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INTRODUÇÃO

Parabéns, você adquiriu um produto Segurimax de alta qualidade. Por favor, leia atentamente as informações no 
manual do usuário para que você desfrute de todas as funções que o seu equipamento oferece.

1. ADVERTÊNCIAS, SEGURANÇA E CUIDADOS

Cuidados com o Equipamento:

• Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção verifique 
que ele não esteja energizado. (Desconecte tomada e conexões 
na traseira do equipamento)
• Nunca utilize líquidos para a limpeza, apenas pano seco
• Retire a poeira regularmente
• Não coloque objetos pesados sobre o DVR
• Não viole o selo de garantia
• Não deixe partículas solidas ou líquidos infiltrarem o 
equipamento
• A Segurimax não se responsabiliza por problemas causados 
por reparos não autorizados.

Composição:

Carcaça metálica, painel frontal plástico, placa de aquisição de 
imagem e conectores.

2. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

O DVR (Digital Vídeo Recorder) Segurimax foi desenvolvido 
para monitoramento e segurança patrimonial. Ele é compatível 
com as tecnologias HD-CVI, HD-TVI e AHD além de também 
aceitar câmeras analógicas (CVBS) e também câmeras IP.                

• Nunca retire a tampa com o equipamento conectado à rede 
elétrica.
• Não faça reparos sozinho, procure um técnico especializado.

Ambiente de instalação:

• Um ambiente adequado para a instalação do DVR deve ser 
livre de:
 • Umidade
 • Poeira
 • Mofo

• O equipamento não deve ser exposto a nenhuma das 
condições a seguir:
 • Água (Chuva, goteiras, umidade, etc.)
 •Fontes de Calor (Aquecedores, luz solar, 
radiadores, fornos e fogões, etc.)
 • Maresia (A exposição a maresia pode causar 
oxidação de partes internas e a consequente falha do 
equipamento)
 •  Poeira, fuligem e outras partículas sólidas que 
possam obstruir a passagem de ar e gerem mais calor nos 
componentes
 • Queda ou colisão

• Temperatura de operação entre 0°C e 40°C
• Instale o DVR em lugar ventilado e garanta que as aberturas 
de ventilação não estejam bloqueadas
• Local de instalação não deve apresentar vibrações
• A instalação deve ser feita por uma pessoa qualificada e estar 
de acordo com quaisquer normas locais
• Energizar o equipamento somente após a instalação ser 
finalizada.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

CUIDADO!

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE, NÃO 
REMOVA A TAMPA. APENAS TÉCNICOS AUTORIZADOS 

DEVEM DAR MANUTENÇÃO.
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2.1. Características do Produto

Modelo DVR 5 em 1 - 4 Canais DVR 5 em 1 - 8 Canais DVR 5 em 1 - 16 Canais

Sistema

Processador Principal Hi 3520D Hi3520D V300 Hi3521A

Sistema Operacional Linux Embarcado Linux Embarcado Linux Embarcado

Recursos de Sistema Reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto

Vídeo

Compressão de Vídeo H.264 H.264 H.264

Encode 4*1080N/4*AHD-M 8*1080N@12fps 16*1080N@12fps

Decode 1*1080N/1*AHD-M 4*1080N@12fps 16*1080N@12fps

Híbrido

Apenas Analógico: 4*1080N; 
4*AHD-M; 4*AHD-L

Apenas Analógico: 8*1080N; 
4*AHD-H; 4*1080N

Apenas Analógico: 
16*1080N; 8*1080N

Híbrido: 2*AHD-M 
(analógico) +2*720P (IP)

Híbrido: 2*AHD-H 
(analógico)+2*1080P (IP)

Híbrido: 8*1080N 
(analógico) + 8*960P (IP)

