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INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA: Leia sempre este 
manual antes de iniciar a instalação ou utilização deste Opti-V. Para sua 
segurança, respeite sempre todos os avisos e instruções de segurança 
presentes neste manual para evitar danos pessoais e à propriedade. 

 
Para ver a linha complete de produtos Dimplex, visite  www.dimplex.com 
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Use sempre um técnico 
qualificado ou Assistência para 
reparar este Opti-V. 

 
 
 

! NOTA: Procedimentos e 
técnicas considerados 
importantes o suficiente para 
alertar. 

  CUIDADO: Procedimentos e 
técnicas que, se não seguidas 
com cuidado, podem resultar 
em danos ao equipamento. 

  AVISO: Procedimentos e 
técnicas que, se não 
seguidas com cuidado, 
expõem o utilizador ao 
risco de incêndio, lesões 
sérias ou morte. 

ÍNDICE 

http://www.dimplex.com/


3  

MODEL 
MODELE      
6909410100 

             
MODELO

 

M AD E IN  
IR EL AN D  

  
 

  
 

CAT.#            VF2927L DIM PLEX N ORTH AM E RICA                    No.  de C at.  
CAMBRIDGE,  ON,  N1R  7G8                      100-

     
SERIAL No./No DE SERIE/No DE SERIE 
DDDYYSLF - XXX  
 
PROTEC TED BY TH E FOLLOWIN G PATEN TS / PR OTEGE PAR LES 
BR EVETS  SUIVAN TS / PR OTEGID O POR LAS SIGUIEN TES 

           
     

         
   

Inter tek  
xxxxxxx  

Nº de série 

 
NÃO NECESSITA VOLTAR À LOJA 

 
Questões sobre funcionamento ou montagem? Necessita 
informação sobre de substituição? Produto em Garantia? 

Contacte-nos:  www.chamilar.pt 
Para Resolução e Suporte Técnico 

OU  (+351) 232 952 252 (Opção 4 – Dep. Técnico) 
Segunda a Sexta 8:30 às 12:30 e 14:00 às 18:00 

Para o poder ajudar melhor e mais rapidamente, tenha o nome do 
modelo e o nº de série já consigo 

  Bem-vindo & Felicitações  
 

Obrigado e parabéns por adquirir este Opti-V da Dimplex. Use a 
nossa conveniente página online para registar o seu modelo e número 
de série para referência futura em 

www.dimplex.com/register 
 
 

                                                                                                         Modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia com cuidado e guarde estas instruções. 
 CUIDADO: Leia todas as instruções e avisos cuidadosamente 
antes de fazer a instalação. Falhas em seguir estas instruções 
podem resultar num possível choque elétrico, risco de incêndio e 
irá anular a Garantia. 

 

http://www.chamilar.pt/
http://www.dimplex.com/register
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  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 
 

Quando usar aparelhos elétricos, 
deve seguir precauções básicas 
para reduzir o risco de incêndio, de 
incêndio e danos a pessoas. Essas 
precauções incluem: 

1. Leia estas instruções. 

2. Guarde estas instruções. 

3. Atente a todos os avisos. 

4. Siga todas as instruções. 

5. Não use este equipamento 
perto de água. 

6. O equipamento não pode ser 
exposto a salpicos ou gotejar e 
não coloque objetos com 
líquidos (como vasos) em cima. 

 AVISO: Para reduzir o risco de 
incêndio ou choque elétrico, não 
exponha o aparelho à chuva ou 
humidade. 

7. Limpe só com um pano seco. 

8. Não bloqueie qualquer abertura 
de ventilação. Instale de acordo 
com as instruções do fabricante. 

9. Não instale perto de fontes de 
calor como radiadores, registos 
de calor, salamandras ou outros 
aparelhos (incluindo 
amplificadores) que produzam 
calor. 

10. Não coloque fontes de chama 
livre, tipo velas, em cima do 
equipamento. 

 
11. Use só anexos/acessórios 

especificados pelo fabricante. 

12. Use só carrinhos, stands, tripés, 
suportes ou mesas especificadas 
pelo fabricante ou vendidos com 
o equipamento. Quando usar um 
carrinho, tenha cuidado ao mover 
o carrinho e equipamento para 
evitar lesões de quedas. 

13. Desligue a energia do painel de 
serviço durante tempestades ou 
quando estiver longos períodos 
sem utilizar o aparelho. 

