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como reprodução a tradução para outro idioma e a conversão em outro formato.
Conforme acordado entre as partes, a Polycom, Inc. detém a titularidade, a propriedade e
todos os direitos proprietários referentes ao software contido em seus produtos. Os softwares
estão protegidos pelas leis de copyright dos Estados Unidos e por cláusulas de tratados
internacionais. Portanto, os softwares devem receber o mesmo tratamento de qualquer outro
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Todos os esforços foram envidados para garantir a exatidão das informações deste manual. A
Polycom, Inc. não se responsabiliza por erros de impressão ou de escrita. As informações
deste artigo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Advertências
Este símbolo identifica mensagens de segurança ou ligadas à saúde neste guia e nos
guias de acessórios do Polycom CX5000.
Uma falha na configuração, no uso e no cuidado com o dispositivo Polycom CX5000 pode
aumentar o risco de dano, ou até mesmo de ferimentos graves ou morte, no dispositivo
Polycom CX5000.
NÃO TENTE REALIZAR REPAROS
Não tente afastar, abrir, reparar ou modificar o dispositivo, a caixa de dados de energia ou
qualquer periférico do Polycom CX5000. Esse procedimento aumenta o risco de choque
elétrico, incêndio ou danos ao equipamento. Qualquer indício de tentativa de abrir ou
modificar qualquer componente do sistema Polycom CX5000, inclusive retirada, perfuração
ou remoção de qualquer etiqueta, constitui violação da licença e da garantia, tornando o
dispositivo Polycom CX5000 inelegível para reparos autorizados.
Se alguma peça estiver danificada, funcionando incorretamente ou se qualquer peça
interna se tornar visível, entre em contato com o Suporte da Polycom.
Não tente abrir a unidade nem trocar a bateria de lítio. Há risco de explosão, se a bateria
de lítio for trocada por outra de tipo incorreto.
Este equipamento não pode ser operado quando há falha na fonte de alimentação principal
e não é capaz de fazer chamadas de emergência.
Para reduzir o risco de incêndio, use apenas fios de tomada de telecomunicações Nº 26
AWG ou maior (por exemplo, 24 AWG) listados pela UL ou certificados pela CSA.
Para evitar danos à caixa de dados de energia e aos componentes, siga estas diretrizes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Proteja os cabos para não pisar neles.
Não deixe que os cabos sejam furados ou dobrados, particularmente nos pontos em
que se conectam à tomada na parede, à caixa de dados de energia e ao dispositivo
Polycom CX5000.
Não agite, gire, dobre ou manuseie os cabos de energia de alguma outra forma
inadequada.
Não exponha os cabos de energia ao calor.
Ao desconectar os cabos de energia, puxe o plugue — não puxe o cabo.
Se o cabo ou a caixa de dados de energia for danificada de alguma forma, pare de usar
o dispositivo imediatamente e contate o Atendimento Polycom para obter uma
substituição.
Desconecte o dispositivo Polycom CX5000 durante tempestades com raios ou quando
não for utilizar o dispositivo por longos períodos.
Use apenas a unidade de energia e o cabo de CA fornecidos com o dispositivo ou que
você recebeu de um centro de reparo autorizado.
Não use fontes de energia não padrão, como geradores ou conversores, mesmo que a
voltagem e a frequência pareçam aceitáveis. Use apenas a energia de CA fornecida por
uma tomada de parede padrão.
Não sobrecarregue a tomada na parede, o cabo de extensão, benjamim ou outro
receptáculo elétrico. Verifique se os itens estão qualificados para lidar com a corrente
total (em ampères [A]) exigida pelo dispositivo (indicada na unidade de energia) e
qualquer outro item no mesmo circuito.
Para dispositivos com um cabo de energia de CA conectado à fonte de alimentação,
sempre conecte o cabo de acordo com estas instruções:
• Conecte o cabo de energia de CA na fonte de alimentação até o limite.
• Conecte a outra extremidade desse cabo na tomada na parede.

Informações de regulamentação
Informações sobre regulamentações de países nos quais o sistema Polycom CX5000 tem
®
uso aprovado podem ser encontradas no Manual Regulatório da Polycom , que é
fornecido com o produto Polycom CX5000 e também está disponível on-line no endereço
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/index.html.