Apenas IP: 4*720P; 8*1080P; 
4*1080P; 1*1080P; 8*720P

Apenas IP:  8*1080P; 
8*960P; 4*3M

Apenas IP: 8*1080P; 
16*960P; 4*3M; 4*5M

Compatibilidade ONVIF Suporta Suporta Suporta

Áudio
Compressão de áudio G.711A G.711A G.711A

Intercom Suporta Suporta Suporta

Gravação e 
Reprodução

Modo Gravação
Manual>alarme>detecção 
de movimento>timing

Manual>alarme>detecção 
de movimento>timing

Manual>alarme>
detecção de
 movimento>timing

Canais de Reprodução 4 8 16

Armazenamento 
e Backup
         

Space occupation

960H: 512~855MB/ h*canal 960H: 512~855MB/ h*canal
960H: 512~855MB/ 
h*canal

720P: ~855MB/h*canal 720P: ~855MB/h*canal 720P: ~855MB/h*canal

Áudio: 28,8MB/ h*canal Áudio: 28,8MB/ h*canal Áudio: 28,8MB/ h*canal

Modo
Via Rede USB HDD, USB 
writer SATA writer

Via Rede USB HDD, USB 
writer SATA writer

Via Rede USB HDD, USB 
writer SATA writer

Interface

Entradas de Vídeo 4 BNC 8 BNC 16 BNC

Saída de Vídeo 1 canal VGA 1 canal HDMI 1 canal VGA 1 canal HDMI 1 canal VGA 1 canal HDMI

Entrada de Áudio 4 RCA 4 RCA 2 RCA

Saída de Áudio 1 RCA 1 RCA 1 RCA

Interface de Rede RJ45 10M/100M RJ45 10M/100M RJ45 10M/100M

Controle PTZ
RS485; Suporta múltiplos 
protocolos PTZ

RS485; Suporta múltiplos 
protocolos PTZ

RS485; Suporta múltiplos 
protocolos PTZ

Porta USB 2 2 2

Dísco Rígido 1 SATA (Máximo 6T ) 1 SATA (Máximo 6T ) 1 SATA (Máximo 6T )

Outros
Alimentação 12V/2A 12V/2A 12V/2A

Dimensões
255mm(C)* 236mm(L)* 
44mm(A)

255mm(C)* 236mm(L)* 
44mm(A)

255mm(C)* 236mm(L)* 
44mm(A))
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2.2. Principais Funções

• Vigilância em tempo real;
• Armazenamento com 1 HD de até 6T;
• Backup através de interface SATA e USB, disco rígido 
removível ou através do download dos arquivos;
• Compativel com câmeras AHD, HD-TVI, HD-CVI, IP e 
analógicas (CVBS);
• Suporte ao protocolo ONVIF;
• Função cloud P2P;
• Configurações independentes para cada canal;
• Alarme ativa gravação, buzzer, e-mail, ftp;
• Comunicação através de RS485 ou RS232.

3.PRIMEIROS PASSOS

3.1. Embalagem

• Verifique se a embalagem do seu DVR não apresenta nenhum 
dano visível.
• Retire as proteções da embalagem e verifique se o DVR não 
apresenta nenhum dano visível.
• Verifique se o produto contido na embalagem corresponde 
ao produto adquirido.

3.2. Instalação do HD

Antes de ligar o DVR instale o HD.

3.2.1. Retire os parafusos

3.2.2. Retire a cobertura

3.2.3. Parafuse o HD

3.2.4. Conecte os cabo de energia e dados

3.2.5. Verifique se as conexões estão bem feitas
 

3.2.6. Cubra o DVR
 

3.2.7. Recoloque os parafusos

 

3.2.8. Instalação do HD está completa
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3.3. Conexão do Mouse

Conecte o mouse em uma das portas USB do DVR na parte 
traseira ou frontal do equipamento.

3.4. Conexão do cabo de força

Conecte a fonte de alimentação na parte traseira do 
equipamento e ligue a fonte de energia a tomada. O 
equipamento fará um sinal sonoro no momento que for ligado.
Use a fonte que acompanha o equipamento para garantir a 
performance e evitar danos ao equipamento.

3.5. Painel Frontal e Traseiro

Frontal:

1 – Ligado/Desligado
2 – Gravação Ativa
3 – Alarme Ativo

Traseiro:

 
 

1 – Canais de entrada de vídeo BNC(1.0VP-P,75Ω)
2 – Saída de Áudio
3 – Saída de Vídeo HDMI 
4 – Porta de rede RJ45, e conexões USB
5 – Entradas de Áudio
6 – Saída de vídeo VGA, Porta RS485, entrada da alimentação 
de força DC12V

3.6. Conexão de Vídeo, áudio e PTZ

3.6.1 Os conectores de vídeo são do tipo BNC. O sinal de vídeo 
deve estar no padrão PAL ou NTSC(1.0Vp-P, 0,75Ω) de acordo 
com a câmera utilizada.
 