14. Passe todo o serviço a pessoal 
técnico qualificado. O serviço é 
necessário quando o aparelho 
tiver sido danificado de alguma 
forma, tal como cabo de 
alimentação danificado, caíram 
objetos ou líquidos no 
equipamento, foi exposto a 
chuva ou humidade, não trabalha 
normalmente ou caiu. 

15. Se o equipamento estiver 
danificado, fale imediatamente 
com o revendedor antes de 
instalar e utilizar. 

16. Não trabalhe com qualquer 
unidade que tenha o cabo de 
alimentação danificado, ou se 
o Opti-V tiver caído ou 
danificado de alguma maneira, 
contacte o seu revendedor e o 
Serviço Técnico. 

17. Não modifique o Opti-V. Use-o 

http://www.dimplex.com/
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  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

Somente como descrito neste 
manual. Qualquer outro uso não 
recomendado pelo fabricante 
podem causar incêndio, choque 
elétrico ou danos a pessoas. 

18. Quando transportar ou arrumar a 
unidade e o cabo, mantenha-os 
num local seco, livre de vibração 
e de forma a evitar danos. 

19. Não instale as baterias do 
telecomando ao contrário, nem 
as force, coloque em calor 
excessivo (como fogo, luz solar 
e similares) ou misture com 
baterias usadas ou diferentes – 
podem explodir ou ter fugas que 
causam danos. 

 
20. Quando substituir as baterias 

assegure-se que o faz por 
baterias alcalinas 1.5 Volt (AAA). 
As baterias têm de ser recicladas 
ou eliminadas apropriadamente. 
Verifique com a Autoridade Local 
ou revendedor para conselhos de 
reciclagem na sua área. 

! NOTA: Para desligar do principal – 
coloque os botões em “O”. O botão 
principal (energia) está no topo da lateral 
esquerda, por cima dos controlos 
manuais – ver Fig. 2 “O/I”. Os botões 
principais devem ficar rapidamente 
operacionais. 

 AVISO: Para evitar acidentes, 
este aparelho deve estar firmemente 
fixado ao solo/parede de acordo com 
as instruções de instalação. 

 AVISO: O telecomando contém 
pequenas baterias. Mantenha-as 
longe das crianças. Se engolidas, 
procure atenção médica imediata. 

! NOTA: Alterações ou 
modificações não aprovadas 
expressamente pelo fabricante 
podem anular a Garantia e a 
permissão de utilização do 
equipamento por parte do utilizador.

 
 
 
 

ATENÇÃO 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

NÃO ABRIR 
SEM PEÇAS DE SERVIÇO NO INTERIOR 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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  Instalação do Opti-V  
 

 AVISO: QUALQUER 
INSTALAÇÃO E SERVIÇO SÓ 
PODE SER EFETUADO POR 
PESSOAL AUTORIZADO E 
QUALIFICADO. TODAS AS 
INSTALAÇÕES TÊM DE 
CUMPRIR COM TODOS OS 
CÓDIGOS E LEIS LOCAIS, E 
INSPECIONADOS E 
APROVADOS PELAS 
AUTORIDADES ANTES DO 
SEU FUNCIONAMENTO. 

 AVISO: Construção e 
ligações elétricas têm de 
respeitar a legislação de 
construção local e outras 
regulações aplicáveis para 
reduzir o risco de incêndio, 
choque elétrico e lesões nas 
pessoas. 

Localização do Opti-V 
O Opti-V usa uma técnica de 
reflexão ilusória e foi concebido 
para trabalhar melhor com pouca 
luz. Se for instalado em áreas 
iluminadas, os fortes reflexos 
podem diminuir a chama. 
Dependendo da sua aplicação, 
o equipamento deve estar a 
uma altura apropriada para ser 
apreciado. Recomenda-se que 
siga as nossas indicações de 
instalação da unidade. 

! NOTA: As medidas são em relação 
à base de onde fica a chama. 

Para aplicações em pé: 
Máximo - 51 in. (129.5 cm) 
Mínimo - 26 in. (66.0 cm) 

Para aplicações sentadas: 
Máximo - 36 in. (91.4 cm) 
Mínimo - 26 in. (66.0 cm) 

Instalação elétrica 
O Opti-V é fornecido montado e 
foi concebido para estar 
permanentemente instalado. A 
unidade já está pronta para a 
instalação elétrica. 

 AVISO: Não tente instalar 
novos circuitos e tomadas. 
Para reduzir o risco de 
incêndio, choque elétrico ou 
lesões, use sempre um 
eletricista qualificado. 

