FOLHETO DE PRECAUÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

PORTUGUÊS

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE: LÊ AS SEGUINTES NOTAS DE ADVERTÊNCIA ANTES DE JOGARES COM A CONSOLA NINTENDO DS.
SE A CONSOLA FOR UTILIZADA POR UMA CRIANÇA PEQUENA, É RECOMENDADO QUE UM ADULTO LHE LEIA E EXPLIQUE PREVIAMENTE
O CONTEÚDO DESTE FOLHETO. O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS RECOMENDAÇÕES PODE AUMENTAR O RISCO DE PRODUÇÃO DE LESÕES.

PRECAUÇÕES CONTRA A EPILEPSIA_______________________________________________________________________________________________________
AVISO
Algumas pessoas (aproximadamente uma em cada 4000) podem sofrer ataques ou desmaios devido à exposição a clarões ou a padrões de luz, como os que se verificam
quando estás a ver televisão ou a jogar videojogos, ainda que nunca tenham sofrido um ataque. Se já sofreste alguma vez um ataque, perda de consciência ou qualquer outro
sintoma relacionado com a epilepsia deves consultar o teu médico antes de jogar um videojogo. Recomenda-se aos pais que vigiem os seus filhos enquanto estes jogam
videojogos. Deixa imediatamente de jogar e consulta um médico se apresentares algum destes sintomas: convulsões, contracções oculares ou musculares, perda de
consciência, alteração da visão, movimentos involuntários ou desorientação.
Recomendações para reduzir a probabilidade de sofreres um ataque enquanto jogas videojogos:
1. Se utilizares um televisor, coloca-te o mais longe possível do ecrã.
2. Utiliza o televisor mais pequeno que tenhas.
3. Não jogues se estás cansado ou tens sono.
4. Joga sempre em locais bem iluminados.
5. Descansa sempre 10 a 15 minutos por cada hora de jogo.
PRECAUÇÕES CONTRA AS LESÕES CAUSADAS POR MOVIMENTOS REPETITIVOS E FADIGA OCULAR___________________________________________
AVISO
Depois de várias horas a jogar, podes começar a sentir dores musculares, nas articulações ou na pele, ou ainda sentir os olhos cansados. Para evitares problemas como
tendinites, síndrome do túnel do carpo, irritações cutâneas ou fadiga ocular, procura seguir estas instruções:
 Evita jogar em excesso. Recomenda-se aos pais que controlem o tempo que os seus filhos passam a jogar.
 Descansa sempre 10 a 15 minutos por cada hora de jogo, ainda que penses que não precisas.
 Quando utilizares o stylus da Nintendo DS, não precisas agarrá-lo com demasiada força nem pressionar o ecrã com muita intensidade. Nestes casos poderias cansar-te
ou sentir um incómodo.
 Se te sentes cansado ou com dores nas mãos, pulsos, braços ou olhos enquanto jogas, pára logo de jogar e descansa várias horas antes de retomares o jogo.
 Se continuares a sentir dores nas mãos, pulsos, braços ou olhos enquanto jogas ou quando já tiveres terminado, deixa logo de jogar e consulta o teu médico.
PRECAUÇÕES CONTRA PROBLEMAS NA BATERIA___________________________________________________________________________________________
AVISO
A consola Nintendo DS inclui uma bateria recarregável de iões de lítio. Tanto a fuga dos componentes como os produtos resultantes da combustão da bateria podem causar
lesões, assim como danos na consola. Se houver alguma fuga na bateria, evita que a mesma entre em contacto com a pele. Se entrar em contacto, lava imediatamente a parte
afectada com água e sabão. Se algum líquido proveniente da bateria entrar em contacto com os teus olhos, lava-os imediatamente com água e consulta um médico.
Recomendações para evitar a combustão, explosão ou fugas dos componentes da bateria:
1. Não exponhas a baterias a golpes ou vibrações excessivas.
2. Não desmontes, não repares, nem de qualquer outro modo estragues a bateria.
3. A bateria de iões de lítio não deve ter nenhum curto-circuito. Não toques nas ligações da bateria com materiais estranhos ou objectos metálicos.
4. Não coloques a bateria junto a temperaturas elevadas nem a lances ao fogo.
5. Não tires nem estragues a etiqueta da bateria.
6. Não utilizes a bateria se caixa protectora estiver aberta ou estragada.
7. Não insiras nem retires a bateria enquanto a consola estiver ligada.
8. A bateria da Nintendo DS deve ser recarregada sempre sob a supervisão de um adulto.
9. Para recarregar a bateria de Nintendo DS utiliza unicamente o carregador da Nintendo DS que te foi entregue com a consola.
10. A bateria recarregável de Nintendo DS apenas deve ser usada na consola Nintendo DS.
11. Antes de te desfazeres da consola Nintendo DS deves retirar a bateria.
12. Não mergulhes a bateria na água, nem permitas que a bateria entre em contacto com qualquer tipo de líquido;
13. Uma utilização incorrecta da bateria de iões de lítio (por exemplo, durante a sua substituição) pode provocar a combustão ou explosão da mesma. Não deves deformar,
esmagar, perfurar nem expor a bateria a temperaturas superiores a 60.º C. Além disso, nenhum objecto metálico deve entrar em contacto com os pontos de contacto da
bateria. Não utilizes nenhuma outra bateria que não seja a bateria recarregável de Nintendo (NTR – 003). Se o fizeres corres o risco de que a bateria arda ou expluda.
14. Não retires a bateria recarregável da consola Nintendo DS, excepto se for para a trocares.
15. Quando te desfizeres da bateria, deves reciclá-la segundo as regras ambientais. Para obteres mais informações, contacta o organismo competente para a reciclagem de
resíduos sólidos do teu lugar de residência;
16. Não uses a bateria se esta tiver estado em contacto com algum líquido.
As baterias de substituição são vendidas em separado. Contacta o Centro de Assistência ao Consumidor da Nintendo para obteres informação sobre as lojas onde podes
comprar novas baterias. Se não queres trocar sozinho a bateria da tua consola, podes enviar a consola Nintendo DS para o Centro de Assistência ao Consumidor da
Nintendo para que a troca seja feita por um técnico autorizado.

