
Utilize uma empresa credenciada MIDEA para instalação deste equipamento e tenha assegurada a 
garantia total constante no manual do usuário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

A MIDEA concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: 
GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 21 meses, TOTALIZANDO 24 MESES DE 
GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma 
empresa credenciada e operado de acordo com este manual do usuário, em condições normais de uso e 
serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela MIDEA sem 
ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL.

Não estão incluídos neste prazo de garantia adicional peças plásticas, filtros de ar, assim como problemas 
com equipamentos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. 
Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra do equipamento. Também não 
fazem parte desta garantia fluido refrigerante, óleo, nem componentes não fornecidos nos produtos, mas 
necessários para a instalação das unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/interligação do sistema.

A MIDEA concederá ainda, apenas para o COMPRESSOR, garantia adicional de 10 (dez) anos contados a 
partir da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor, desde que o equipamento seja instalado por 
uma empresa credenciada e operado de acordo com este manual do usuário, em condições normais de 
uso e serviço. O consumidor deverá apresentar a Nota Fiscal do produto e a Nota Fiscal de instalação com 
um credenciado MIDEA para acionamento da garantia adicional do compressor.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

• Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

• Manutenção das unidades, que inclui limpeza e substituição de filtros de ar.

• Despesas eventuais de transporte da unidade até a oficina.

• Despesas de locomoção do técnico para atendimento à domicílio quando o equipamento estiver fora 
do perímetro urbano da cidade sede da empresa credenciada pela MIDEA.

PONTOS DE ATENÇÃO REFERENTES A INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO:

A garantia legal e/ou as garantias adicionais serão canceladas caso não tenham sido respeitadas as 
orientações disponíveis nos manuais (de Instalação, Operação e Manutenção e do Usuário) no que tange 
a instalação e a manutenção, sendo assim, quando não respeitadas essas instruções:

1. Verificado se a capacidade do produto realmente atende as dimensões do ambiente a ser climatizado.

2. Verificado se a alimentação elétrica e o disjuntor atendem as demandas de carga do produto. É 
importante consultar um profissional capacitado e seguir a NBR-5410.

3. Observado o correto nivelamento das unidades para funcionamento devido destas.

4. Respeitados os limites de comprimento de linha e desnível entre as unidades interna e externa.

5. Realizado isolamento térmico nas tubulações.

6. Verificado se os cabos de interligação entre as unidades interna e externa não tenham emendas.

7. Observados os espaçamentos mínimos e de que não hajam obstruções ao redor das unidades para 
garantir a correta circulação de ar.
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PONTOS DE ATENÇÃO REFERENTES A INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO (cont.):

8. Verificado se o dreno da unidade interna não é menor que 19,05 mm (3/4 in), do contrário poderá 
comprometer a drenagem do produto e, desta maneira, implicando em possível gotejamento.

9. Realizado o procedimento de vácuo, fundamental para a durabilidade do equipamento, principalmente 
no que diz respeito a vida útil do compressor.

10. Utilizado Nitrogênio (N2) para efetuar procedimento de brasagem (caso haja necessidade).

11. Utilizada tubulação de cobre respeitando os diâmetros conforme a capacidade do equipamento.

Todas as informações acima são detalhadas no Manual de Instalação, Operação e Manutenção.

OBSERVAÇÕES PERTINENTES:

1. A garantia legal ou adicionais não cobrem despesas relacionadas ao acesso ao produto, tais como 
necessidade de alteração da infraestrutura do local, contratação/aquisição de EPIs ou de equipamentos 
para acesso de manutenção tais como: plataformas, andaimes ou similares;

2. Se no atendimento em garantia o produto não apresentar os defeitos relatados pelo consumidor ou 
apresentar uso inadequado, assim sendo será cobrada taxa de visita técnica.

3. A garantia adicional do produto e a garantia adicional do compressor perderão a validade caso o 
defeito apresentado tenha sido ocasionado pela falta de manutenção preventiva e/ou realizada por 
empresa não credenciada MIDEA.

A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTES CASOS:

• Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais MIDEA.

• Modificação das características originais de fábrica.

• Dados de identificação das unidades alterados ou rasurados.

• Unidades ligadas em rede com tensão diferente da especificada na etiqueta de identificação.

• Danos causados ao equipamento por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.

• Unidades ligadas com comandos a distância não originais de fábrica.

• Qualquer instalação diversa das recomendadas no Manual de Instalação, Operação e Manutenção.

Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia estes serão, 
sempre que possível, reparados ou em último caso substituídos por igual ou equivalente.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituições dos componentes defeituosos.

Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a data em que se extingue esta Garantia serão 
cobrados integralmente do usuário.

O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a 
MIDEA com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do 
fabricante aos termos aqui expostos.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA 
HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA SPRINGER CARRIER LTDA.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este certificado, pois 
ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia.

UMA EMPRESA MIDEA CARRIER