 AVISO: Assegure-se que o 
botão On/Off está na posição Off 
(secção de Funcionamento) e o 
circuito no qual o Opti-V está 
instalado não tem energia (no 
painel de serviço) até que a 
instalação esteja complete. 
! NOTA: Leia todas as 

instruções antes de instalar. 
1. Para uma moldura 

“bruta”, a abertura deve 
seguir as dimensões  

http://www.dimplex.com/
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recomendadas que estão 
na Figura 1. 

! NOTA: As dimensões 
apresentadas são distâncias 
mínimas e variam de acordo com 
o tipo de moldura de suporte e 
opções de acabamento. 
! NOTA: A moldura deve 

ser criada para suportar: 
VF2927L / VFA2927 - 63 lbs (29 kg) 
VF5452L - 116 lbs (52 kg) 

2. Permita até 4 ft. (121.9 cm) 
de cabo de serviço para ligar 

Figura 1 

um cabo de alimentação ao 
grampo do cabo do Opti-V 
ao instalar e antes de 
terminar a parede. 

! NOTA: Um circuito de 
corrente alternada de 15 amp, 
120 volt (VAC) é recomendado, 
mas a unidade pode trabalhar 
com voltagens de 120-240 VAC. 
! NOTA: Use um cabo de 

alimentação mínimo de 14 AWG 
com 2 condutores de cobre 
isolados (branco e preto) e fio de 
terra. 

 
 
 

C 

 

E 

B F 

 
G 

D 
A 

 

 
 A B C D E F G 
VF5452L 54.5 in 

(1380 mm) 
17.7 in 

(450 mm) 
13.6 in 

(345 mm) 
2.9 in 

(74 mm) 
5.3 in 

(135 mm) 
18.6 in 

(474 mm) 
55.3 in 

(1404 mm) 

VF2927L 30.0 in 
(762 mm) 

17.7 in 
(450 mm) 

13.6 in 
(345 mm) 

2.9 in 
(74 mm) 

5.3 in 
(135 mm) 

18.6 in 
(474 mm) 

30.5 in 
(775 mm) 

VFA2927 30.0 in 
(762 mm) 

17.7 in 
(450 mm) 

13.6 in 
(345 mm) 

2.9 in 
(74 mm) 

5.3 in 
(135 mm) 

18.6 in 
(474 mm) 

30.5 in 
(775 mm) 

Instalação do Opti-V 
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Não use cabos com 
condutores em alumínio. 
! NOTA: Recomenda-se que a 

instalação drywall e acabamentos 
sejam finalizados após a unidade 
estar instalada. 
3. No canto superior esquerdo 

da unidade, desaperte os 2 
parafusos de suporte e 
remova a capa do painel 
elétrico. (Fig. 2) 

4. Instale um cabo de ligação ⅜ 
in. (10 mm) ou ½ in. (13 mm), 
não incluído, adequado para 
um orifício ⅞ in. (22 mm), para 
a placa do cabo e passe o 
cabo de fornecimento através 
do ligador e fixe-o. 

5. Coloque a unidade na 
abertura, nivele com calços 
se necessário e 

fixe a unidade à moldura 
usando as flanges de 
montagem incluidas (Fig. 3). 

  CUIDADO: Quando inserir a 
unidade, cuidado para não 
danificar ou cortar qualquer cabo 
oculto na parede. 
6. Remova a capa exterior e 

decape os condutores 
individuais ½ in. (1.3 cm) da 
extremidade. 

7. Ligue o fio preto da unidade 
ao Live (120V) ou fio Line 1 
(240V) da fonte de energia 
usando um ligador (incluído). 

8. Ligue o fio branco da unidade 
ao Neutro (120V)   ou Line 2 
(240V) da fonte de energia 
com um ligador (incluído). 

 

  

Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mounting 
Flanges 

Figura 2 
Grounding 
Screw 

Cable Plate 

Cable Clamp 
Hole 

Electrical 
Cover Panel 

Instalação do Opti-V 
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! NOTA: Tampe qualquer fio 
adicional que não foi usado na 
instalação. 
9. Assegure-se que o fio verde 

de terra está bem fixo na 
placa posterior. 

  CUIDADO: Assegure-se 
que os ligadores de fio 
estão bem apertados, para 
que não hajam fios (live ou 
neutros) expostos. 
10. Assegure-se que o fio de 

terra do cabo de 
alimentação está bem fixo 
no parafuso de terra. 

