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Densímetro Bateria – DSB-500 
 

 
 

Modo Uso:Temperatura: 20ºC. Escalas - 1.100 a 1.150-Verm. Sem Carga / 
1.150 a 1.250 – Branco ½ Carga / 1.250 a 1.300- Azul Carga OK 
   Modelo        Controle 

 
 

Obs. - Todos os dados, fotos e características do produto podem ser alterados 
sem aviso prévio 
Garantia de fábrica de 6 meses contra possíveis defeitos de fabricação. 
 - O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o 
seu manual de instruções; 

- Custo de transporte para reparo em garantia (frete por conta do cliente); 
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas, corpo/flutuador 

danificadas,. ... 
- O aparelho for conectado inadequadamente e/ou não forem observadas as 

especificações e recomendações deste manual. 
A Garantia perderá sua validade se: 
Atenção: - Para a garantia é necessário encaminhar o certificado, a nota fiscal de 
compra e o produto. Sendo válida somente se a etiqueta de número de série (código 
de barras) colada no produto for correspondente (isto é, os números internos devem 
ser iguais, desconsiderar o 1º e o último dígito). 
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