Polycom, Inc
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Requisitos do sistema
Estes são os requisitos mínimos de sistema para o hardware e o software do sistema Polycom
CX5000:
•

Computador que execute um dos seguintes sistemas operacionais:

•

o

Sistema operacional Windows XP™ (SP2 ou posterior, apenas de 32 bits)

o

Sistema operacional Windows Vista™ (32 bits e 64 bits)

o

Sistema operacional Windows Vista™ (32 bits e 64 bits)

Computador que execute um dos seguintes aplicativos clientes:
o

Microsoft Lync™ 2010

o

Microsoft Office Communicator 2007

o

Microsoft Office Live Meeting 2007, versão cliente 8.0.6362.128 ou posterior

•

Computador com processador de 2,0 gigahertz ou superior.

•

Recomendado 2,0 gigabyte (GB) ou mais de RAM.

•

1,5 gigabyte (GB) de espaço disponível no disco rígido.

•

Placa de vídeo com 128 MB ou mais de RAM.

•

Adaptador de vídeo e monitor Super VGA (1280 × 1024) ou com resolução superior.

•

Teclado e mouse, ou dispositivo apontador compatível.

•

Hardware para gráficos em modo de aceleração total de hardware.

•

Para utilização de telefone de conferência, uma linha telefônica analógica PSTN.

•

Para gerenciamento remoto, um adaptador de rede Ethernet apropriado para o tipo
de rede local ou remota à qual você pretende se conectar.

•

Para o sistema Polycom CX5000 HD, o computador ao qual o dispositivo CX5000
HD é conectado deve possuir um processador quad-core para transmitir vídeo em
HD ao terminal remoto. Um processador quad-core não é necessário para exibir
vídeo em HD recebido a partir do terminal remoto.
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O Sistema Polycom CX5000 HD
Os sistemas Polycom CX5000 HD têm suporte para vídeo com alto-falante ativo em HD
(720 x 1280) quando conectados a um computador quad-core que execute um cliente
Microsoft Lync. A transmissão de vídeo em HD é suportada apenas para chamadas ponto
a ponto. Vídeos de reuniões on-line ou outras chamadas colaborativas que usem o
AVMCU do Microsoft Lync, como apresentações com quadro de comunicações ou
®
exibições de slides do PowerPoint , se limitam ao Lync Server 2010 em resolução VGA.
Sistemas CX5000 HD também oferecem os modos de alto-falante ativo suportados por
sistemas CX5000 não HD de lançamentos anteriores. Exceto pelo vídeo em modo altofalando ativo HD, os dispositivos CX5000 HD são funcionalmente idênticos aos dispositivos
Polycom CX5000 não HD.
Os sistemas Polycom CX5000 HD podem ser identificados pela marca HD no rótulo do
produto, localizado no fundo do console de mesa.

Polycom, Inc
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O conteúdo da caixa
A embalagem do produto Polycom CX5000 contém os seguintes itens.

1. Dispositivo Polycom CX5000.
2. Caixa de dados de energia.
3. Teclado de discagem externo.
4. Microfones satélite.
5. Documentação do sistema Polycom CX5000.
6. Protetor de privacidade.
7. Adaptador telefônico para locais específicos.
8. Cabo de rede RJ45.
9. Fio elétrico.
10. Cabo telefônico RJ11.

Para determinar o adaptador de linha telefônica correta para seu local, consulte Apêndice A:
Adaptadores Telefônicos Internacionais. Sempre conecte o cabo de telefone RJ11 à caixa de
dados de energia primeiro e depois conecte o adaptador de telefone à extremidade oposta
desse cabo, antes de conectá-lo à tomada telefônica.
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Dispositivo Polycom CX5000
Inspecione o dispositivo Polycom CX5000 para se familiarizar com seus componentes.

1. Espelhos. Cinco espelhos refletem a luz nas câmeras.
2. Câmeras. Cinco câmeras pequenas capturam as imagens ao redor da
sala.
3. Luzes de status (LED) de fotodiodo. Três luzes de status indicam a
conexão telefônica, a atividade de áudio/vídeo ou mudo e as
chamadas recebidas.
4. Botões de controle. Seis botões controlam volume do alto-falante, ausência
de som, telefone no gancho/fora do gancho, flash e informações.
5. Tela sensível ao toque LCD (visor de cristal líquido).O teclado de
discagem LCD funciona exatamente como o teclado do seu telefone, para
facilidade de discagem e visualização rápida do status da chamada.
6. Alto-falante. Um alto-falante centralizado transmite o áudio recebido da
conferência remota.
7. Microfones. Seis microfones localizados a cada 60° em torno do
dispositivo captam o áudio da sala.

