
Esta garantia é válida somente no Território Nacional.

A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais pelo prazo de 12 meses decorridos, desde a data da compra 

comprovada pela Nota Fiscal (de compra) do produto pelo primeiro comprador e dentro dos termos relacionados neste 

manual.

A Kondentech garante ao usuário do produto os serviços de assistência técnica, troca de componentes ou partes, bem 

como mão-de-obra necessários para reparos de eventuais defeitos, comprovadamente originários de fábrica.

Este serviço de garantia será prestado somente pela Kondortech, ou por empresas por ela credenciadas.

Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentado juntamente com o produto, o Certificado de 

Garantia preenchido e a cópia da Nota Fiscal. O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas 

de remessa pagas pelo proprietário do produto.

A Kondentech se exime da responsabilidade por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização inadequada 

deste produto, devendo o usuário tomar as providências necessárias a fim de evitar tais ocorrências.

No caso de reparos fora da garantia, a mesma se estende somente aos componentes substituídos.

A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

1. O produto for utilizado fora das especificações técnicas citadas neste manual.

2. O produto sofrer modificação ou conversão elétrica, mecânica, estética, que mudem suas características originais.

3. O produto apresentar sinais internos ou externos de batidas ou maus tratos.

4. O produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado.

5. O produto tiver seu fusível substituído por outro de especificação diferente do original, indicado nas Instruções de Uso.

6. Não forem respeitadas observações quanto a sua conservação, limpeza e utilização indicados nas Instruções de Uso.

7. O número de série do produto for removido ou alterado.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Danos causados por acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, amassados, placas de circuito impresso 

quebradas, gabinete trincado, etc.

2. Danos causados por uso indevido, funcionamento em ambientes ou condições fora das especificações indicadas no 

manual, utilização de fonte de alimentação imprópria.

3. Danos causados por catástrofes da natureza. Exemplos: descargas atmosféricas.

4. Danos causados por sobrecargas elétricas (aplicação de tensão imprópria).

5. Danos causados por falta de aterramento (quando necessário) ou a instalação elétrica estiver mal dimensionada.

6. Danos causados por rompimento de cabos por tração ou torção abusiva.

7. Deslocamento de um técnico da Kondortech para outros municípios na intenção de realizar a manutenção do produto.

8. Despesas de remessa, instalação e deslocamento de Técnicos Autorizados.

9. Cabos,  fusíveis,  Led (emissor de luz), diodo Laser ou  qualquer  outro  componente  sujeito  a  desgastes naturais  

durante  o  uso ou manuseio.
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