Os cabos de vídeo devem estar isolados de interferências 
eletromagnéticas e outras perturbações que possam interferir 

no sinal de vídeo. Os cabos podem ser coaxial, fibra óptica ou 
par trançado de acordo com os requisitos necessários. Tenha 
certeza que esteja usando conectores de boa qualidade para 
evitar interferências. 
A saída de vídeo pode ser feita via HDMI ou VGA.

      Entradas BNC                       Saída HDMI                           Saída VGA        

3.6.2. O DVR possui 4 (Modelos 4 e 8 canais) ou 2 (Modelo 16 
Canais) entradas RCA de áudio, a saída de áudio também é 
feita através de uma conexão RCA.

 
   
            Entrada de Áudio RCA                  Saída de Áudio RCA

3.6.3. Conexão PTZ

Para que não tenha interferência no controle PTZ certifique-se 
que o aterramento do DVR e PTZ sejam compartilhados. 
Recomenda-se o uso de cabo de par trançado blindado.
A conexão RS485 do equipamento não pode ser conectado 
com outros equipamentos em paralelo.

Conexão RS485

3.7. Login

Quando o equipamento for iniciado pela primeira vez será 
aberto uma guia para as primeiras configurações serem feitas.

21 3

21 3 4 5 6
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Clique em “Não mostrar novamente” para que essa janela não 
apareça no futuro, pressione “Próximo” para dar andamento 
na configuração do equipamento.

Próxima janela será de login, equipamento vem de fábrica 
com o padrão admin e sem senha.

User Name: admin
Não é necessário entrar nenhuma senha no primeiro acesso 
ao sistema. 

Após login será aberta uma janela de configurações gerais, 
para configuração de data, hora e idioma.

Ajuste as configurações com as informações desejadas e 
pressione “Próximo” para dar andamento.

Próximo passo é a instalação do aplicativo móvel.

Você pode instalar o aplicativo lendo os códigos QR na tela 
utilizando qualquer leitor de código QR, ou procurá-lo pelo 
nome Segurimax CFTV na sua loja de aplicativos.

Feito o download do aplicativo pressione próximo para dar 
andamento a configuração, a próxima tela mostrará um 
código QR com o número de série do seu aparelho, esse código 
é necessário para ver suas imagens em seu aparelho de celular 
ou tablet.

Após a instalação do aplicativo você pode abri-lo em seu 
celular e fazer a leitura no código QR do número de série do 
seu DVR pelo aplicativo.

Após esses passos as configurações inicias do seu DVR estão 
prontas, demais configurações devem ser feitas através do 
Menu Principal.
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4. CONFIGURAÇÕES

4.1. Visualização

Acesse o status de visualização através do multi-menu. Em 
cada janela é mostrado a data, hora, canal e estado de alarme 
ativo.

No canto inferior esquerdo de cada janela de visualização irão 
aparecer o status, áudio e o sinal de vídeo para cada canal. É 
possível modificar o mosaico de visualização através do Menu 
de Atalho.

4.2. Menu de Atalho

O menu da área de Atalho tem as principais funções do DVR 
Segurimax. Para acessa-lo basta clicar com o botão direito do 
mouse sobre uma das janelas de trabalho.

4.3. Seleção de tecnologia de visualização

Para definir que tipo de sinal HD irá ser utilizado em cada canal 
você por ir através do [Menu da Área de Trabalho]>[TVI&AHD] 
e escolher entre CVI, TVI ou AHD. O DVR vem como padrão em 
automático e irá reconhecer automaticamente os sinais TVI e 
AHD, caso a câmera utilizada seja HDCVI, a mesma deve ser 
selecionada manualmente.