! NOTA: As ligações elétricas 
do Opti-V alimentam uma 
tomada de 3 pinos debaixo da 
abertura do orifício elétrico. 
Antes de fechar a tampa elétrica, 
assegure-se que a tomada está 
completamente instalada. 
11. Reinstale a tampa do painel 

elétrico. 
12. Reinstale a folha protetora 

para evitar que poeiras 
entrem na unidade enquanto 
termina o revestimento. 

13. Termine a parede 
circundante. Há 3 diferentes 
opções para finalizar a 
parede: 

• Permanente – instale uma 
drywall até à flange que 
rodeia a abertura. 

• Semi Permanente – 
termine à volta dos limites 
usando material 
intermitente (não incluído). 

• Flexível – crie aberturas 
grandes o suficiente para 
aceder às flanges de 
montagem e para uma 
frente falsa que possa ser 
removida. 

Instalação do Opti-V 
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A B C D E F 
Sensor Remoto IR 

  Funcionamento  
 

Figura 2 

 

 AVISO: Este Opti-V deve ser 
corretamente instalado antes de 
ser usado. 
O botão de energia (Fig. 2A) deve 
primeiro ser ligado em "I" para 
trabalhar. 
Um logo ‘Opti-V’ aparece no 
ecrã durante 3 segs. antes da 
figura da chama aparecer. 
! NOTA: O utilizador pode ver 

um ecrã branco durante 5 segs., 
a cada 30 mins. Isto é normal e 
não é causa para alarme. 
Funcionamento manual 
Os comandos manuais para o 
ecrã estão em cima à esquerda, 
no interior, acima do vidro (Fig. 2). 
O botão de energia (Fig. 2A) 
pode ser usado para desligar o 
equipamento (Off “O”) quando 
não for necessário, por exemplo,  

durante a noite ou em longos 
períodos de inatividade, para 
evitar consume desnecessário 
de energia. 
! NOTA: Assegure-se que o 

botão de energia está fácil e 
rapidamente operacional. 
O botão de standby " " (Fig. 2B) 
está localizado abaixo do botão 
de energia. Uma luz vermelha 
indica que a unidade está em 
modo standby (Fig. 2). 
O volume dos efeitos de som 
pode ser ajustado mais ou 
menos pressionando os botões 
de controlo de volume (Fig. 2C 
e 2D). 
O brilho do seu ecrã pode ser 
ajustado usando  (Fig. 2E) e  
(Fig. 2F). O botão     escurece o 
ecrã e o botão     aclara o 
mesmo. 

http://www.dimplex.com/
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! NOTA: No modelo VF5452L 
existem controlos de brilho para 
cada ecrã LED. Os controlos de 
brilho do ecrã direito estão 
localizados no centro da unidade. 
Funcionamento do 
telecomando 
O telecomando pode funcionar 
quando a unidade estiver ligada 
na posição ON "I" (Fig. 2A). 
Aponte o telecomando ao sensor 
remoto IR localizado à esquerda 
do display (Fig. 2). O volume 
pode ser ajustado para cima ou 
para baixo pressionando os 
botões de controlo de volume 
(+ e -). 
Substituição da bateria 
! NOTA: O telecomando vem 

embalado separadamente em 
cartão. 
1. Deslize a capa da bateria no 

comando (Fig. 3). 
2. Coloque corretamente 2 

baterias 1.5 Volt (AAA) no 
sítio. 

3. Feche a capa da bateria. 
A bateria deve ser 
reciclada corretamente. 
Fale com as Autoridades 
Locais ou revendedor 
para se aconselhar. 

Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botão 
Standby 

 
Controlo do 
volume 

 

Capa da 
bateria

Funcionamento 
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 AVISO: Desligue na energia 
antes de tentar qualquer 
manutenção ou limpeza para 
reduzir o risco de incêndio, 
choque elétrico ou lesões. 
Limpeza do Vidro 
O vidro é limpo na fábrica durante 
o processo de montagem. 
Durante o envio, instalação, 
manuseamento, etc., o vidro 
pode ficar com partículas de pó, 
estas podem ser removidas 
passando suavemente um pano 
de limpeza seco. 
Para remover dedadas ou outras 
marcas, o vidro pode ser limpo 
com um pano seco, e deve ser 
completamente seco com um 
pano sem fibras para evitar 
manchas de água. Para evitar 
riscos, não use limpadores 
abrasivos ou sprays no vidro. 
Limpeza da superfície do 
Opti-V 
Para remover dedadas ou 
outras marcas, o revestimento 
exterior pode ser limpo com um 
pano húmido com um 
detergente suave. A superfície 
deve ser completamente seca 
com um pano sem fibras para 
evitar manchas de água. 
 

