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Informação Geral
O comunicador 3G-COM-G está desenhado para transmitir eventos 
através de uma comunicação à internet a través de três vias de 
comunicação:
1) Conexão à internet via uma rede WiFi
2) Conexão à internet utilizando o serviço de dados móveis
3) Envio de mensagens de texto utilizando o serviço celular

O comunicador prioriza as comunicações a través de uma conexão WiFi, 
deste modo, a conexão ou transmissão de dados por telefonia móvel é 
utilizada como backup quando houver uma falha ou ausência na cone-
xão da rede WiFi

Especificações Técnicas:
WiFi:

• Transmissão: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
• Certificado FCC/CE-REDE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
• Potência de transmissão: 20,5 dBm.
• Autenticação Wi-Fi via WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK.
• Antena: tipo PCB trace.

3G UMTS/HSDPA

• Transmissão: GSM, GPRS / SMS.
• Quad-band Automático: 850/1900MHz UMTS

 850/900/1800/1900MHz GSM

• Configuração de Carriers: Automática.
• 110dBm @UMTS Bands -108.5dBm @GSM 900MHz -108.5dBm @GSM 1800MHz

Especificações gerais
• Dupla via de comunicação WiFi e 3G UMTS/HSDPA.
• Compatível com PC-732G / A2K4-NG / A2K8.
• 1 Destinatário de redes móveis e 1 Destinatário WiFi para relatórios a 
monitorização.
• Permite a programação própria e do painel com o software AC4
• Permite a programação por Aplicativo em modo AP desde Garnet 
Programmer
• Relatórios com formato residencial (restrição de eventos).
• Pode usar nomes de domínio no lugar de endereços IP.
• Conexão com barramento dedicado (BARRAMENTO-C485).
• Permite a operação remota do sistema a través de smartphones utili-
zando a Aplicativo Garnet Controle.
• Até 20 usuários residenciais.
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• Comunicação de eventos usando UDP
• Período de supervisão por WiFi configurável :1 a 99 minutos.
• Período de supervisão por 3G configurável :1 a 9999 minutos.
• Dos formatos de reporte Garnet: DC1 e SDC2.
• 9 LEDs indicadores de estado e sinal sobre a placa.
• No requer bateria própria, compartilha a bateria do painel de alarmes.
• Tensão de alimentação nominal: 12VCC (9 a 14VCC).
• Consumo: 90 ~ 135 mA

Descrição do módulo:
Formatos de Comunicação:

O comunicador de Alarme 3G-COM-G está desenhado para enviar sinais 
de alarma a receptoras de monitoramento que recebam eventos sob os 
protocolos de comunicação DC1 e SDC2.

Modos de controle de painéis: 

O comunicador 3G-COM-G permite controlar os painéis com dois méto-
dos: usando o aplicativo Garnet Controle, e via mensagens de texto ou 
SMS.

Painéis compatíveis:

O comunicador 3G-COM-G é compatível com as famílias de painéis 
Garnet e DSC.

Para painéis Garnet, o comunicador deve ser instalado no barramento 
de dados BARRAMENTO-C485 (Ver figura 1), enquanto que para painéis 
DSC, o comunicador deve ser instalado no barramento de dados dos 
teclados
(Ver figura 2).

Modelos de painéis compatíveis Garnet:

PC-732G / A2K4-NG / A2K8

Modelos compatíveis com painéis DSC:

PC585, PC1565, PC832, PC1832, PC5015
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Conexionados:

Figura 1 - Modo de operação BARRAMENTO-C485:
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Figura 2 - Modo de operação DSC:

+
A

B
Y

G
 -

SIM-1

ANTENA
WIFI

SIGNAL 1-5
NO SIGNAL

ANTENA
3G

COMUNIC
WIFI

COMUNIC
3G

SIM-2

ACK
NAK

AC - AUX + + BELL - 1 PGM 2
KEY PAD
YEL  GRN Z1 Z2COM Z3 Z4COM RNG T-1 EGNDR-1TIP

PANEL DSC



6

Indicações lumínicas de estados
O comunicador 3G-COM-G incorpora uma variedade de LEDs encarre-
gados de noticiar os diferentes estados do comunicador.

Há LEDs que indicam a intensidade do sinal da rede Wi-Fi, da rede 3G e 
os resultados dos relatórios ao servidor e à estação de monitoramento.

Explicação dos indicadores luminosos:

Há dois grupos de LEDs, os que informam a intensidade do sinal de 
conexão com a rede WiFi ou 3G e os que informam os resultados das 
comunicações por WiFi e por dados na rede 3G.

LEDs indicadores de Sinal WiFi ou Rede 3G

Estes LEDs informam se o comunicador está conectado ou não a uma 
rede.