4.4. Menu Principal

Para configurar todas as funções do seu DVR você deve acessão 
o Menu Principal, e navega-lo para as funções que deseja 
configurar.
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4.4.1. Navegação do Menu principal

Navegação do Menu Principal

Menu Principal Sub-Menu Funções

Gravação

Configuração Configurações de Gravação

Reprodução Backup de vídeos, reprodução e pesquisa de gravações

Backup Formatação do dispositivo de backup. Backup dos arquivos, detecta dispositivo de backup

Alarme

Movimento Configurações de alarme por detecção de movimento

Oclusão Configurações de alarme por detecção de oclusão

Perda de Video Configurações de alarme por detecção de perda de sinal de vídeo

Anormalidade
Configurações de alarme por anormalidades. (Sem disco, problema com disco, disco sem 
espaço, internet desconectada e conflito de IP.)

Sistema

Geral Configurações gerais do DVR como data e hora, linguagem, padrão de vídeo, etc

Encoder
Configuração do encoder do stream principal e extra, modo de compressão, resolução, 
qualidade de imagem, bitrate, ativação de áudio

Rede Configuração dos parâmetros de rede

Serviços Configurações PPPoE, NTP, E-mail, Filtro IP, DDNS, etc

Interface Configuração de nome de canal, icones, transparência, região de cobertura

PTZ
Configuração de PTZ, modo de controle, Protocolo, endereço, baudrate, bit de dados, bits 
de parada, paridade

RS232 Controle Função Porta Serial, Velocidade e Controle de Fluxo

Sequencial Definição das patrulhas e intervalos

Gestão de Canais Gestão das combinações de entradas possíveis

Avançado

Gerenciar HD Definições de gravação do HD

Usuários Gerenciamento de usuários e grupos de usuários

Online Exibe os usuários que estão online, bloqueia e desconecta usuários

Vídeo Configurações de vídeo

Manutenção Configura a manutenção automática do sistema

Restaurar Restaura as configurações do sistema para o padrão de fábrica

Atualização Atualiza o software do dispositivo

Dispositivo Exibe e configura as opções de hardware do sistema

Importa/Exporta Importa novas configurações/exporta configurações de log local

Info

HD Info Exibe informações de todos os discos instalados

BPS Exibe informações de bitrate

LOG Exibe informações de log de sistema

Versão Exibe informações do sistema

Logoff Executa logoff, desliga ou reinicializa o sistema
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4.5. Menu Gravação

Para definir o modo de gravação você pode acessar pelo menu 
de atalho o ícone [Modo Gravação].

[    ] Significa que o canal não está sendo gravado
[    ] Significa que o canal está sendo gravado
[Agenda] Aqui as gravações ocorrem de acordo com os 
agendamentos
[Manual] Aqui inicia a gravação do canal
[Parar] Para a gravação do canal.

Para definir os parâmetros de gravação de cada canal você 
deve ir em [Menu Principal]>[Gravação]>[Configuração]. 
O equipamento vem com configuração padrão de 24 horas 
contínuas.

É necessário escolher a câmera para cada configuração ou 
escolha ALL para assumir a mesma configuração para todas 
elas.
Habilite redundância se desejar fazer uma gravação 
dupla(backup), essa opção só é possível quando o 
equipamento possuir slots para dois discos, sendo que o 
principal deve estar configurado como Leitura/Gravação e o 
secundário como disco de redundância.  

4.6. Reprodução

É possível reproduzir os arquivos de vídeo gerados 
através no menu da área de trabalho ou [Menu 

Principal]>[Gravação]>[Reprodução]

Nessa tela também é possível editar vídeo e áudio através da 
ferramenta de cortes do gravador, você pode cortar partes do 
vídeo gravado para exportar via USB nas extensões “.H264” ou 
“.AVI”.

Botão Função Botão Função

Pausa/Play Próxima Frame

Para trás Arquivo anterior

Parar Próximo arquivo

Reproduzir 
lentamente

Repetir

Retornar Tela Cheia

Avançar
Recorta vídeo e áudio 
para serem exportados

Frame 
Anterior

Exportar

Observação: A reprodução frame a frame só é possível com o 
vídeo em pausa

4.7. Menu Alarme

Na seção alarme do Menu Principal você pode configurar 
os parâmetros de entrada para a ativação dos alertas de 
movimento, oclusão de imagem, perda de vídeo e outras 
anormalidades.
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4.7.1. Movimento

Dentro do alarme de movimento é possível configurar para 
cada canal a sensibilidade, região onde se deseja que o 
movimento seja detectado, período, se vai ou não haver 
ativação de PTZ e quais os tipos de alerta serão feitos para 
cada ativação.

