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ITENS DA EMBALAGEM
Conteúdo:

1 Balun de compatibilidade 
ANPOE/4X1



Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do 
produto e entender claramente as cláusulas de garantia.
Expor o equipamento a temperaturas além das indicadas: (abaixo 
de -10° C ou acima de 60° C) pode acarretar o mau funcionamento 
e até danos ao circuito eletrônico interno.
Instale o equipamento em um local interno.
Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao 
circuito eletrônico interno.
Não use produtos químicos, detergentes e abrasivos para limpar o 
item.
Não risque a superfície com objetos pontiagudos para evitar 
danificar a aparência e o funcionamento do produto.
Ao instalar seu equipamento, lembre-se de modificar a senha de 
acesso, para evitar acessos não autorizados.
Se o equipamento não funcionar corretamente, envie-o para um 
agente de manutenção autorizado ELSYS. Nossa equipe ajudará a 
resolver os problemas para você.
Declaração: A fim de melhorar o desempenho dos produtos, os 
mesmos passam por constantes atualizações e o conteúdo poderá 
mudar sem aviso prévio!

Obrigado pela sua compra

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO



Câmera analógica (BNC) com um DVR ANPOE ELSYS.

Nas duas configurações é recomendado que o Balun de 
Compatibilidade ELSYS fique o mais próximo possível da câmera. 

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO



ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Os produtos Elsys são garantidos pelo fabricante contra 
defeito de fabricação pelo período de 1 (um) ano, nele já 
computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia 
legal).

2. É condição para o exercício do direito à garantia que o 
produto tenha sido instalado por técnicos autorizados.

3. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto 
nos casos em que, a critério exclusivo do fabricante, 
mostrar-se inviável o conserto.

4. O prazo desta garantia será contado a partir da data de 
aquisição do produto, comprovada esta mediante 
apresentação da nota fiscal.

5. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, 
o consumidor deverá contatar o vendedor ou dirigir-se a uma 
Assistência Técnica Autorizada ELSYS.

6. A embalagem deve ser preservada para o fim de remessa e 
retorno do produto da Assistência Técnica.

7. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão 
ser efetuados pela Elsys ou por empresas autorizadas, sob 
pena de perda da garantia.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das 
orientações do técnico autorizado e cuidados indicados neste 
folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza 
(enchentes, raios, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc).

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

2. Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as 
recomendações contidas neste folheto, ligações em tensão 
elétrica errada, em redes com variação de tensão ou 
instalação inadequada.

3. Danos externos na embalagem do produto.

4. Adulteração, violação ou rasura no lacre e/ou número de 
série do produto.

5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações 
inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades, na nota 
fiscal ou no produto.
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Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que 
o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, o 
consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para 
conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da 
execução dos serviços. No caso de aprovação deverá 
manifestar-se no prazo máximo de 7 (sete) dias contados da 
apresentação do orçamento, findo os quais, no silêncio do 
interessado será devida taxa de serviço no importe da tabela 
vigente na data do ocorrido. A partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia após tornar-se devida a taxa de serviço o silêncio do 
interessado ou sua negativa no pagamento da taxa de
serviço autorizará o fabricante ou a Assistência Técnica 
Autorizada o direito de reter o produto e de dele se apropriar 
como contraprestação e ressarcimento dos custos e despesas e 
remuneração dos serviços prestados para elaboração do 
orçamento (taxa de serviço devida).

Para maiores informações acesse o nosso site www.elsys.com.br 
ou contate o nosso SAC: 19-2101-0500 
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