
GARANTIE
A Empresa fornece garantia de que não há defeitos de material ou de fabricação no hardware, sob uso normal 
e serviço, durante o Período de Garantia, que é de doze (12) meses a partir da data de entrega ao comprador 
ou usuário final. O comprovante de entrega é obrigatório e deve ser registrado na Empresa. Para solicitar 
a garantia, o cliente deve devolver o produto em questão usando o processo de autorização de devolução 
de mercadoria (RMA) da IB. Todos os reparos cobertos por essa garantia devem ser realizados na fábrica 
da Empresa ou em outras instalações de reparo de garantia autorizados pela Empresa. Qualquer defeito 
encontrado que se enquadre no escopo da garantia será reparado pela Empresa, e todos os encargos de mão 
de obra e material serão arcados pela Empresa. Se for constatado que não há falhas por parte da Empresa, 
ou que o dano a ser reparado foi causado por negligência do cliente, seus agentes ou funcionários, o cliente 
concorda em pagar todas as despesas, incluindo frete e outras despesas associadas a esses reparos.

Qualquer violação, mau uso ou negligência no manuseio ou uso do Equipamento anula a garantia. Além disso, 
a garantia é anulada se, a qualquer momento, o Cliente tentar fazer alterações internas em qualquer um dos 
componentes do Equipamento; se a qualquer momento a energia fornecida a qualquer parte do equipamento 
exceder a tolerância nominal; se qualquer dispositivo externo conectado pelo Cliente criar condições que 
excedam a tolerância do Equipamento; ou se a placa de número de série for removida ou desfigurada. A 
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE CONCEDE A ANULAÇÃO DA GARANTIA SERÁ DEFINIDA AO INCLUIR 
TODAS AS POSSIBILIDADES DESCRITAS NESTE PARÁGRAFO, EM CONJUNTO COM QUALQUER PRÁTICA 
QUE RESULTE EM CONDIÇÕES QUE EXCEDAM A TOLERÂNCIA DE PROJETO DO EQUIPAMENTO.

Garantia de Software

A Integrated Biometrics, LLC fornece um kit de ferramentas de software padrão conhecido como “Software 
Development Kit” (SDK). O SDK é fornecido sem garantia de desempenho ou compatibilidade. A Integrated 
Biometrics, LLC, reserva-se o direito de modificar, descontinuar ou aprimorar os recursos e funcionalidades 
oferecidos pelo SDK sem aviso prévio. A Integrated Biometrics, LLC deve fornecer um documento detalhado 
das Notas de Lançamento de Versão para acompanhar cada nova versão do Kit de Desenvolvimento 
de Software. É de responsabilidade exclusiva do cliente atualizar, testar e liberar aplicativos de software 
dependentes do SDK durante todo o ciclo de vida do aplicativo.

Limitações Especiais - Filme

A Companhia garante seu filme contra degradação e deterioração por 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega, desde que seja utilizada de acordo com as boas práticas de limpeza, incluindo protegê-lo de objetos 
pontiagudos ou abrasão excessiva durante o transporte ou manuseio. A maioria das famílias de produtos 
químicos não danificarão o filme EL, no entanto, deve-se tomar cuidado para mantê-lo limpo o tempo todo, 
simplesmente limpando-o com um pano limpo. Em geral, não coloque soluções químicas no filme. Se derramar 
produtos químicos no filme, limpe-o imediatamente.

• Não use Purell ou produtos que contenham álcool metílico.

• Álcool ou produtos à base de álcool podem causar manchas se permanecerem na superfície do filme; 
limpe imediatamente o álcool ou produtos à base de álcool.

• Não coloque soluções químicas no escâner, nem permita que permaneçam na superfície do 
filme. Os produtos comuns que requerem atenção e remoção imediatas incluem, entre outros, os 
seguintes:

 - Lo Acetona e Removedores de esmalte
 - Tinta
 - Diluentes de tinta
 - Removedores de manchas
 - Gasolina ou derivados de petróleo
 - Pesticidas e herbicidas



 - Produtos com infusão DEET ou DEET
 - Panos, trapos ou dispositivos de limpeza impregnados com qualquer um dos exemplos acima

A GARANTIA ESTABELECIDA NESTA SEÇÃO, É LIMITADA E SUBSTITUI TODAS AS DEMAIS GARANTIAS E 
COBRE A OBRIGAÇÃO E A RESPONSABILIDADE LEGAL ÚNICA E TOTAL DA GARANTIA DA COMPANHIA, AOS 
CLIENTES E ATRIBUIÇÕES EM CONEXÃO AOS BENS E SERVIÇOS CONFORME PREVISTOS NOS TERMOS 
DESTE DOCUMENTO. TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS 
NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO E / OU ADEQUAÇÃO À QUALQUER 
FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.

Limitação de Responsabilidade

A RESPONSABILIDADE TOTAL DA COMPANHIA AO CLIENTE (OU SEUS ASSOCIADOS) POR DANOS 
POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES, PERDAS OU DANOS DECORRENTES DE OU DE QUALQUER FORMA 
RELACIONADA A QUALQUER CAUSA EM RELAÇÃO A ESTE ACORDO, SEJA ELE COM BASE EM CONTRATO, 
DANO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E / OU TOTAL NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA, QUEBRA DE 
GARANTIA OU OUTRA CAUSA (uma “REIVINDICAÇÃO”) EM HIPÓTESE NENHUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE 
COMPRA DA REMESSA ESPECÍFICA NO QUE DIZ RESPEITO A TAIS REIVINDICAÇÕES.

NÃO OBSTANTE A SENTENÇA ANTERIOR, SOB NENHUMA CIRSCUNTÂNCIA O VENDEDOR SERÁ 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS POR FALTA DE USO, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE 
GANHOS, RECEITAS OU OPORTUNIDADES, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS OU POR DANOS A PESSOAS 
OU PROPRIEDADES, OU POR RAZÕES ESPECIAIS. DANOS SECUNDÁRIOS, INDIRETOS, PUNITIVOS, 
CONSEQÜENCIAIS OU OUTROS DE QUALQUER TIPO OU NATUREZA.

ABOUT INTEGRATED BIOMETRICS

Integrated Biometrics, LLC creates the world’s most mobile, durable and reliable FBI-certified fingerprint 
sensors. Law enforcement, military, homeland security, national identity, election validation, financial and 
social services organizations around the world rely on Integrated Biometrics’ products for fast, accurate 
enrollment, identification and verification, even in remote locations under extreme conditions.
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