Para configuração de área selecione as áreas que serão ativadas 
em caso de movimento, quadrados vermelhos significam que 
a área está ativa, quadrados pretos significam que aquela 
região está desativada (Não ocorrerá alarme quando ocorrer 
movimento na região com quadrados pretos).

Na parte de período pode ser configurado os dias e horas que 
serão feitas gravações.

Na seleção de PTZ pode ser configurado qual canal PTZ será 
acionado e qual ação será efetuada pela câmera.

4.7.2. Oclusão e Perda de Vídeo

Para alertas de oclusão e perda de vídeo as configurações são 
similares as feitas para detecção de movimento a única dif-
erença é que não é possível selecionar uma região para esses 
alarmes, eles serão ativados assim que for reconhecido pelo 
equipamento a obstrução da imagem ou a perda de sinal de 
vídeo de um determinado canal.

4.7.3. Anormalidades
 
Em anormalidades é possível configurar alertas para outras 
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situações como Problema com o disco, Disco sem espaço, 
Internet desconectada e conflitos de endereço IP.

4.7.4. Entrada de Alarme
 
Essa função só está disponível para o DVR de 16 canais através 
dessa função é possível configurar ações especificas através 
dos alarmes gerados pela câmera IP.

4.8. Menu Sistema

No menu sistema poderá ser configurada diversos parâmetros 
do DVR.

4.8.1 Geral

No sub-menu Geral é possível configurar diversos aspectos 
do DVR como data, hora, idioma, padrão de vídeo(NTSC/PAL), 
ação para HD cheio.

4.8.2. Enconder

Configurações de qualidade de imagem (Resolução, FPS, Bit 
Rate, Intervalo de Frames) e compressão(H264).

4.8.3. Rede

Aqui serão feitas as configurações de rede, como endereço IP, 
máscara, DNS e portas.



14

4.8.4. Serviços

Aqui você pode ativar/desativar e configurar os serviços de 
rede. Para abrir as configurações de cada serviço basta dar um 
duplo clique sobre o serviço desejado.

Segue abaixo configurações dos principais serviços:

PPoE: Para conexões que necessitam de autenticação no 
modem. Entre com o nome e senha para autenticação, depois 
pressione OK e reinicie o sistema, dessa maneira o IP será 
ajustado automaticamente.

E-mail: Quando o alarme for acionado um e-mail será enviado 
para os e-mails cadastrados no campo “destinatário”(Max. 3 
endereços de e-mail). É necessário configurar o servidor SMTP, 
e o endereço remetente de e-mail.

FTP: Quando o alarme FTP estiver ativado e com suas 
configurações corretas gravações serão enviadas para o 
servidor FTP selecionado. Em serviços você precisa configurar 

o Servidor IP(FTP), Porta (Padrão 21), usuário e senha do 
servidor, tamanho máximo do arquivo e o diretório FTP onde 
o arquivo será salvo.

DDNS: Aqui você pode configurar o DDNS de acordo com a sua 
rede.

4.8.5. Display/Interface

Na área de Display/Interface você pode configurar os 
parâmetros de visualização, como título de cada canal 
e quais as informações que deseja serem mostradas na 
visualização(Status de gravação, Título do Canal, Status de 
alarme, etc.).

Aqui você também pode selecionar uma mascara de 
privacidade na visualização, você pode ativa-la no campo 
“Masc. Privac” assim você poderá deixar uma parte da imagem 
de visualização com uma tarja preta protegendo a privacidade 
de uma determinada região.
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4.8.6. PTZ

Define a câmera que possui recurso PTZ e configura seus 
parâmetros(Protocolo, canal, controle, velocidade).

4.8.7. Sequencial

Configura o modo de patrulha das câmeras, esse modo serve 
para definir a sequência de exibição de um grupo de câmeras.

4.8.8. Gestão de Canais

Aqui é possível selecionar com quantas câmeras iremos 
trabalhar, podemos redefinir o número de câmeras e 
administrar suas resoluções.
         

4.9. Menu Avançado

No menu avançado você pode configurar outros parâmetros, 
como perfil de usuários, controlar quem está online no DVR, 
configurações de disco rígido entre outros. 