Se o comunicador se encontrar conectado em uma rede WiFi, o LED azul 
que representa a Antena WiFi indicará a intensidade do sinal piscando 
tantas vezes como seja seu nível de sinal.

A quantidade de cintilações representa o nível de sinal: 1 indica um 
nível de sinal muito baixo, e 5 indicam o máximo nível de sinal.

Se o comunicador não estiver conectado a uma rede WiFi, o LED ver-
melho “No Signal” estará aceso indicando que o comunicador não está 
conectado a uma rede WiFi.

O mesmo comportamento se repete para as indicações da antena 3G.

Antena Wifi     Antena 3G     Comunic Wifi     Comunic 3G

Signal 1-5

No Signal

ACK

NAK
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LEDs indicadores de Comunicação

O comunicador está preparado para comunicar mediante uma conexão 
WiFi ou via dados móveis. Em qualquer dos casos, quando houver uma 
comunicação ou qualquer tipo de relatório, o resultado será indicado 
pelos LEDs que representam as comunicações.

Quando houver um relatório à estação de monitoramento o em forma-
to residencial, o resultado será representado mediante dois LEDs, um 
representando o relatório bem sucedido (ACK) ou outro indicando falha 
na comunicação (NAK).

Quando o comunicador reportar uma supervisão ao monitoramento ou 
ao servidor XXX, ambos os LEDs irão se acender simultaneamente.

LED de estado “Status”

Este LED indica o modo de trabalho segundo a velocidade de cintilação.
Se o LED piscar lentamente (1 vez por segundo), significa que ele está 
configurado para trabalhar em modo “DSC”; se o LED piscar rapida-
mente (10 vezes por segundo), ele está configurado para trabalhar no 
BUS-C485T.

LED “NET”

Este LED indica o estado da rede de dados móveis.

Estado                                                   Descrição

200mS ligado / 1800 mS desligado               Buscando  Rede

1800 mS ligado / 200 mS desligado              Ocioso

125 mS ligado / 125 mS desligado                 Transfirindo datos
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Programação do comunicador / Painéis de alarmes
Programação do painel de alarmes:

Para poder configurar os painéis de alarmes Garnet através do 
comunicador, é necessário habilitar o comunicador previamente 
nos painéis. Para isto, deverá acessar em programação do painel 
realizando os passos a seguir:

Com Teclado G-LCD732 / G-LCD732RF / KPD-860 / KPD-860RF

1) Tecla de ferramenta + [5] + [CÓDIGO DO INSTALADOR]
2) Programar o comando [299] com os seguintes valores [xxxx11xx]

Com Teclado G-LED732 / KPD-800

1) *8 + [5] + [CÓDIGO DO INSTALADOR]
2) Programar o comando [299] com os seguintes valores [xxxx11xx]

NOTA: Os painéis DSC no podem ser programados através do comuni-
cador e a Aplicativo de configuração.

Programação do Comunicador e Painel desde o 
aplicativo Garnet Programmer
O comunicador é programado via o aplicativo “Garnet Programmer”. 
Este aplicativo permite também programar os painéis de alarmes 
Garnet.

Para fazer download do aplicativo de programação escaneie os 
seguintes códigos QR segundo corresponder, ou busque na loja de 
downloads o aplicativo Garnet Programmer

Android
Faça click aqui

iOs (iPhone)
Faça click aqui

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garnetprogrammer&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1528160122
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Seguir os seguintes passos:
1) Pressionar o botão da placa que indica “AP ENABLE”.
Isso fará com que o comunicador gere uma rede WiFi durante um  
período de 5 minutos
2) Busque em seu telefone as redes WiFi disponíveis e conecte-se com 
a rede WiFi com o nome “3G-COM-Gxxxxxx”. XXXXXX são os últimos 6 
dígitos da mac do comunicador.
3) Insira a chave da rede predefinida: admin1234.
4) Uma vez que o comunicador entre em modo programação. Os LEDs 
farão o seguinte:

Se não conseguir este resultado. Reproduza os passos desde o 
princípio. Es indispensável que o celular esteja no modo “Avião” ao 
se conectar com a rede WiFi do módulo.

5) Uma vez pronto, abra o aplicativo Garnet Programmer e siga as 
instruções que deseje programar. 

Nota: Em a programação do comunicador dentro da tela “estado” 
deve tomar nota do Número do Sistema já que ele vai ser utilizado 
no seguinte passo.

Habilitação de Telefones ou Terminais
Para habilitar os telefones, primeiro assegure-se de que o comunicador 
tenha sido previamente configurado e tenha uma conexão de sucesso à 
internet através de uma conexão WiFi ou usando dados móveis.

Antena Wifi     Antena 3G     Comunic Wifi     Comunic 3G

Signal 1-5

No Signal

ACK

NAK
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Da a loja de seu telefone faça download do aplicativo para o Usuário 
“Garnet Control”

Depois de fazer download do aplicativo registre-se com seus dados 
pessoais.

