecer a você diretrizes para assegurar que a operação deste produto seja segura e 
não apresente riscos para o usuário. Qualquer uso que não esteja em conformidade com as diretrizes 
descritas neste Guia do Usuário pode anular a garantia limitada.

Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Este produto está coberto por uma garantia limitada 
e sujeito a condições e exclusões. Consulte a garantia para obter detalhes.

2. AVISOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Aviso:
–  Esta câmera não é impermeável ou resistente à água. Tenha cuidado ao usar próximo à água.

–  Não use a câmera enquanto estiver caminhando, dirigindo ou montando um motociclo, pois essas  
 ações podem resultar em acidentes.

–  Não aponte o flash perto dos olhos de alguém. Isso pode causar danos à visão da pessoa.

–  Desligue, se:

 Objetos estranhos ou água entrar na câmera.

 A câmera caiu ou está danificada.

 O uso continuado após os problemas anteriores pode causar ferimentos pessoais. O serviço só deve   
 ser realizado por um técnico qualificado.

–  Use a câmera em uma área bem ventilada. Não enrole a câmera ou coloque-a em pano ou  
 cobertores. Isto pode causar que o calor deforme a carcaça, resultando em ferimentos pessoais.

–  Não deixe a areia ou outras partículas entrarem dentro da câmera, pois podem ocorrer danos.

–  Não deixe a câmera em locais onde a temperatura pode aumentar significativamente, como dentro  
 de um carro ou diretamente sob a luz solar. Isso pode afetar o desempenho do produto.

–  Esta câmera é um instrumento de precisão. Não deixe cair, golpear ou usar força excessiva ao  
 manusear a câmera.

–  Antes de mover a câmera, desconecte todos os fios e cabos. A falha ao fazê-lo pode danificar os fios  
 e cabos, resultando em ferimentos pessoais ou danos ao produto.
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3. CUIDADO E CARGA DA BATERIA

Favor ler com atenção e seguir estas diretrizes.
– Sua câmera KODAK PRINTOMATIC está equipada com uma bateria de íon de lítio incorporada, não   
 removível de 7.4V.

– Para maximizar o desempenho e a vida da bateria, recomendamos que, após a primeira utilização,   
 você permita à bateria descarregar completamente antes de recarregá-la.

– Para carregar a sua câmera, conecte-a a uma tomada usando o cabo micro USB incluído e qualquer  
 adaptador de parede avaliado para 1 Amp. O indicador LED da bateria pisca em vermelho até que a  
 bateria esteja totalmente carregada.

– Sua KODAK PRINTOMATIC pode levar até 2 horas para carregar completamente.

– Evite ambientes extremamente frios, pois baixas temperaturas podem reduzir a vida da bateria e o  
 desempenho da câmera. As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo  
 ou similares.

– Não desmonte a câmera nem remova a bateria a qualquer momento. A bateria não foi projetada   
 para ser removida da câmera ou carregada fora da câmera. Existe o perigo de explosão se a bateria  
 for substituída incorretamente, e deve ser substituída apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

– Quando a energia da bateria cair abaixo de 10%, o indicador LED da bateria ficará vermelho e a  
 câmera não imprimirá. Com 2% de potência, sua câmera desligará automaticamente.

– Certifique-se de descartar o dispositivo da câmera e a bateria em um centro de reciclagem  
 devidamente designado em sua área local.

C & A Marketing UK Ltd é um produtor registrado de produtos de bateria e acumuladores (Número 
de registro BPRN06318) e de produtos elétricos e eletrônicos (Número de registro WEE / JK4235XX) 
no Reino Unido. Para obter mais informações sobre descarte adequado, favor entrar em contato com 
nossa equipe de suporte.

Baterias de íons de lítio podem causar danos ambientais se forem descartados incorretamente.

– Para um desempenho ideal, use a sua KODAK PRINTOMATIC em temperaturas entre 60°F e 90°F   
 (15,6°C e 32,2°C) e entre 20% a 80% de umidade relativa.

