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TERMO DE GARANTIA
A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90
, desde
dias, contados
que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações
descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período
estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente
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estão autorizados a reparar defeitos cobertos nesta garantia. Para
informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC:
0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de
irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto,
como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao
usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e
. A garantia perde
acessórios em geral)
seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo
com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer
qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e
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adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para
conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou
manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora
do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de
qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos
língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante apresentação da
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COMO INSTALAR AS BATERIAS DO NET FORCE
1. Com uma ferramenta apropriada, abra a tampa do compartimento de baterias.
2. Coloque as 6 baterias LR44 de 1,5V no compartimento de acordo com a
polaridade correta (ver figura 3)
3. Feche a tampa do compartimento de baterias e parafuse novamente.
FUNCIONAMENTO DO NET FORCE
1. Empurre a chave “Liga/Desliga” para a posição LIGA.
2. Coloque o microfone próximo a boca e pressione o botão”Aperte para Falar”
para transmitir sua mensagem.
3. Solte o botão “Aperte para Falar” para receber a sua mensagem através do
alto-falante.
4. Uma melhor transmissão e recepção podem ser obtidas quando a antenna
estiver em posição vertical.
5. Empurre a chave “Liga/Desliga” para a posição “Desligar” para desligar o Net
Force após o uso.
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PARA SUBSTITUIR AS CAPAS INTERCAMBIÁVEIS
Use seu dedo para remover o plástico de proteção e em seguida introduza a
capa de sua preferência no compartimento de capas, coloque novamente o
plástico de proteção na posição de funcionamento. (Ver figura 2)
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PARA SUBSTITUIR SUA FOTO
1. Remova a placa de PVC do porta Retrato.
2. Introduza sua foto favorita no compartimento, e coloque a placa de PVC na
posição de funcionamento. (Ver figura 1)
Nota:
O mau uso do equipamento poderá acarretar interferências em comunicações de radios e ou
televisores. Estas interferencias poderão ser verificadas no ligar e desligar do aparelho.
Neste caso a situação poderá ser corrigida:
- reorientar a antena receptora;
- afastar-se do equipamento doméstico (rádio-tv)
- Conectar-se em um circuito diferente do equipamento domestico
- Consultar um técnico de recepção de rádio/tv

- baterias gastas devem ser removidas do brinquedo;
- os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- somente use baterias recomendadas neste manual;
- guardar este manual para eventuais consultas.
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ATENÇÃO:
1. A troca de bateria deve ser feita por um adulto;
2. Não recomendado para crianças menores de 6 anos por conter peças
pequenas que podem ser engolidas;
3. Não toque ou modifique componentes internos com excessão das baterias;
4. Não misture baterias novas com baterias velhas;
5. Não misture diferentes tipos de baterias;
6. Não coloque as baterias em contato com o fogo, as baterias podem vazar ou
explodir.

UTILIZA 6 BATERIAS
AG13/LR44 1.5V

AVISO:
- baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem
recarregadas
- baterias recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de
um adulto;

TAMPA DO
COMPARTIMENTO
DE BATERIAS

COMPARTIMENTO
DE BATERIAS
(Figura 3)

