ININSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

3. DIMENSÕES (mm)

Obs.: O refletor não acompanha o produto, deve ser
comprado separadamente.

BASE PARA ILUMINAÇÃO
CHAFARIZ
VERSÃO 1.0 ABRIL/2015

5. TERMO DE GARANTIA

1. BASE PARA ILUMINAÇÃO CHAFARIZ

A Base para Iluminação Chafariz Light Tech foi desenvolvido para
iluminação em fontes e chafarizes.
O produto também foi projetado para facilitar a instalação, como, por
exemplo:
- Não precisa chumbar a base no piso, o próprio peso da base fixa o produto
no piso.
- Bucha articulada para melhor ângulo de iluminação.
O produto tem prazo de garantia de 1 ano, contado a partir da data de
venda que consta na nota fiscal. O mesmo está garantido em caso de
defeito de fabricação.

2. ESPECIFICAÇÕES

Atenção!

4. ESQUEMA DE LIGAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus
equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um)
ano, nos seguintes termos:
1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação.
2 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados
em reparos e defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.
4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as
notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica
em São Paulo, SP, Brasil. O endereço da Light Tech Iluminação encontrase ao final deste manual.
5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas
modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Light
Tech Iluminação, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a
condições impróprias para o uso ou violações no produto.
7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos
ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por
agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem
como resultantes de caso fortuito ou por força maior.
8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento dos equipamentos
descritos neste manual bem como todas as operações existentes.
Caso tenha algum problema com a utilização de nossos equipamentos, dúvidas,
reclamações ou sugestões, por favor entre em contato conosco através do telefone
(011) 5572-1554.

MECÂNICAS
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