– Durante o uso prolongado, sua câmera pode ficar quente ao toque. Este é um funcionamento normal   
 e não indica nenhum defeito ou motivo do produto para diminuir a diversão.
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4. PARTES E FUNÇÕES

1.  Gancho da correia (correia não incluída)
2.  Flash
3.  Entalhe de saída da impressão fotográfica
4.  Lente da câmera
5.  Porta micro USB
6.  Botão de reset
7.  Altofalante
8.  Entalhe do cartão MicroSD™
9.  Comutador de Modo Cor/Preto e Branco

10.  Visor
11.   Botão do Obturador
12.   Botão de força
13.  Gancho da correia
14.   Encaixe da porta do compartimento  
  de papel
15.   Luz do indicador da bateria
16.  Luz do indicador de impressão
17.   Luz do indicador do cartão MicroSD™
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5. USANDO SUA CÂMERA

Ligar
– Pressione o botão Ligar/Desligar localizado na parte de trás da câmera. Verifique se a bateria da sua   
 câmera está completamente carregada.

Desligar
– Pressione o botão ligar/desligar para desligar a câmera. A câmera irá automaticamente para o modo   
 de suspensão após 5 minutos de inatividade.

Tirando fotos
– Pressione o botão do obturador no canto superior direito para tirar uma foto. Sua câmera se focará   
 automaticamente e ativará o flash de acordo com as condições de iluminação de cada foto.

Imprimir
– A câmera KODAK PRINTOMATIC usa apenas papel fotográfico KODAK ZINK para imprimir de forma   
 instantânea e automática fotos de 2”x 3”, assim que você as tirar. Certifique-se que a câmera está   
 carregada com papel fotográfico KODAK ZINK.

Inserir Papel Fotográfico
– Deslize a trava na porta do compartimento de papel e abra a porta.

– Deslize toda a embalagem do papel fotográfico KODAK ZINK na bandeja de papel.

– Cada pacote de papel fotográfico KODAK ZINK inclui uma folha azul de calibração de cores.  
 Certifique-se de que o pacote contém a folha azul de calibração de cores, com o código de barras   
 virado para baixo. O lado brilhante do papel deve estar voltado para cima.

– Feche a porta do compartimento de papel.

– A folha azul de calibração de cores será ejetada quando você tirar sua primeira foto e, em seguida,  
 sua foto será impressa.
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Reabastecer papel fotográfico
–  Carregue apenas um único pacote de 10 papéis e a folha azul de calibração de cores correspondente  
 na impressora no momento em que a impressora estiver vazia. A folha de calibração de cores será  
 processada automaticamente no início de cada pacote de papel, calibrando a impressora para esse  
 papel específico.

O que fazer e o que não fazer com o papel
–  Não adicione mais papel até o compartimento do papel estar completamente vazio.

– Não preencha o compartimento do papel com mais de um pacote de 10 de papel fotográfico KODAK  
 ZINK. O preenchimento com mais de 10 folhas pode danificar a impressora.

– Não dobre o papel fotográfico KODAK ZINK.

– Mantenha o papel por suas bordas. Evite tocar a superfície com os dedos.

– Quando não estiver em uso, armazene o papel fotográfico KODAK ZINK a temperaturas entre 68°F e  
 77°F (20°C e 25°C).

– Se você inseriu o tipo errado de papel ou se houver um atolamento de papel ou algum outro erro  
 relacionado, todos os indicadores piscarão em vermelho. Abra sua câmera e corrija o erro (eliminar o  
 atolamento, substituir papel, etc.) e em seguida, reinicie sua câmera.

Modos de Fotos
– As fotos serão impressas automaticamente em cores. Para imprimir em preto e branco, use a opção  
 de modo de cor localizada na parte superior da sua câmera para mudar para o modo preto e branco.

 
Memória
–  Sua KODAK PRINTOMATIC foi projetada para capturar e imprimir imediatamente e pode armazenar  
 até 3 imagens de uma vez. Para salvar suas fotos, use um cartão MicroSD™ externo para ampliar sua  
 capacidade de memória.