4.9.1. Gerenciar HD

Aqui você configura e gerencia o seu disco rígido, pode-se 
conferir as informações de disco como número do disco, 
estado, capacidade e espaço. É possível configurar o disco para 
leitura/gravação, somente leitura, redundância, formatação, 
recuperação e partição.

No modo Leitura/Gravação o equipamento pode ler e 
escrever dados no disco rígido. No modo somente leitura o 
equipamento pode ler as informações contidas nele, porém 
não é autorizado a fazer gravações de novos dados. No modo 
redundância tem a função de servir como backup do disco 
rígido principal.

4.9.2. Usuários

Aqui é possível gerenciar os usuários e grupos de usuários. Não 
existe limite de número de usuários, porém grupos de usuários 
não podem ter o mesmo nome que um usuário e cada usuário 
pode participar apenas de um grupo.         Altere o usuário e 
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senha padrão aqui!

Principais Funções:

Alterar Usuário: Modifica permissões e atributos do usuário.

Alterar Grupo: Modifica permissões e atributos do grupo.

Alterar senha: Altera senha de usuário.

Incluir Usuário: Adiciona usuário e permite configurar suas 
permissões.

Incluir Grupo: Adiciona grupo e permite configurar suas 
permissões.

4.9.3. Online

Informa quais usuários estão online em tempo real, é possível 
desconectar usuários.

4.9.4. Vídeo

Permite as configurações de vídeo do equipamento.
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4.9.5. Manutenção

No menu manutenção é possível agendar uma hora e dia para 
que o equipamento seja reiniciado automaticamente.

4.9.6. Restaurar

Restaura as configurações para o padrão de fábrica.

4.9.7 Atualização

Escolha o arquivo e faça a atualização do sistema do 
equipamento.

4.9.8. Importa/Exporta

Importa e exporta configurações do equipamento. Pode se 
exportar ou importar as configurações via porta USB.

4.10. Menu Info
 
Aqui são apresentadas as principais informações do 
equipamento e sistema.

4.10.1 HD Info

Mostra as informações referentes ao disco rígido(HD). Os 



18

números 1 e 2 mostram o número de slots para disco rígido 
do equipamento, o símbolo “O” significa que o disco está 
funcionando normalmente, “X” que não está funcionando 
normalmente e “-“ que não existe nenhum disco no slot.

Um “*” ao lado do número do disco na primeira coluna indica 
que o disco está funcionando normalmente, caso apareça “?” 
isso indica algum mal na funcionalidade do disco e o mesmo 
deve ser substituído.

4.10.2. BPS

Mostra a taxa de transferência em Kb/s e o consumo de disco 
rígido em MB/h em tempo real.

4.10.3. LOG

Mostra todos os registros feitos pelo equipamento, como 
salvamento de novoas configurações, login, logoff, etc. 

Para fazer buscas ajuste os campos de hora e clique em 
procurar.

4.10.4. Versão

Mostra as informações básicas do equipamento, como número 
de série, software hardware, etc..

4.11. Menu Logoff

Função de Logoff, desligar ou reiniciar o equipamento.
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Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de 
fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 
(três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contato a partir da data 
de entrega do produto ao consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é 
parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica em troca 
gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação. Caso não seja 
constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o consumidor 
será responsável por estas despesas.

2. Constatado o defeito, o consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço de 
atendimento através do email: sac@segurimax.com.br ou pelo telefone (47) 3703-1888.

3. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o 
defeito não for de fabricação, e sim ter sido causado pelo consumidor ou terceiros estranhos ao 
fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidente, sinistros, agentes de natureza 
(raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por 
acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário 
ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido 
influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (Insetos, etc.); d) se o número de 
série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado. 

4. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre: atendimento domiciliar, instalação, desinstalação, 
despesas com seguro, embalagem e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor.

5. Esta garantia é limitada somente ao reparo do defeito constatado no produto discriminado e coberto 
pela nota ou cupom fiscal que foi apresentado para o exercício da garantia.

6. Mesmo na hipótese de defeito de fabricação, esta garantia não cobrirá prejuízos de valor profissional, 
artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais 
prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de 
lucros cessantes.

TERMO DE GARANTIA
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