PRECAUÇÕES RELATIVAS A INTERFERÊNCIAS RADIOELÉCTRICAS__________________________________________________________________________
AVISO
A consola Nintendo DS emite ondas radioeléctricas que podem interferir com o funcionamento de qualquer aparelho ou dispositivo electrónico que esteja por perto,
incluindo pacemakers.
 Se estás a utilizar o sistema de comunicação sem fios da consola Nintendo DS, coloca-te a mais de 25 centímetros de uma pessoa que tenha um pacemaker.
 Se tens um pacemaker ou algum outro dispositivo médico, não utilizes o sistema de comunicação sem fios da consola Nintendo DS sem consultar previamente o teu
médico ou o fabricante do dispositivo médico.
PRECAUÇÕES QUANTO AO USO DA CONSOLA NINTENDO DS EM AVIÕES, AEROPORTOS E HOSPITAIS__________________________________________
AVISO
Sempre que NÃO seja utilizada no modo sem fios, pode ser permitido o uso da consola Nintendo DS em aviões, aeroportos e hospitais, de forma idêntica ao de qualquer
outro aparelho que não emita ondas radioeléctricas. Quando a tua consola está a efectuar uma comunicação sem fios, o LED de energia da consola (verde ou vermelho)
piscará rapidamente. Desta forma, o LED de energia piscará rapidamente sempre que converses online utilizando o PictoChat™, jogues algum jogo no modo
multijogadores ou descarregues um jogo. Tens de respeitar e cumprir todas as regras e normas sobre o uso de dispositivos de comunicação sem fios em lugares como
hospitais, aeroportos ou aviões. Para não correres o risco de infringires as regras da aviação, não uses o programa PictoChat™ nem jogues a Nintendo DS no modo
multijogadores quando estiveres dentro de um avião. Caso contrário podes interferir ou provocar o mau funcionamento de certos equipamentos, o que, por sua vez, poderia
causar danos pessoais ou materiais.
PRECAUÇÕES QUANTO À CONSOLA E SUA MANUTENÇÃO___________________________________________________________________________________
AVISO
1.
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3.
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Não desmontes nem tentes reparar a consola Nintendo DS nem nenhum dos seus componentes ou acessórios. Se desrespeitares esta regra perderás a garantia.
Desliga sempre a consola Nintendo DS antes de introduzires ou retirares o cartão DS ou um cartucho GBA. Introduz o cartão e o cartucho por completo e sem forçar.
Não guardes a consola Nintendo DS em locais húmidos; não a deixes ao sol nem em sítios em que possa encher-se de sujidade, pó, poeira, etc. A consola Nintendo DS
deve ser usada em locais com pouca humidade (por exemplo, salas de estar). Não a utilizes no banho, na casa de banho, na cozinha nem em qualquer outro lugar onde
haja humidade e se possa molhar. Caso contrário, poderias provocar um curto-circuito ou danificar a consola.
Não deixes cair a consola Nintendo DS nem nenhum dos seus componentes ou acessórios, e protege-a de choques. Estes aspectos poderiam causar danos aos ecrãs de
cristais líquidos (LCD) ou a qualquer outro componente electrónico.
Efectua todas as ligações da consola Nintendo DS com muito cuidado e insere os conectores nos lugares adequados e de forma correcta.
Desliga a consola Nintendo DS antes de desconectares qualquer dispositivo da mesma ou de desligares a fonte de alimentação da tomada. Fá-lo puxando directamente a
ficha e não o cabo. Não pises, dobres nem puxes com força nenhum cabo.
Não coloques a consola Nintendo DS, os cartões DS, os cartuchos GBA ou qualquer dos seus componentes ou acessórios perto de temperaturas extremas. Os ecrãs de