Indicador de inserção de um cartão de memória MicroSD™
–  Sua KODAK PRINTOMATIC acomoda um cartão MicroSD™ de 32 GB. Deslize suavemente o cartão  
 na ranhura na parte inferior da sua câmera. Você sentirá um ligeiro clique quando o cartão estiver  
 totalmente inserido e a luz LED do cartão MicroSD™ irá brilhar em branco.

Remoção do indicador de um cartão de memória MicroSD™
– Empurre a parte superior do cartão para liberá-lo. Puxe suavemente para remover completamente o  
 cartão da câmera.

Remoção do indicador de um cartão de memória MicroSD™
–  Quando a memória no seu cartão MicroSD™ cair abaixo de 1GB, atinge zero, ou se houver uma leitura  
 de erro do cartão, o indicador LED piscará em vermelho.
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Transferir Arquivos para seu Computador
–  Com cabo USB: Usando o cabo micro USB incluído, conecte a sua KODAK PRINTOMATIC a um  
 computador. Faça duplo clique na imagem do cartão de memória quando aparece na área de  
 trabalho do computador para visualizar e salvar suas imagens.
–  Com cartão MicroSD™: Remova o cartão MicroSD™ da câmera como indicado acima. Insira o cartão  
 na sua leitora de cartão.

6. PERGUNTAS USUAIS

P  Por que as cores das minhas impressões estão erradas?

R  Para garantir a precisão da cor, a impressora da sua câmera deve ser devidamente calibrada pela  
 folha azul de calibração inserida com o código de barras virado para baixo. Esta folha tem um código  
 de barras único e específico para cada pacote de papel, então certifique-se de não misturar o papel  
 de diferentes pacotes.

P  Como posso carregar minha câmera?

R  Para carregar a bateria na sua câmera, você terá que conectar o cabo micro USB fornecido a  
 qualquer adaptador de parede avaliado em 1 amp. (não incluído). Usar um computador ou laptop  
 para carregar a câmera não é recomendado porque aumentará significativamente o tempo de  
 carregamento.

P  O que eu faço se o papel estiver preso?

R  Desligue e ligue novamente a impressora e a impressora ejetará o papel. Não tente retirar o papel  
 à mão.

P  Por que minhas fotos estão saindo em branco?

R  Certifique-se de que o pacote de papel fotográfico KODAK ZINK está inserido corretamente na  
 câmera. Ao carregar o papel, o lado brilhante deve estar voltado para cima. Por favor, reveja as  
 instruções de carregamento de papel incluídas neste guia.

P  Quantas folhas posso colocar de uma vez?

R  Você pode colocar um pacote de 10 folhas de papel fotográfico KODAK ZINK cada vez.

P  Por que minhas fotos não estão centradas?

R As marcas do quadro no visor são definidas para um alvo de foco a 6 pés de distância. Se você está  
 tirando fotos a menos de 6 pés de seu alvo, as marcas do quadro podem não se alinhar com a foto.

P  Por que minhas fotos saem com linhas?

R Certifique-se de que o papel está inserido corretamente e que nada obstrua a ranhura de saída de  
 onde as imagens são dispensadas. Também use a folha azul de calibração com cada pacote de  
 papel para limpar as cabeças de impressão. Não agite agressivamente sua câmera; isto pode interferir  
 com o processo de impressão.

P  Por que minhas fotos saem em preto e branco?

R A câmera KODAK PRINTOMATIC pode imprimir imagens em cores ou em preto e branco. Para mudar  
 o modo, pressione o ocomutador ao lado do botão do obturador.
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P  Que cartões de memória podem ser usados com minha câmera?

R  A câmera KODAK PRINTOMATIC aceita cartões MicroSD™ e cartões de memória flash de todas as  
 marcas.

P  Há necessidade de um cartão MicroSD™ para minha câmera?

R  Não é necessário um cartão MicroSD™ para usar a câmera. Se você quiser salvar suas fotos no seu  
 computador, você precisará ter um cartão de memória MicroSD™ ou comparável em sua câmera  
 enquanto você tira suas fotos.