Manutenção 
Exceto para a instalação e a 
limpeza descritas neste manual, 
qualquer serviço de manutenção 
deve ser efectuado por um 
Serviço Autorizado qualificado. 

MANUTENÇÃO 

http://www.dimplex.com/
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Garantia Limitada de Dois Anos 
Produtos aos quais esta garantia 
limitada se aplica 
Esta garantia limitada aplica-se aos 
seguintes modelos do seu novo equipamento 
Dimplex Opti-V: VF5452L, VF2927L e 
VFA2927 e a novos revestimentos Dimplex 
(cornijas) e cercas. Esta garantia limitada 
aplica-se só a compras feitas em qualquer 
província do Canadá exceto os Territórios 
Yukon, Nunavut ou Noroeste ou em qualquer 
um dos 50 Estados dos EUA (e Distrito de 
Columbia) exceto Hawaii e Alaska. Esta 
garantia limitada aplica-se ao comprador 
original e não é transferível. 
Produtos excluídos desta garantia limitada 
Lâmpadas não estão cobertas por esta 
garantia limitada e são da exclusive 
responsabilidade do dono/cliente. Produtos 
comprados nos Territórios Yukon, Nunavut 
Noroeste, Hawaii ou Alasca não são 
cobertos por esta garantia limitada. Produtos 
comprados nestes Estados, províncias ou 
territórios são vendidos como SEM garantia 
ou condições de qualquer tipo (incluindo, 
sem limitação, qualquer garantia implícita ou 
condições de mercantilidade ou adequadas 
a um propósito particular) e todo o risco de 
qualidade e performance do Produto é do 
comprador, e no caso de defeito o 
comprador assume todos os custos 
necessários de manutenção e reparação. 
O que esta garantia limitada cobre e 
durante quanto tempo 
Produtos, outros que não revestimentos 
(capas) e cercas, cobertos por esta garantia 
limitada foram testados e inspecionados 
antes de serem enviados e, sujeitos aos 
termos desta garantia, a Dimplex garante 
que os produtos estão livres de defeitos 
relativamente a material e mão-de-obra 
durante um período de 2 anos a partir da 
data da 1ª compra de tais produtos. 
Revestimentos (capas) e cercas Dimplex 
cobertos por esta garantia limitada foram 
testados e inspecionados antes do envio e, 
sujeitos aos termos desta garantia, a Dimplex 
garante que os produtos estão livres de 
defeitos relativamente a material e mão-de-
obra durante um período de 1 ano a partir da 
data da 1ª compra de tais produtos. 
O período limitado de garantia de 2 anos 
para produtos exceto revestimentos 

(capas) e cercas e o período de 1 ano para 
revestimentos (capas) e cercas também se 
aplica a qualquer garantia implícita que pode 
existir sob lei aplicável. Algumas jurisdições 
não permitem limitações na duração de 
garantias implícitas, por isso a limitação acima 
poderá não se aplicar ao comprador. 
O que esta garantia limitada não cobre 
Esta garantia limitada não se aplica a 
produtos que foram reparados (exceto pela 
Dimplex ou revendedor autorizado) ou 
modificado de qualquer outra forma. Esta 
garantia limitada também não se aplica a 
defeitos resultantes de má utilização, abuso, 
acidente, negligência, instalação incorreta, 
manutenção inapropriada ou 
manuseamento, ou por trabalhar com uma 
fonte de energia incorreta. 
O que fazer para ter Serviço abrangido 
por esta garantia limitada 
Os defeitos devem ser chamados à atenção 
do Serviço Técnico Dimplex contactando a 
Dimplex 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539), 
ou 1367 Industrial Road, Cam- bridge 
Ontario, Canadá N3H 4W3. Por favor, tenha 
à mão a prova de compra, catálogo/modelo e 
número de série quando ligar. O serviço de 
Garantia Limitada necessita da prova de 
compra do equipamento. 
O que a Dimplex fará em caso de defeito 
No caso de se provar que um produto ou 
parte, coberta por esta garantia limitada, tem 
defeitos no material ou mão-de-obra durante 
(i) o período limitado de garantia de 2 anos 
para produtos que não os revestimentos 
(capas) e cercas, e (ii) o período limitado de 
garantia para revestimentos (capas) e 
cercas, tem os seguintes direitos: 

• A Dimplex irá, à sua discrição, reparar ou 
substituir tal produto ou parte defeituosa sem 
custos. Se a Dimplex for incapaz de reparar 
ou substituir tal Produto ou parte, ou se a 
reparação ou substituição não for 
comercialmente viável ou a tempo, a Dimplex 
pode, em detrimento da reparação ou 
substituição, ressarcir o preço de compra do 
produto ou parte. 