Polycom, Inc
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Componentes da caixa de dados de energia

1. Caixa de dados de energia. Fornece os dados e as interfaces físicas para
conexão com uma rede Ethernet, uma linha PSTN e o dispositivo Polycom
CX5000, além de oferecer a fonte de alimentação para o Polycom CX5000.
2. Conector RJ45. O local onde o cabo RJ45 conecta sua rede à caixa de
dados de energia. Use a conexão de rede quando você quiser gerenciar o
dispositivo Polycom CX5000 externamente.
3. Conector RJ11. O local onde o cabo RJ11 conecta seu sistema telefônico
PSTN à caixa de dados de energia. Verifique se você possui o adaptador
telefônico correto para o local desejado. Sempre conecte primeiramente o
cabo telefônico RJ11 na caixa de dados de energia e fixe o adaptador correto
à extremidade oposta do fio telefônico RJ11 antes da conexão ao seu
conector telefônico local. Para obter informações sobre a escolha do
adaptador telefônico adequado ao seu local, consulte o Apêndice A:
Adaptadores Telefônicos Internacionais.
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Seção traseira do dispositivo Polycom CX5000

1. Botão Redefinir. Reinicia o dispositivo Polycom CX5000.
2. Cabo USB. O cabo que conecta o dispositivo Polycom CX5000 a uma porta
USB no computador.
3. Cabo do sistema. cabo de 26 pinos que conecta o dispositivo Polycom
CX5000 à caixa de dados de energia.
4. Portas USB. Dois tipos de portas A USB para o teclado de discagem
externo.
Um slot de segurança para proteger o dispositivo utilizando uma trava de segurança de
computador compatível fica localizado próximo à parte traseira do dispositivo.

.
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Seção da base inferior do dispositivo Polycom CX5000

A parte inferior do dispositivo possui dois conectores RJ11 e um conduíte para a conexão
de microfones satélite ao dispositivo Polycom CX5000.

Teclado de discagem externo e microfones satélite do
Polycom CX5000
A embalagem do produto Polycom CX5000 fornece um teclado de discagem externo e
microfones satélite, para ampliar a acessibilidade e o conforto. Para obter as informações
de instalação, consulte Conectando o teclado de discagem externo e os microfones
satélite.
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Instalando o Sistema Polycom CX5000
Basta executar estes procedimentos tornar seu dispositivo Polycom CX5000 operacional:
•

Posicionar o dispositivo Polycom CX5000.

•

Instalar a caixa de dados de energia e das conexões.

•

Conectar o teclado de discagem externo e dos microfones satélite.

Para obter informações sobre o uso do dispositivo Polycom CX5000 e sobre como obter o
®
melhor de suas reuniões, consulte o Guia do Usuário do Sistema Polycom CX5000
localizado em
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/index.html.
TENHA CUIDADO. A cabeça da câmera é frágil e pode ser danificada por impactos. Não
bata nela ou esbarre com notebooks ou outros objetos. A Garantia Limitada não cobre
danos à cabeça da câmera ou desalinhamento devido ao uso incorreto, acidentes ou
impactos.

Polycom, Inc
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Posicionando o dispositivo Polycom CX5000
O posicionamento correto do dispositivo Polycom CX5000 é essencial para a obtenção dos
melhores resultados durante conferências e reuniões. Selecione um local para o dispositivo
Polycom CX5000 usando as seguintes diretrizes:
•

Selecione um local bem ventilado, plano, nivelado, limpo e seco para colocar o
dispositivo Polycom CX5000.

•

Para obter os melhores resultados, escolha um local próximo ao centro da mesa
de conferência com comprimento máximo de. 15 feet (4.57 m)

•

Selecione um local bem ventilado, limpo e seco para colocar a caixa de dados de
energia fora da passagem.