P  Qualquer tipo de papel é compatível com minha câmera?

R  A câmera KODAK PRINTOMATIC foi projetada para funcionar apenas com papel fotográfico Kodak  
 ZINK. Outros papéis podem ser incompatíveis com esta câmera.

P  Como posso ligar o flash da minha câmera?

R  Sua câmera está equipada com um sensor de luz que liga automaticamente o flash em baixa  
 intensidade de luz.

P  Posso escolher o que imprimir ou a câmera imprime automaticamente?

R  Sua câmera KODAK PRINTOMATIC imprime automaticamente. Toda imagem tirada será impressa  
 depois de alguns segundos.

P  A impressora da câmera imprime imagens de outros dispositivos?

R  A câmera KODAK PRINTOMATIC apenas imprime as fotos que você tira da câmera. Ela não se  
 conecta com outros dispositivos.
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7. SERVIÇO AO CLIENTE

Estados Unidos: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Internacional: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

A marca, o logotipo e o nome comercial da Kodak são usados sob licença da Kodak.

PRINTOMATIC é uma marca registrada da C & A IP Holdings, LLC nos Estados Unidos, União Europeia e 
Reino Unido.

ZINK, Tinta Zero e o logotipo ZINK são marcas comerciais da ZINK Holdings, LLC, registradas nos Esta-
dos Unidos e em outros países.

A MicroSD é uma marca registrada da SD-3C LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Produzido e distribuído sob licença da Kodak por: C & A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 
08837 EUA C & A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, Londres N4 1LZ, 
Reino Unido.

© 2017 Todos os direitos reservados. [Produzido na Coreia]

8. DECLARAÇÕES DA FCC

Declaração de Interferência da Comissão Federal de Comunicações (FCC)
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe 
B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção 
razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e 
pode irradiar rádio freqüência de energia e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, 
pode causar danos de interferência nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que 
a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência 
prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipa-
mento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

– Reoriente ou re-localize a antena de recepçãp.

– Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

– Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está  
 conectado.

– Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
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Avisos da FCC:
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita 
às duas condições seguintes:
– Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

– Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam  
 causar operação indesejada.

– Este dispositivo e sua(s) antena(s) não devem ser co-localizados ou operando em conjunto com  
 qualquer outra antena ou transmissor.

– Para o produto disponível no mercado dos Estados Unidos/Canadá, apenas o canal 1 ~ 11 pode ser  
 operado. Seleção de outros canais não é possível.

NOTA IMPORTANTE:

Declaração de exposição à radiação da Comissão Federal de Comunicação (FCC)

Este EUT está em conformidade com a SAR para a população em geral/limites de exposição não 
controladas em ANSI / IEEE C95.1-1999 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos 
de medição especificados no OET Bulletin 65 Supplement C. Este equipamento deve ser instalado e 
operado em mínima distância (0 cm) entre o radiador e seu corpo.

Este dispositivo está em conformidade com o RSS isento de licença da Industry Canada. A operação 
está sujeita às duas condições seguintes:

– Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

– Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam  
 causar operação indesejada.

CUIDADO:
Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Não substitua a bateria. Não exponha a 
calor excessivo, como luz solar direta ou chamas.

NOTA IMPORTANTE:
Declaração de Exposição à Radiação da IC

Este EUT está em conformidade com a SAR para a população em geral/limites de exposição não 
controladas em IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição 
especificados no IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e operado em mínima distância (0 
cm) entre o radiador e seu corpo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

RESÍDUOS ELETRÔNICOS
A Kodak, seus licenciados e afiliados, apoiam plenamente todas as iniciativas de resíduos eletrônicos. 
Como usuário  responsável do ambiente, e para evitar violar as leis estabelecidas, você deve descartar 
este produto corretamente em conformidade com todos os regulamentos, diretrizes ou outras 
disposições aplicáveis na área onde você residir. Verifique com as autoridades locais ou o revendedor 
onde você comprou este produto para localizar um local onde você pode descartar o produto 
adequadamente.
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Você também pode verificar com sua instalação de reciclagem local para determinar seus procedimen-
tos de sanitização de dados durante o processo de reciclagem.