A seguir, dentro do aplicativo pressionar o botão “+” para adicionar um 
novo sistema, introduza o Número do Sistema obtido no passo anterior, 
um nome que identifique o sistema de alarma que está instalado e, por 
fim, um ícone.
A seguir, inicie a conexão com seu telefone do comunicador. Deverá 
pressionar 3 vezes em seguida o botão “AP ENABLED”, ou, se você tiver 
um teclado LCD pressione [        ] + 8 + 7.
A habilitação de sucesso será confirmada com o piscar dos 4 LEDs supe-
riores de indicação de antenas e comunicações. Em seguida, pressione 
o botão “Verificar” em seu telefone celular.
Em segundos seu aplicativo estará pronto para ser usado.

Nota: O aplicativo Garnet Control permite associar até 20 usuários em 
total.

O usuário principal que foi associado será catalogado como 
“Administrador”. Este usuário poderá convidar os 19 usuários restantes 
do sistema com dos categorias de usuários diferentes:

• Usuário Principal:
Este usuário pode ser definido por o administrador quanto as funciones 
e permissos que tenha sobre o painel de alarmes.

Android 
Faça click aqui 

iOs (iPhone)
Faça click aqui

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alonsohnos.garnetcontrol&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1499480540
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Por Exemplo: É possível ter um usuário como Familiar que tenha 
tildado todas as funciones de controle a distância e recepção de 
eventos. Mas, também é possível ter um usuário principal que 
permita a recepção de eventos.

• Usuário Secundário:
Este usuário não permite modificações dos atributos. Somente esse 
usuário pode visualizar câmaras do sistema.

Para convidar usuários, deve ir na ava comunidade

Programação do comunicador / Painel de alarma (DSC)

Programação do Comunicador e Painel desde o aplicativo Garnet 
Programmer

O comunicador se programa via o aplicativo “Garnet Programmer”. 
Este aplicativo também permite programar os painéis de alarmes.

Para fazer download do aplicativo de programação escaneie os 
seguintes códigos QR segundo corresponder ou busque na loja de 
downloads o aplicativo Garnet Programmer.

Uma vez feito o download do aplicativo se descargue em seu telefone 
móvel, é imprescindível ativar o modo “Avião” de seu telefone celular, 
ou desconectar a transmissão de dados móveis.

Seguir os seguintes passos:

1) Pressionar o botão da placa que indica “AP ENABLE”. Isso fará com 
que o comunicador gere uma rede WiFi durante 5 minutos.

Android 
Faça click aqui

iOs (iPhone)
Faça click aqui

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garnetprogrammer&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1528160122
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2) Pesquise em seu telefone as redes WiFi disponíveis e conecte-se com 
a rede WiFi com o nome “3G-COM-Gxxxxxx” .
3) Insira a chave da rede padrão: admin1234.
4) Uma vez que o comunicador insira em modo programação. os LEDs 
farão o seguinte:

Em caso de não conseguir este resultado, deve repetir os passos desde 
o início. É necessário que o celular esteja em modo “Avião” no momento 
de se conectar à rede WiFi do módulo.

5) Uma vez pronto, abra o aplicativo Garnet Programmer e siga as ins-
truções que deseja programar.

Habilitação de Telefones Painéis DSC
Da loja de seu telefone faça o download do aplicativo para o Usuário 
“Garnet Control”

Uma vez feito o download do aplicativo, registre-se com seus dados 
pessoais.

Em seguida, dentro do aplicativo, clique no botão “+” para adicionar 
um novo sistema, deve marcar a opção que indique que você tem um 
painel de alarmes DSC.alarmas DSC.

Android
Faça click aqui

iOs (iPhone)
Faça click aqui

Antena Wifi     Antena 3G     Comunic Wifi     Comunic 3G

Signal 1-5

No Signal

ACK

NAK

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alonsohnos.garnetcontrol&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1499480540
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A seguir, deve iniciar a conexão com seu telefone do comunicador. 
Deverá pressionar 3 vezes em seguida o botão “AP ENABLED”, ou se 
você tiver teclado LCD pressione [        ] + 8 + 7.
A habilitação de sucesso será confirmada pelo piscar dos 4 LEDs 
superiores de indicação de antenas e comunicações.
Após disso pressione o botão “Verificar” em seu telefone celular. 
Em segundos seu aplicativo estará pronto para uso.

Nota: A aplicativo Garnet Controle permite associar até 20 usuários 
em total.

Cada usuário registrado no aplicativo pode dispor de um código distinto 
de usuário que previamente deve ser carregado no painel de alarmes. 
Se cada usuário é configurado com um código distinto, isto ficará identi-
ficado na memória de eventos, e o usuário responsável de montar e/ou 
desmontar poderá ser identificado.

