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2 - Característica Geral.

Temperatura

Humidade relativa

Peso

Quantidade de teclas

1 - Característica técnicas.

Alimentação

Consumo

Frequência de operação 

3VDC - Bateria CR2032

Max.: 35mW

433.92Mhz

0°C - 50°C

20% - 90%

57mmx32mmx9mm (AxLxP)Tamanho

Alcance

Tecnologia
CX-7413: OSK - Hopping code

CX-7414: OSK - Code learning

Max.: 80m

4 teclas

22g

3 - Desenho Mecânico.
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A CITROX assegura a este aparelho a garantia contratual de 1(um) ano, nas seguintes condições:

1) A garantia é valida pelo período de 1 (um) ano, iniciando a partir da data da emissão da Nota Fiscal 
de compra do produto, e cobre quaisquer defeito de fabricação, ou de peças e componentes que 
apresentam defeitos de fabricação ou de peças. Reparos não terão custos ao consumidor;

2)O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da 
CITROX;

3) O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecidos neste termo de garantia;

4) A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, 
fontes, drivers de CD e DVD, etc.;

5)Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do 
cliente;

6) O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante 
da fabricante, através do endereço constante da Nota Fiscal de Compra, devidamente acondicionado 
evitando-se assim, a perda da garantia.

A garantia do produto será cancelada se ocorrer qualquer uma das seguintes condições:

1) Vencimento do prazo da garantia;

2) Defeitos causados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, 
incêndios, etc.;

3) Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;

4) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado.

Segunda à Quinta: 8h às 12h e das 13:20 às 18h.

Sexta: 8h às 12h e das 13h20 às 17h.
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