Instalando a caixa de dados de energia e as conexões
Se as precauções a seguir não forem adotadas, poderão ocorrer ferimentos graves ou até
mesmo morte em virtude de choque elétrico ou incêndio, ou ainda danos ao dispositivo
Polycom CX5000 e à caixa de dados de energia.
• Use somente a caixa de dados de energia e o fio elétrico de corrente alternada
(CA) fornecidos com o dispositivo Polycom CX5000.
•

Não use fontes de alimentação fora do padrão, como geradores ou inversores,
mesmo que a voltagem e a frequência pareçam aceitáveis. Use somente energia
CA fornecida por tomadas de parede padrão.

•

Use uma tomada corretamente aterrada, capaz de acomodar o conector de
aterramento com três pinos. Não remova o pino de aterramento. Se o conector não
se encaixar na tomada, chame um eletricista para substituir a tomada obsoleta.

•

Não use o dispositivo Polycom CX5000 em ambientes úmidos ou molhados.

•

Não derrame líquidos sobre o dispositivo Polycom CX5000, a caixa de dados de
energia ou qualquer fio.

Após posicionar o dispositivo Polycom CX5000 na mesa conforme descrito acima, você
poderá conectar os fios e cabos à caixa de dados de energia. Selecione uma fonte de
alimentação correta para o dispositivo Polycom CX5000 usando as seguintes diretrizes:

14

Polycom, Inc.

Guia de Instalação do Sistema Polycom CX5000

Para instalar a caixa de dados de energia e as conexões do sistema:
Localize a caixa de dados de energia, o cabo de rede RJ45, o cabo telefônico RJ11 e o fio
elétrico. O procedimento a seguir descreve como conectar os cabos e o fio à caixa de
dados de energia, ao dispositivo Polycom CX5000 e ao computador.
1. Insira totalmente o cabo do sistema de 26 pinos do dispositivo Polycom CX5000 na
caixa de dados de energia. Verifique se a conexão está firme e segura.
2. Conecte uma extremidade do cabo telefônico RJ11 (mínimo de 26 AWG) ao
conector RJ11 à caixa de dados de energia e a outra ao conector telefônico PSTN
RJ11 ativo. Para locais internacionais, conecte sempre primeiramente o cabo
telefônico RJ11 na caixa de dados de energia e fixe o adaptador telefônico
adequado à extremidade oposta do fio telefônico RJ11 antes da conexão ao seu
conector telefônico local. A conexão RJ11 deve ser usada nos e .United
StatesCanada
3. Conecte uma extremidade do cabo de rede RJ45 ao conector RJ45 na caixa de
dados de energia e a outra a um conector de rede Ethernet RJ45 ativo.
4. Conecte o fio elétrico CA na caixa de dados de energia. O cabo do sistema, o fio
elétrico, o cabo RJ11 e o cabo RJ45 devem estar conectados.
Sempre conecte primeiramente o cabo telefônico RJ11 na caixa de dados de energia e
fixe o adaptador correto à extremidade oposta do fio telefônico RJ11 antes da conexão
ao seu conector telefônico local.

5. Conecte o cabo USB do dispositivo Polycom CX5000 ao computador.

Polycom, Inc
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6. Conecte a outra extremidade do fio elétrico CA a uma tomada elétrica de parede.
Sua instalação deve ser semelhante à ilustração a seguir.

Se necessário, fixe o cabo do sistema à superfície da mesa e ao piso com fita adesiva
para que permaneça protegido.

O dispositivo Polycom CX5000 está instalado e pronto para ser utilizado. Antes de começar a
usar o dispositivo Polycom CX5000, remova a tampa de proteção do topo do dispositivo.

Para que a qualidade sonora não seja prejudicada, coloque o protetor a pelo menos 2
metros de distância do dispositivo.
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Conectando o teclado de discagem externo e os
microfones satélite
Um teclado de discagem externa e microfones são fornecidos para atender às
necessidades de uma sala de reuniões grande na qual as pessoas talvez fiquem mais
longe do dispositivo Polycom CX5000 do que em um ambiente convencional.
A ilustração a seguir mostra como o teclado de discagem externo e os microfones podem
ser posicionados para aprimorar o dispositivo Polycom CX5000 em salas de reunião de
maior porte.

