
13.6 Garantia
Para registar o aquecedor de água, pode-se preencher e devolver o cartão de garantia
incluído. Também se pode registar o aquecedor de água online no site da A.O. Smith.

Artigo 1: Garantia geral
Se, após a verificação e a critério exclusivo da A.O. Smith, um componente ou peça (com
exclusão do reservatório de aço revestido a vidro) de um aquecedor de água fornecido
pela A.O. Smith no prazo de dois anos a contar da data de instalação original apresentar
defeitos ou não funcionar corretamente devido a defeito de fabrico e/ou de material, a
A.O. Smith procederá à reparação ou substituição deste componente ou peça.

Artigo 2: Garantia do reservatório
Se, após a inspeção e a critério exclusivo da A.O. Smith, o reservatório de aço revestido a
vidro de um aquecedor de água fornecido pela A.O. Smith no prazo de 3 anos a contar da
data de instalação original apresentar fugas devido a ferrugem ou corrosão no lado da
água, a A.O. Smith disponibilizar-se-á para substituir o aquecedor de água defeituoso por
um totalmente novo de tamanho equivalente e qualidade equivalentes. O período de
garantia aplicável ao aquecedor de água de substituição equivalerá ao período de garantia
residual do aquecedor de água original. Não obstante o referido anteriormente no presente
artigo, no caso de ser usada água não filtrada ou descalcificada ou mantida no aquecedor
de água, a garantia será reduzida para um ano a contar da data de instalação original.

Artigo 3: Condições de instalação e de utilização
A garantia definida nos artigos 1 e 2 será aplicável unicamente sob as seguintes
condições:

O aquecedor de água foi instalado sob rigoroso cumprimento das instruções de
instalação da A.O. Smith para o modelo específico, assim dos regulamentos, regras e
códigos de instalação e de construção governamentais e da autoridade local em vigor
no momento da instalação.
O aquecedor de água permanece instalado no local de instalação original.
O aquecedor de água é usado exclusivamente com água potável, que pode circular
livremente em todos os momentos (um permutador de calor instalado
separadamente é obrigatório para o aquecimento de água salgada ou água
corrosiva).
O reservatório está protegido contra depósitos de calcário e calamina nocivos através
da manutenção periódica.
As temperaturas da água no aquecedor não excedem os valores máximos de ajuste
dos termóstatos, que fazem parte do aquecedor de água.
A pressão da água e/ou a carga térmica não excedem os valores máximos indicados
na placa de características do aquecedor de água.
O aquecedor de água foi instalado numa atmosfera ou ambiente não corrosivos.
O aquecedor de água está ligado a um sistema de saída de água fria protegido,
aprovado pela autoridade competente, com capacidade suficiente para este efeito e
que forneça uma pressão de água não superior à pressão de operacionalidade
indicada no aquecedor de água; e quando aplicável por uma válvula de alívio de
pressão e de temperatura igualmente aprovada; montada em conformidade com as
instruções de instalação da A.O. Smith para o modelo específico de aquecedor de
água e também em conformidade com os regulamentos, regras e códigos de
instalação e de construção governamentais e da autoridade local.
O aquecedor de água está sempre equipado com proteção catódica. Se forem usados
ânodos sacrificiais para este efeito, estes devem ser substituídos e renovados
quando e assim que estiverem 60% ou mais consumidos. Quando são usados ânodos
de potência, é importante garantir o seu funcionamento correto.
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Artigo 4: Exclusões
A garantia definida nos artigos 1 e 2 não será aplicável nos seguintes casos:

Danos no aquecedor de água causados por um fator externo
Utilização abusiva, negligência (incluindo danos causados por gelo), modificação,
utilização incorreta e/ou não autorizada do aquecedor de água e qualquer tentativa
de reparação de fugas
Contaminantes ou outras substâncias que foram deixados entrar no reservatório
Condutividade da água inferior a 125 μS/cm e/ou dureza (iões alcalinoterrosos) da
água inferior a 1,00 mmol/litro
Fluxo ou armazenamento de água recirculada não filtrada no aquecedor de água
Quaisquer tentativas de reparação de um aquecedor de água defeituoso por alguém
que não um técnico de assistência.

Artigo 5: Âmbito da garantia
As obrigações da A.O. Smith em virtude da garantia fornecida não vão além da entrega
gratuita a partir do armazém de peças ou componentes ou do aquecedor de água de
substituição; os custos de transporte, mão-de-obra, instalação e afins associados à
substituição não serão suportados pela A.O. Smith.

Artigo 6: Reclamações
Uma reclamação com base na garantia especificada tem de ser apresentada ao
representante onde o aquecedor de água foi adquirido ou a outro representante autorizado
dos produtos A.O. Smith Water Products Company. A inspeção do aquecedor de água
referida nos artigos 1.º e 2.º será levada a cabo num dos laboratórios da A.O. Smith
Water Products Company.

Artigo 7: Obrigações da A.O. Smith
A A.O. Smith não concede qualquer outra garantia relativa aos seus aquecedores de água
nem aos (conjuntos ou peças dos) aquecedores de água fornecidos para efeitos de
substituição, exceto a garantia expressamente definida nestes artigos.

De acordo com os termos da garantia fornecida, a A.O. Smith não é responsável por danos
pessoais ou materiais causados por (conjuntos ou peças ou pelo reservatório de aço
revestido a vidro de) um aquecedor de água (de substituição) por ela fornecido.
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