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Pedir emprestado um Chromebook à Biblioteca da Cidade de Springfield

Bem-vindo ao programa de empréstimo de um Chromebook da Biblioteca da Cidade de Springfield!

Através do subsídio do Fundo de Conectividade de Emergência (ECF) financiado pela Comissão
Federal de Comunicações (FCC) é possível solicitar o empréstimo de um Chromebook. O
objectivo deste programa é proporcionar o acesso à tecnologia necessária para a ligação à
Internet àqueles que não tenham essa capacidade.
Seguem-se algumas coisas a saber previamente para pedir emprestado um Chromebook:

Para solicitar o empréstimo de um Chromebook, os interessados devem ser maiores de 18 anos de
idade e ter a sua situação regularizada com a biblioteca.
Só é permitido um Chromebook por cada titular de cartão da biblioteca.
O Chromebook pode ser emprestado durante 14 dias. Se o Chromebook não for devolvido no
prazo de 3 dias após a data de vencimento, o dispositivo será desligado e o Chromebook ficará
inutilizável. Não são permitidas renovações.
O Chromebook deve ser emprestado e devolvido no balcão de circulação da biblioteca. É favor
devolver o dispositivo pessoalmente a um membro do pessoal no mesmo local da biblioteca onde o pediu
emprestado para que possam registar o acto no cartão da biblioteca e prepará-lo para a próxima pessoa.

NÃO coloque o Chromebook na área para entrega de livros.
O Chromebook deve ser devolvido à Biblioteca com o respectivo cabo de alimentação e caixa de
transporte à Biblioteca nas mesmas boas condições de funcionamento em que se encontrava
quando foi emprestado. Por favor, devolva o Chromebook com a bateria totalmente carregada.
Quando é emprestado, o Chromebook continua a ser da responsabilidade do mutuário. Quando
utiliza o Chromebook, a pessoa beneficiária do equipamento aceita a política de utilização de
Internet adoptada pela biblioteca.
Se o Chromebook estiver danificado, ou não funcionar, devolva-o no balcão de circulação da
biblioteca e comunique ao funcionário a natureza dos danos.
A Biblioteca não é responsável por quaisquer ficheiros, dados, ou informações pessoais
acedidas/transmitidas utilizando o Chromebook. O Chromebook é reiniciado após cada
utilização.
A Biblioteca não terá qualquer responsabilidade por danos directos, indirectos ou consequentes
relacionados com a utilização do Chromebook, incluindo perda de dados, ou invasões de
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privacidade. Aqueles que utilizam os Chromebook fazem-no por sua própria conta e risco e
assumem total responsabilidade pelos seus actos.
Os actos ilegais envolvendo equipamento ou serviços da Biblioteca também podem ser objecto
de processo judicial.
Utilização do Chromebook:
●
●
●
●

Ligar o Chromebook premindo o botão de ligar no canto superior direito do teclado.
Pode utilizar um login existente no Google ou, se não tiver um use a opção Convidado.
Siga as instruções no ecrã para se ligar a uma rede Wi-Fi.
Quando não estiver a ser utilizado, o Chromebook entrará automaticamente em modo de espera,
ou pode desligá-lo.

Lembre-se de carregar o Chromebook para garantir que este está disponível quando o quiser utilizar.
Para carregar o Chromebook, ligue o adaptador de corrente à porta USB e ligue-o a uma tomada. O
nível de energia é indicado na parte inferior esquerda do ecrã.

Dúvidas ou questões? Por favor contacte o seu pólo local da Biblioteca Municipal de
Springfield para assistência, ou consulte a página web da Biblioteca.
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ACORDO CROMO-LIVRO
Iniciais do Mutuário____ Declaro que não tenho acesso a equipamento ou serviços para aceder
à Internet. Estou a pedir emprestado um Chromebook para ter acesso.
Utilização de pessoal
Data de vencimento: ______________
Nome do mutuário: __________________________________ Telefone #________________
Assinatura do Mutuário: _____________________________ Data:
_____________________
Número do cartão da biblioteca do mutuário: _____________________________
Chromebook ID______________ Serial #______________
Data de verificação: ______________Staff Initials_____________
Data de verificação: ________________Staff Initials_____________

