GARANTIA
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES
Para usufruir de todos os benefícios do produto é altamente recomendado:
- Garantir instalações da rede elétrica em conformidade com a norma ABNT NBR 5410
(Instalações Elétricas de Baixa Tensão)
- Recomenda-se a utilização de disjuntor curva C
- Manter a integridade e uso do pino central (terra) do cabo de força
- Manter as aberturas de ventilação do nobreak desobstruídas e com distância suficiente
para permitir ventilação adequada
- Não retirar a tampa do equipamento. Este procedimento deverá ser efetuado somente
por técnicos devidamente qualificados e autorizados
- Não desligar o nobreak por um período superior a três meses para resguardar o
desempenho das baterias
- Para garantir a performance adequada do nobreak ou módulo externo, é altamente
recomendável que as baterias não permaneçam estocadas ou em desuso por mais de
seis meses.
- Não transportar o equipamento por via aérea.
- Estes modelos de nobreaks não foram projetados para uso em equipamentos médicos
de sustentação à vida.
GARANTIA
O tempo de garantia deste equipamento está descrito na Etiqueta de Identificação do
Produto, a garantia valerá a partir da data de venda para o usuário final. A NHS assegura
a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes
internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as
instruções deste manual.
A NHS não cobrirá a garantia de produtos com venda ao usuário final realizada em data
posterior a 24 (vinte e quatro) meses de sua fabricação, incluindo aqui produtos
estocados ou sem uso em depósito de revenda.
Para reparos ou manutenções em garantia deste produto, enviar o mesmo a uma revenda

autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS.
Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do
usuário do produto.
Danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais não são
cobertos pela garantia.
Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar.
Esta garantia é automaticamente CANCELADA quando:
- o equipamento não for armazenado em conformidade com as instruções deste manual;
- o equipamento for submetido a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas;
- for constatado que os danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou
instalação inadequada ou em desacordo com as especificações descritas neste manual;
- a etiqueta com o número de série original de fábrica for retirada, rasurada ou alterada;
- for retirado ou inutilizado o pino de terra central do plugue do cabo de força;
- for constatado que a bateria que acompanha o produto não é original do equipamento;
- ocorrer vazamento de ácido de bateria devido ao transporte, manipulação ou utilização
inadequada;
- o equipamento for utilizado em ambiente sob condições severas não previstas neste
manual.
GARANTIA REDUZIDA: Caso o equipamento NHS for utilizado em aplicações sob
condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperaturas excessivas ou
instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob
incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas,
postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas
similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento
conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.
Regulamento para troca de equipamentos, fretes e deslocamento de técnicos:
1) A garantia dos equipamentos está descrita na etiqueta de identificação do produto, e é
válida a partir da data de venda para o usuário final, comprovado com a nota fiscal de
compra na qual deverá constar o número de série do equipamento. Caso o usuário não
tenha condições de comprovar a data de aquisição do equipamento da revenda através

da nota fiscal, valerá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.
2) Antes de enviar o equipamento para NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte
técnico da NHS, que analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de
transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as
condições abaixo:
a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para nobreak com até um mês de uso,
comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário;
b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para nobreak com até três meses de uso,
comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário;
c) A NHS não paga o frete: para nobreaks com mais de três meses de uso, sendo o
mesmo de responsabilidade do usuário.
Não havendo nota fiscal de venda a garantia valerá pela data de fabricação do nobreak.
IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a
remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não
conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com
os itens “a” e “b” acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de
transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos
ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por
transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item c.
3) A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item 2, são válidos
quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o
cancelamento da garantia, conforme item GARANTIA deste manual, a NHS não pagará
os fretes.
4) A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada
no site www.nhs.com.br. A garantia dos equipamentos é dada no balcão da rede de
Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência
Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos
com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do
emitente.
5) Garantia de 2 anos para Nobreaks e Estabilizadores, exceto baterias.