GARANTIA 
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• O serviço de garantia limitada só é 
efectuado por revendedores ou agentes 
técnicos autorizados Dimplex para 
serviços relacionados com a garantia 
limitada. 

• Para produtos que não revestimentos 
(capas) e cercas, esta garantia limitada 
de 2 anos possibilita que o cliente tenha 
disponível Serviços de garantia na loja 
ou em sua casa. De acordo, a Dimplex 
será responsável por todo o trabalho de 
transporte e trabalho associados com a 
reparação ou substituição do produto 
ou partes exceto o seguinte: (i) se o 
local do equipamento estiver a mais de 
30 milhas (48 km) do Serviço mais 
próximo do revendedor ou agente, 
podem ser cobrados custos; e (ii) o 
cliente é o único responsável por 
fornecer acesso claro a todas as partes 
do produto que podem ser reparadas. 

• Para revestimentos (capas) e 
cercas, essa garantia limitada de 1 
ano não dá direito ao comprador a 
serviço de garantia no local ou em 
casa. O cliente é responsável pela 
remoção e transporte dos 
revestimentos (capas) e cercas (e 
qualquer produto ou parte de 
substituição) de e para o revendedor 
autorizado ou local de trabalho do 
agente de serviço. Serviços no local 
ou em casa para revestimentos 
(capas) ou cercas devem ser 
efetuados a pedido específico e custos 
do cliente às taxas da Dimplex para 
este tipo de serviço nesse momento. A 
Dimplex não será responsabilizada 
por, e esta garantia limitada não 
incluirá, qualquer despesa decorrente 
de instalação ou remoção de 
revestimentos (capas) ou cercas ou 
outras partes (ou qualquer produto ou 
parte de substituição) incluindo, sem 
limitação, todos os custos de envio e 
transporte de e para o revendedor 
autorizado ou local de trabalho do 
agente técnico e custos de mão-de-
obra. Tais custos são da exclusiva 
responsabilidade do comprador. 

 
 
 

 
O que a Dimplex e os seus revendedores e 
agentes não são responsáveis por: 
EM QUALQUER EVENTO A DIMPLEX, OS 
SEUS DIRETORES, COLABORADORES 
OU AGENTES SERÃO 
RESPONSABILIZADOS PELO 
COMPRADOR OU OUTROS, QUER EM 
CONTRATO, DELITO OU OUTRA BASE 
POR QUALQUER INDIRETO, ESPECIAL, 
PUNITIVO, CONSEQUENCIAL OU 
ACIDENTAL DANO , CUSTO OU PERDA 
RESULTANTES DE OU EM LIGAÇÃO À 
VENDA, MANUTENÇÃO, USO OU 
INABILIDADE EM USAR O PRODUTO, 
MESMO QUE A DIMPLEX OU OS SEUS 
DIRETORES, COLABORADORES OU 
AGENTES TENHAM SIDO AVISADOS  DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS, 
CUSTOS OU DANOS OU SE ESSAS 
PERDAS, CUSTOS OU DANOS SEJAM 
PREVISÍVEIS. DE FORM AALGUMA A 
DIMPLEX OU OS SEUS DIRETORES, 
COLABORADORES E AGENTES SÃO 
RESPONSÁVEIS POR QUALQUER 
PERDA, CUSTOS E DANOS DIRETOS 
QUE EXCEDAM O PREÇO DE COMPRA 
DO PRODUTO. 
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM 
A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR 
ISSO AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES 
ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR AO 
COMPRADOR. 
Como leis Estaduais e Provinciais se aplicam 
Esta garantia limitada dá-lhe direitos legais 
específicos, e pode também ter outros 
direitos que variam de jurisdição para 
jurisdição. As provisões da Convenção das 
Nações Unidas em Contratos sobre a Venda 
de Produtos nãos e aplicam a esta garantia 
limitada ou à venda de produtos cobertos por 
esta garantia limitada. 
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Resolução de problemas e suporte técnico, assim como a lista de 
peças de substituição podem ser encontradas no website 

www.dimplex.com/customer_support. 
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