Não perca essas dicas!
Evite a exposição direta aos olhos de humanos e
animais de estimação.
2 NÃO use um espelho ou outro objeto para reﬂetir o feixe.
3 Servo preciso dentro! NÃO colida nem caia, ou o produto não
funcionará corretamente!
4 Limpe sempre com um pano macio e seco.
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As crianças só podem usar sob supervisão de um adulto.
Aplicável a: Gatos

Garantia
A Eastern Keystone Eletronico & Seguranca LTDA (“EKAZA”) quer que você desfrute ao
máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e
informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e
segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de
casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação,
contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas
frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o
site para uma solução mais rápida.
CONDIÇÕES DE GARANTIA
I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data
de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
sendo: • 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
• 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de
Defesa do Consumidor). Porém, para que a Garantia total tenha
validade é imprescindível que além deste certiﬁ cado, você
apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no
ato de seu acionamento. Esta Garantia é

Manual do usuário

MODELO:EKSK-T141

Guia Rápida
1 Ligue clicando no botão na parte inferior.Desta forma, o Smart Dot pode ser executado por 5
minutos automaticamente!

Digitalize o código QR e baixe o aplicativo EKAZA. Clique
em Inscrever-se para obter instruções sobre como criar sua
conta. Abra o aplicativo e clique no botão '+', e siga as
instruções da CONFIGURAÇÃO
2

1

2
LASER
2
NÃO OLHE PARA O FEIXE

válida para todo o território nacional e cobre
os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa
do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido
utilizado corretamente e de acordo com as normas e
recomendações descritas neste documento e nos manuais.
A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO
DOPRODUTO OU QUEBRAS.
IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certiﬁ cado, o seu
Produto não vestará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada,
bem como quaisquer modiﬁ cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do
Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18
do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 301 (trinta) dias para sanar eventual
vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência
da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos
Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA
CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua
rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA
através de seus Canais de Atendimento.
FIQUE ATENTO!
A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você
proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal.
Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de
sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