9. GARANTIA LIMITADA DO CONSUMIDOR ORIGINAL

“Esta câmera KODAK PRINTOMATIC (“”Produto””), incluindo quaisquer acessórios incluídos na embala-
gem original, fornecida e distribuída por um revendedor autorizado, é garantida pela C & A Marketing, 
Inc. (a “”Companhia””) apenas para o comprador consumidor original, contra certos defeitos de material 
e mão-de-obra (“”Garantia””) da seguinte forma:”

Informações de contato para receber Serviço de Garantia e Solução de Problemas:
Visite nosso site em www.kodakphotoplus.com
Para receber o Serviço de Garantia, o comprador consumidor original deve entrar em contato 
com a Companhia ou a sua provedora de serviços autorizada para determinação de problemas e 
procedimentos de serviço. Comprovante de compra na forma de uma conta de venda ou fatura 
recebida, evidenciando que o Produto está dentro do período aplicável da Garantia, DEVE ser 
apresentado à Companhia ou ao seu prestador de serviços autorizado para obter o Serviço solicitado.

“Opções de serviço, disponibilidade de peças e tempos de resposta podem variar e podem mudar a 
qualquer momento. De acordo com a legislação aplicável, a Companhia pode exigir que você forneça 
documentos adicionais e/ou cumpra os requisitos de registro antes de receber o serviço de garantia. 
Entre em contato com nosso serviço ao cliente em (Estados Unidos): kodak@camarketing.com, 844-
516-1539 (ou internacional: kodakintl@camarketing.com, + 1-844-516-1540) para obter detalhes sobre 
como obter o serviço de garantia.

As despesas de envio para a Facilidade de Devolução da Companhia não são cobertas por esta 
garantia e devem ser pagas pelo consumidor. O consumidor também corre risco de perda ou danos 
adicionais ao Produto até a entrega para a referida Facilidade.”

Produto Território Garantia de Peças

Câmera América do Norte 1 Ano

Câmera América Central e do Sul 1 Ano

Câmera Ásia, África, austrália, Nova Zelândia 1 Ano

Câmera Europa 2 años

Câmera Rússia 2 años
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Exclusões e Limitações
A Companhia garante o Produto contra defeitos em materiais e mão-de-obra sob uso normal por um 
período de UM (1) ANO a partir da data de compra no varejo pelo comprador final original (“Período de 
garantia”). Se um defeito de hardware surgir e uma reivindicação válida for recebida dentro do Período 
de Garantia, a Companhia, na sua exclusiva  discrição e na medida permitida por lei, irá (1) reparar o 
Produto defeituoso sem custo, usando peças de reposição novas ou remodeladas, (2) trocar o Produto 
por um Produto novo ou que foi fabricado a partir de peças usadas, novas ou utilizáveis e é pelo menos 
funcionalmente equivalente ao dispositivo original, ou (3) reembolsar o preço de compra do Produto.

Um produto de substituição ou parte dele se beneficia da garantia do produto original para o 
restante do Período de Garantia, ou noventa (90) dias a partir da data de substituição ou reparação, 
conforme proporciona a você mais cobertura. Quando um produto ou peça é trocada, qualquer 
item de substituição torna-se sua propriedade, enquanto o item substituído se torna propriedade da 
Companhia. Os reembolsos só podem ser dados se o Produto original é devolvido.

Esta Garantia não se aplica a:

– Qualquer produto, hardware ou software não-KODAK PRINTOMATIC, mesmo que embalado ou  
 vendido com o Produto;

– Danos causados pelo uso de produtos não-KODAK PRINTOMATIC;

– Danos causados por acidente, abuso, uso indevido, enchente, fogo, terremoto, ou outras causas  
 externas;

– Danos causados pela operação do Produto fora de seus usos permitidos ou sua capacidade  
 conforme descritos pela Companhia; 

– Danos causados por serviços de terceiros

– Um Produto ou parte que foi modificada para alterar a funcionalidade ou capacidade sem a  
 permissão escrita da Companhia;

– Partes consumíveis, como papel fotográfico KODAK ZINK, baterias, fusíveis e lâmpadas;

– Danos cosméticos;

– Se qualquer número de série da KODAK PRINTOMATIC foi removido ou alterado.

