TERMO DE GARANTIA
Parabéns, você acaba de adquirir o KIT CONTROLE SEM FIO, um produto ELETROPORTAS , o que há de melhor no
mercado referente a automatizadores e acessórios para portas de enrolar.
Produto certificado ISO 9001
“ Sempre seguindo os mais rigorosos conceitos de qualidade”
A garantia consiste no reparo e substituição de peças ou acessórios fornecidos, desde que reconhecidos os defeitos
na fabricação pelos nossos técnicos.
Portanto, a contar da data de compra do produto já vigora a garantia de 1 (um) ano para o KIT CONTROLE SEM FIO.

PERDA DA GARANTIA:
1 - Quando removidos os lacres de garantia, ou constatado alterações/consertos realizados por técnicos não
autorizados.
2 - Danos causados por intempéries (ações climáticas nocivas), descarga elétrica (raios), maresia ou água no sistema
eletrônico/mecânico e etc.
3 - Acidentes involuntários, choque de veículo, incêndio, arrombamento, estragos realizados por terceiros.
4 - Instalação de acessórios não fornecidos/compatíveis com o equipamento.
5 - Corrosão por produtos de químicos, ácidos, detergentes, solventes e etc.
6 - O montagem ou utilização fora da especificação do fabricante.

A substituição de peças ou consertos de nossos produtos no período de garantia não prorroga o prazo da mesma.

Precauções/Informações na instalação e Utilização.
Verifique se a porta está fixada correta em PRUMO e NÍVEL.
Antes de instalar o Automatizador verifique se não a nada obstruindo o funcionamento da porta ou seu trajeto na abertura ou fechamento
causando danos ao equipamento.
Após instalar o Automatizador verifique a folga da corrente de transmissão está correta, e aperte todos os parafusos.
Verifique a tensão elétrica se está de acordo com a especificação do Automatizador
Instale sempre o Automatizador em local seco e fresco.
NÃO REMOVA ETIQUETAS PARA QUE PERCA A GARANTIA.
A GARANTIA É CONTROLE INTERNO DA ELETROPORTAS, CASO NECESSITE DE ASSISTÊNCIA PROCURE SEMPRE A EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA VENDA E INSTALAÇÃO DA PORTA.

www.eletroportas.com.br