Para instalar o teclado de discagem externo:
» Fixe o conector USB do teclado de discagem externo em uma das portas USB
situadas na parte traseira do dispositivo Polycom CX5000.

Polycom, Inc
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Para instalar microfones satélite:
1. Vire cuidadosamente o dispositivo Polycom CX5000 para acessar os dois
conectores RJ11 situados na parte inferior, próximos à base do dispositivo.
2. Fixe os conectores RJ11 que se encontram nos microfones satélite aos conectores
RJ11 situados na parte inferior do dispositivo.

3. Passe os cabos RJ11 pelo conduíte para que fiquem acomodados de forma
segura e sob a superfície da base inferior do Polycom CX5000.

4. Coloque o dispositivo Polycom CX5000 virado para cima na mesa e verifique se os
cabos RJ11 não afetam sua estabilidade. Se isso acontecer, volte à etapa anterior
e verifique se os cabos RJ11 estão devidamente protegidos dentro do conduíte.
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Instruções para limpeza
Sempre limpe a base do dispositivo Polycom CX5000 e a caixa de dados de energia com
um pano seco. Para a cabeça da câmera (espelhos e lente), use um tecido de microfibra
para a limpeza de lentes (disponível em pontos de venda de câmeras e telescópios) e siga
estas instruções.

Para limpar as lentes e os espelhos do dispositivo Polycom CX5000:
1. Evite tocar os componentes da lente e as superfícies refletoras do espelho.
Impressões digitais sobre a superfície refletora do espelho devem ser limpas
imediatamente. Faça sempre movimentos leves.
2. Antes de tentar limpar qualquer uma das lentes, remova, com um pincel macio
para lentes ou com um “jato de ar”, quaisquer partículas como poeira e impurezas
de qualquer tipo que possam arranhar a superfície dos equipamentos ópticos. Em
seguida, use tecidos indicados à limpeza de lentes, como um pano de algodão
sem fiapos ou um esfregão de algodão limpo, para polir cuidadosamente a
superfície da lente.
3. Caso permaneça algum material sobre as lentes, use uma solução limpadora de
lentes (por exemplo, um limpador comum de equipamentos ópticos ou um limpador
de vidros doméstico) para remover a gordura. Não aplique o limpador diretamente
sobre as lentes; isso poderá ocasionar o vazamento do líquido para o cilindro da
lente. Em vez disso, aplique a solução sobre um tecido ou esfregão. Em seguida,
pressione levemente o tecido ou esfregão, com movimentos circulares, para
remover a substância estranha. A pressão excessiva (por exemplo, esfregar
partículas arenosas sobre a superfície da lente) poderá danificar os revestimentos.
4. Siga procedimentos semelhantes para limpar os espelhos. A pressão excessiva
poderá danificar os revestimentos e desalinhar os espelhos.

Tenha cuidado ao limpar as lentes e os espelhos. A cabeça da câmera é frágil. A Garantia
Limitada não cobre danos à cabeça da câmera ou desalinhamento devido ao uso incorreto,
acidentes ou impactos.

Polycom, Inc
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Apêndice A: Adaptadores Telefônicos
Internacionais
A tabela a seguir pode ajudá-lo a determinar o adaptador telefônico necessário para
sua região geográfica.

日本 - Japão

Deutschland - Alemanha

Índia

France - França

Italia - Itália

Australia
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Nederland - Países Baixos
Belgique - Bélgica
België - Bélgica

Suécia

Dinamarca
Portugal
Noruega
Finlândia
Finlândia
Svizzera - Suíça
Suisse - Suíça
Schweiz - Suíça

México
United States - Estados Unidos
新加坡 - Cingapura
(RJ11)
South Africa - África do Sul

Brasil

Polycom, Inc
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한국 - Coreia do Sul