Esta garantia é válida apenas no país onde o consumidor comprou o Produto e aplica-se apenas  
para produtos comprados e atendidos nesse país. Esta garantia não abrange as imagens “queimadas” 
na tela.

A Companhia não garante que a operação do Produto seja ininterrupta ou livre de erros. A Companhia 
não é responsável por danos resultantes da sua falha em seguir as instruções relativas à sua utilização.
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APESAR DE QUALQUER DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO E NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA 
LEI APLICÁVEL, A COMPANHIA FORNECE O PRODUTO “COMO ESTIVER” E “COMO DISPONÍVEL” 
PARA SUA CONVENIÊNCIA E A COMPANHIA  E SEUS LICENCIADORES E FORNECEDORES EXCLUEM 
EXPRESSAMENTE TODAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, 
INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, 
TÍTULO, UTILIZAÇÃO QUIETA, PRECISÃO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. A EMPRESA 
NÃO GARANTE QUAISQUER RESULTADOS ESPECÍFICOS DO USO DO PRODUTO OU QUE A 
COMPANHIA IRÁ CONTINUAR A OFERECER OU TER DISPONÍVEL O PRODUTO POR QUALQUER 
ESPAÇO ESPECIAL DE TEMPO. A COMPANHIA RENUNCIA ADICIONALMENTE TODAS AS GARANTIAS 
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO E AFIRMADO ACIMA.

VOCÊ USA O PRODUTO À SUA PRÓPRIA DISCRIÇÃO E RISCOS. VOCÊ SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL 
POR (E A COMPANHIA RENUNCIA) QUALQUER E TODAS AS PERDAS, RESPONSABILIDADES OU DANOS 
RESULTANTES DE SEU USO DO PRODUTO.

NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITA, OBTIDA POR VOCÊ DA COMPANHIA 
OU DE SEUS FORNECEDORES DE SERVIÇOS AUTORIZADOS CRIARÁ UMA GARANTIA. EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA, A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA TOTAL DA COMPANHIA DECORRENTE OU 
RELACIONADA COM O PRODUTO, SEJA POR CONTRATO OU DE OUTRA FORMA, EXCEDERÁ AS 
TAXAS REALMENTE PAGAS POR  VOCÊ À COMPANHIA OU A QUALQUER DOS SEUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS PARA O PRODUTO EM ATIVIDADE NO ÚLTIMO ANO DA SUA COMPRA. ESTA 
LIMITAÇÃO É CUMULATIVA E NÃO SERÁ AUMENTADA PELA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM INCIDENTE 
OU RECLAMAÇÃO. A COMPANHIA RENUNCIA TODA RESPONSABILIDADE DE QUALQUER TIPO DE 
LICENCIADORES E FORNECEDORES. EM NENHUM CASO, A COMPANHIA OU SEUS LICENCIADORES, 
FABRICANTES E FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, 
DIRETO, DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU CONSEQÜENCIAIS (TAL COMO, MAS 
NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, ECONOMIAS, DADOS OU 
REGISTROS) CAUSADOS PELO USO, USO INDEVIDO OU FALTA DE HABILIDADE DE USAR O PRODUTO, 
INCUMPRIMENTO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO.

Nada nestes termos deve tentar excluir a responsabilidade que não pode ser excluída de acordo com 
a lei aplicável. Alguns países, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de danos 
incidentais ou danos conseqüentes ou limitações de garantias, de modo que certas limitações ou 
exclusões podem não aplicar-se a você. Esta garantia oferece direitos legais específicos e você pode 
ter outros direitos que variam de estado para estado ou província para província. Entre em contato com 
o revendedor autorizado para determinar se outra garantia se aplica.
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