Modelos 6101 - 6113

CAIXAS DE SEGURANÇA EM AÇO PARA DINHEIRO E
CHAVES

A marca comercial Honeywell é usada sob licença da Honeywell
International Inc. A Honeywell International Inc. não apresenta
declarações ou garantias em relação a este produto.

Leia este manual atentamente e nunca o guarde no interior da caixa!

ENCOMENDA DE NOVAS CHAVES
Se perder uma chave ou quiser chaves adicionais, deve primeiro contactar o nosso
Departamento de Apoio ao Cliente para verificar a propriedade.
Terá de fornecer a seguinte informação:

• Número de Série da Caixa
• Número de chaves solicitado
• Nome / Morada / Telefone
• Endereço de e-mail se
disponível

Para encomendar chaves pelo telefone, liguenos para o nosso número gratuito:

1-877-354-5457
(EUA e Canadá)
Segunda a Sexta-feira
7h00 – 17h00 (hora do Pacífico)
+61 3 9538 9200
(Austrália e Nova Zelândia)

Sujeito a alteração sem prévia notificação.

GARANTIA LIMITADA
A LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garante que por um período de um (1) ano a contar
da data da compra, este produto estará livre de defeitos estruturais ou mecânicos resultantes
de materiais ou de mão-de-obra. A LHLP, Inc., por sua inteira opção e como único recurso do
comprador nos termos desta garantia, reparará ou substituirá este produto ou qualquer
componente do mesmo que apresente defeito durante o período de garantia. A substituição ou
reparação será efectuada com um produto ou componente novo ou refabricado. Se o produto
deixar de estar disponível, a substituição pode ser efectuada com um produto similar de valor
igual ou superior. ESTA É A SUA GARANTIA EXCLUSIVA.
Esta garantia é apenas válida para o comprador original em retalho, a contar da data da compra
em retalho inicial e não é transferível. Deve guardar o recibo de compra original. O
comprovativo da compra é necessário para obter serviço de garantia.
Os agentes da LHLP, Inc., centros de serviço, ou lojas de retalho que vendem este produto não
podem alterar, modificar ou, sob qualquer forma, mudar os termos e condições desta garantia.
Esta garantia não se aplica ao acabamento do produto. Esta garantia não cobre a utilização e
desgaste normal das peças nem danos resultantes de qualquer do seguinte: utilização
negligente ou utilização incorrecta do produto, utilização contrária às instruções de operação,
desmontagem, reparação ou alteração por alguém sem ser a LHLP, Inc. ou um centro de
serviço autorizado, instalação incorrecta ou exposição a extremos de calor ou humidade. Para
além disso, a garantia não cobre eventos de Força Maior, tal como fogo, inundações, furacões
e tornados.
A LHLP, Inc. não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequenciais
causados por qualquer violação expressa ou implícita da garantia ou então relativamente à
venda deste produto. A LHLP, Inc. também não é responsável por: custos associados à
remoção ou instalação do produto; danos ou perdas dos conteúdos do produto; nem pela
remoção não autorizada dos conteúdos ou por danos incorridos durante o envio.

NÚMERO DA CHAVE
Sempre que contactar o nosso Departamento de Apoio
ao Cliente, terá de lhes indicar o número da chave da
sua caixa. Deve primeiro retirar a Tampa da Chave de
Emergência e encontrará o número da chave localizado
no aro em torno do buraco da fechadura.

A GARANTIA ACIMA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE VENDABILIDADE OU ADEQUAÇÃO
PARA UM FIM EM PARTICULAR, E A LHLP, INC. RENUNCIA QUALQUER E TODOS
OUTROS ACORDOS E GARANTIAS.
Excepto na medida do proibido pela lei aplicável, qualquer garantia implícita de vendabilidade
ou adequação para um fim em particular está limitada em duração à duração do período de
garantia acima. Alguns Estados, Províncias ou jurisdições não permitem a exclusão nem a
limitação dos danos incidentais ou consequenciais ou limitações sobre a duração de uma
garantia implícita, daí que as limitações ou exclusões acima referidas podem não se aplicar a
si. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos e pode também dispor de outros
direitos que variam de Estado para Estado, de Província para Província ou de jurisdição para
jurisdição.

