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Advertência!
 

 
Por favor, leia o manual do utilizador incluído nesta publicação, pois contém informações importantes relacionadas com a
segurança de instalação e uso do dispositivo.
Apenas as pessoas que tenham lido o manual do utilizador podem usar o dispositivo.
O manual do utilizador deve ser guardado para referência no futuro. O dispositivo deve ser usado apenas para os fins previstos
neste manual.
O dispositivo deve ser desembalado antes do arranque. Depois de retirar a embalagem, verifique se o dispositivo está em boas
condições.
Se o produto tiver defeitos, não deverá ser utilizado até que seja reparado.
O produto é destinado para uso doméstico e comercial e não pode ser utilizado para finalidades diferentes do uso pretendido.
O fabricante não é responsável por danos resultantes do não cumprimento das regras contidas no manual do utilizador, por isso
recomendamos que siga as regras de segurança acima mencionadas para a operação e manutenção do dispositivo. Desta forma,
garantirá a segurança própria e evitará danos ao dispositivo.
O fabricante e o fornecedor não são responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes do produto, incluindo qualquer perda
económica ou intangível, perda de lucros, benefícios, dados, diversão durante o uso do produto ou outros produtos associados a ele
- perda ou destruição indirecta, incidental ou consequencial. Estas disposições são aplicáveis independentemente de se a perda ou a
destruição se refere a:
1. Deterioração da qualidade ou falha de funcionamento do produto ou dos produtos associados a ele por causa do dano ou da
indisponibilidade do produto a ser reparado, o que causou a inatividade, perda de tempo do utilizador ou interrupção da actividade
de empresa;
2. Desempenho inadequado do produto ou produtos afins;
3. Isto se aplica a perdas e danos de qualquer categoria jurídica, incluindo a negligência e outros danos, rescisão do contrato,
garantia expressa ou implícita e a responsabilidade objectiva (mesmo que o fabricante ou o fornecedor tenha sido notificado da
possibilidade de tais danos).

Medidas de segurança:
Na fase do projeto, uma atenção particular foi dada aos padrões de qualidade do dispositivo, onde o factor mais importante é a
garantia da segurança de operação.
O dispositivo deve ser protegido contra o contacto com líquidos corrosivos, corantes e viscosos.
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Material: Metal / PET

Aplicação:
Conector RJ45 (8P8C) ,
Conector RJ12 (6P6C) ,
Conector RJ11 (6P4C)

Características escolhidas:
• Alicate para descarnar
• Bloqueio do retorno do alicate à posição
• Ferramenta de alta durabilidade, feita com materiais de alta qualidade

Peso: 0.3 kg

Dimensões: 187  x 78  x 20 mm

Garantia: 2 anos
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PARÂMETROS DA EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 265x105x25 mm Embalagem: Blister Peso bruto: 0.33 kg
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