香港 - Hong Kong

United Kingdom - Reino Unido
Ireland - Irlanda
New Zealand - Nova Zelândia
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Apêndice B: Contrato de licença de usuário
final de Software (EULA)
TERMOS DE LICENÇA PARA SOFTWARE MICROSOFT
SOFTWARE DE DISPOSITIVO LICENCIADO
Estes termos da licença são um acordo entre a Microsoft Licensing, GP e você. Por favor, leia-os.
Eles se aplicam ao software incluso no dispositivo licenciado. Os termos também se aplicam a
quaisquer atualizações e suplementos para este software, a menos que outros termos
acompanhem esses itens. Nesse caso, tais termos se aplicam.
Ao usar o dispositivo licenciado, você estará aceitando estes termos. Se você não os
aceitar, não use o dispositivo licenciado. Devolva-o ao revendedor para receber um
reembolso ou crédito.
Se cumprir estes termos de licença, você terá os direitos abaixo para cada licença
adquirida.
1. VISÃO GERAL. O software é licenciado em uma base por cópia por dispositivo licenciado. O
dispositivo licenciado é o dispositivo no qual você usa o software.
2. ESCOPO DA LICENÇA. O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece
a você alguns direitos de uso do software. A Microsoft se reserva todos os outros direitos.
Salvo quando a legislação aplicável oferecer mais direitos do que esta limitação, você só
poderá usar o software conforme expressamente permitido neste contrato. Ao fazer isso,
você deverá estar de acordo com quaisquer limitações técnicas no software que permitam o
seu uso apenas de determinadas maneiras. É vedado (a) a resolução de limitações técnicas
no software; (b) a realização de engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do
software, exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida
pela legislação aplicável, não obstante essa limitação; (c) a produção de cópias do software;
(d) a publicação do software para a cópia por outras pessoas; ou (e) o aluguel, arrendamento
ou empréstimo do software.
3. CLÁUSULAS GOVERNAMENTAIS INCORPORADAS POR REFERÊNCIA. Se você faz parte
do Governo dos EUA, as seguintes cláusulas do FAR (Regulamento Federal de Aquisições)
são incorporadas por referência a este contrato. A versão de cada cláusula deve ser a versão
incorporada ao seu contrato governamental:
52.222-26, Igualdade de Oportunidades
52.222-35, Ação Afirmativa para Veteranos de Guerra com Necessidades Especiais e da
Guerra do Vietnã
52.222-36, Ação Afirmativa para Trabalhadores com Necessidades Especiais
4. CONTENCIOSOS COM O CLIENTE. No caso de nós, a nosso critério exclusivo, decidirmos
mover uma ação judicial contra um cliente do Governo dos EUA relacionada a este acordo ou
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um contrato governamental aplicável ao uso do dispositivo licenciado, você concorda em
cooperar plenamente com a demanda judicial, incluindo, mas sem limitações, o ajuizamento
da ação em seu nome, em nosso favor, e o ajuizamento de quaisquer apelações em um
Tribunal de Apelações de Contratos ou Federal. Concordamos em nos responsabilizar por
suas despesas desembolsadas documentadas e razoáveis e pelo processo e/ou acordos
reais de tais ações judiciais, incluindo o pagamento de todos os custos incorridos por nós
relacionados a tal ação judicial. Quaisquer reparações concedidas a você resultantes da
ação judicial, além daquelas já devidas, deverão ser pagas a nós.
5. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. O software está sujeito às leis e normas de exportação dos
Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas de exportação nacionais e
internacionais aplicáveis ao software. Essas leis incluem restrições de destinos, usuários
finais e uso final. Para obter mais informações, consulte www.microsoft.com/exporting.
6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As leis do Estado de Washington, EUA, regerão a interpretação
deste contrato e serão aplicáveis às reclamações de violação do mesmo, independentemente
dos princípios de conflito de leis.
7. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. Você pode recuperar da Microsoft e de seus
revendedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente pago pelo software ou
US$ 100, o valor que for menor. Não é possível recuperar outros danos, incluindo
consequenciais, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais.
Esta limitação aplica-se a (a) qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao
conteúdo (incluindo código) em sites de Internet de terceiros, ou programas de terceiros; e (b)
reclamações por violação contratual, quebra de garantia ou condição, responsabilidade
objetiva, negligência ou outra responsabilidade extracontratual, na extensão permitida pela
legislação aplicável. Também será aplicada ainda que (a) o reparo, a substituição ou o
reembolso do software não o compense integralmente por quaisquer danos, ou (y) a
Microsoft saiba ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos.
Em alguns Estados, não é permitida a exclusão ou limitação de danos incidentais ou
consequenciais, portanto, a limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar a você. Elas
também podem não se aplicar a você pelo fato de o seu país não permitir a exclusão ou
limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros.
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