cristais líquidos (LCD) podem funcionar mal ou deixar de funcionar se a temperatura for demasiado baixa e podem deteriorar-se se a temperatura for excessivamente
alta. Procura não expor a consola Nintendo DS à luz solar durante largos períodos de tempo.
Ao levares a consola de um lugar quente para um lugar frio, podem condensar-se gotas de água no interior da mesma e, como consequência, a consola pode deixar de
funcionar correctamente. Neste caso, usá-la poderia causar danos na consola. Por isso, desliga-a e não voltes a usá-la até que decorra aproximadamente uma hora.
Os ecrãs são feitos de cristais líquidos e podem sofrer danos se entrarem em contacto com objectos afiados ou se for exercida demasiada pressão sobre eles. Procura
não riscar nem manchar os ecrãs. Para os protegeres, fecha sempre a consola Nintendo DS depois de a utilizares e não guardes a consola no bolso traseiro das tuas
calças.
Para evitares danificar a consola Nintendo DS, utiliza apenas os acessórios especificamente desenhados e autorizados para a consola.
Não derrames líquidos sobre a consola Nintendo DS, os cartões DS, os cartuchos GBA ou qualquer dos seus componentes ou acessórios. Não introduzas nenhum
objecto estranho na consola. Se derramares algum líquido sobre esta, desliga-a imediatamente, retira a tampa do compartimento da bateria e remove a bateria. De
seguida, limpa a consola com um pano suave ligeiramente humedecido (utiliza unicamente água), mas não uses nenhum líquido para limpar o interior da consola.
Para limpar a consola Nintendo DS desliga-a e desconecta a fonte de alimentação. Usa um pano suave ligeiramente humedecido (utiliza unicamente água) e deixa que a
consola seque completamente antes de voltares a usá-la.
Nunca ligues e desligues rapidamente a consola, pois podes perder os dados guardados durante o jogo.
Para obteres uma melhor nitidez de imagem, olha de frente para os ecrãs da consola Nintendo DS e utiliza-a sempre em locais bem iluminados.
Para evitares que entre pó ou sujidade na consola, deixa sempre um cartão DS e um cartucho GBA inseridos na consola (apagada) quando não a estejas a utilizar.
Desliga da tomada a fonte de alimentação da consola Nintendo DS quando não a estiveres a usar.
Não utilizes a fonte de alimentação se detectares algum defeito no cabo ou nalgum dos conectores.
Se entrar algum líquido para a bateria, não a uses.
Evita que se formem nós nos cabos, uma vez que tal pode ser perigoso.
A consola Nintendo DS não deve ser usada por menores de 3 anos.

PRECAUÇÕES QUANTO AOS CARTÕES DS E AOS CARTUCHOS GBA E SUA MANUTENÇÃO______________________________________________________
AVISO
1.
2.
3.
4.

Não toques com os dedos nos conectores dos cartões ou dos cartuchos. Não sopres sobre eles nem permitas que se molhem ou se sujem. Se o fizeres poderás causar
danos no cartão DS ou no cartucho GBA, assim como à consola Nintendo DS.
Os cartões DS e os cartuchos GBA são dispositivos electrónicos de alta precisão. Não os guardes em lugares excessivamente quentes ou frios. Não os deixes cair e
protege-os de choques. Não tentes desmontá-los.
Não utilizes benzeno, dissolventes de pintura, álcool ou qualquer outro tipo de dissolvente ou produto abrasivo para limpá-los.
Antes de introduzires um cartão DS ou um cartucho GBA na consola Nintendo DS assegura-te que os conectores dos mesmos estão bem limpos.
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