Vídeos de programação
Garnet Programmer

No seguinte Código QR você terá toda a informação necessária para a 
programação desse comunicador e seu respectivo painel de alarmes. 
Se você não conseguir programar as equipes, pode ver a seguinte infor-
mação intuitiva.

Video Garnet Programmer
Faça click aqui

https://www.youtube.com/watch?v=f2-4u6cMs7w
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Reiniciar a configuração do comunicador aos valores 
de fábrica
Para restaurar o comunicador aos valores de fábrica, deve pressionar o 
botão “AP ENABLED” por mais de 6 segundos, até que todos os LEDs de 
antenas e comunicações pisquem juntos.

Controle a Distancia com Comunicadores 3G-COM-G/
IP-500G
E possível controlar os modelos acima referidos por diversos meios. 
Em princípio, os comunicadores 3G-COM-G permitem a comunicação 
por meio de dados móveis, redes WiFi e mensagens de textos (SMS), 
enquanto os comunicadores IP-500G somente a permitem mediante 
redes WiFi.
Isto faz com que os painéis sejam controlados mediante aplicativos 
móveis e/ou SMS (Mensageria de texto tradicional)
Nas secciones a seguir, todos os modos são explicados individualmente.

Controle a Distancia com Comunicadores 3G-COM-G/ 
IP-500G mediante APLICATIVO Garnet Controle
O controle dos painéis será feito por qualquer um dos comunicadores 
acima referidos mediante o APLICATIVO Garnet Controle utilizando a 
Internet. Isto quer dizer que tanto os comunicadores 3G-COM-G/IP-
500G devem ter conectividade estável à a Internet por qualquer um dos 
meios possíveis, igual ao seu celular.
Deverá associar seu dispositivo móvel com o Aplicativo, se você é Admi-
nistrador ou Dono do painel deverá consultar com a secção “Habilitação 
de Telefones” do manual do instalador ou contactar seu instalador e/ou 
empresa de monitoramento.
Si você é Administrador ou Dono e deseja convidar mais usuários para 
controlar seu sistema, dentro do aplicativo deve ir na ava Comunidade e 
convidar o resto dos usuários.

Controle a Distancia utilizando Comunicador 
3G-COM-G a través de SMS (Mensagem de texto)
O controle dos painéis com os comunicadores 3G-COM-G pode ser rea-
lizado mediante dados móveis, mas se o comunicador não tem Internet 
dado que o chip não tem dados móveis, ou seu telefone está na mesma 
situação, os comunicadores permitem que o controle seja feito median-
te mensagens de texto (SMS).
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Para isso, é importante levar em conta três parâmetros:

• Número celular: É necessário conhecer p número de telefone do 
comunicador para poder enviar as mensagens.

• Chave de partição: Esta chave deve estar gravada na configuração do 
comunicador, dependo da chave que utilizemos poderemos utilizamos 
podemos gerenciar as diversas partições do sistema.

• Sintaxe da mensagem: Devemos respeitar a sintaxe explícita na 
tabela a seguir para enviar mensagens de texto e que o painel o 
interprete corretamente.

Formato dos comandos: [s][chave][s][comando][s][parâmetro]
Onde:

• [s] é um espaço
• [chave] é a chave de partição programada no comunicador
• [s] é um espaço
• [comando] é a ação que desejamos executar
• [s] é um espaço
• [parâmetro] é o complemento da ação

Parâmetros
Os parâmetros possíveis para os comandos Inibir e Desinibir são os 
seguintes:
z01, z02, z03, z04, z05… z32

Os parâmetros possíveis para os comandos Ativar e Desativar são os 
seguintes: 
sirene, pgm1, pgm2, pgm3, pgm4, pgmw1, pgmw2, pgmw3, pgmw4

Ação
Montar o sistema

Desmontar o sistema

Anular uma zona

Desanular uma zona

Ativar uma saída programável/Sirene

Desativar uma saída programável/Sirene

Consultar o estado

Reset do comunicador

Atualizar o firmware do comunicador

Comando
Montar

Desmontar

Inibir

Desinibir

Ativar

Desativar

Estado

Reset

At firmware

Parâmetro

Ver secção “parâmetros”

Ver secção “parâmetros”

Ver secção “parâmetros”

Ver secção “parâmetros”
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Nota: Os parâmetros de zonas devem ter dois dígitos, ou seja que se 
desejamos anular a zona 5 deveremos inserir o comando Inibir z05, 
levando em consideração que a letra “z” sempre deve ser minúscula.

Alguns exemplos de mensagens de texto. 
Lembremos o formato dos comandos:
[s][chave][s][comando][s][parâmetro]

Exemplos:
1234 montar
1234 desinibir z05
1234 ativar sirene
1234 ativar pgmw2
1234 reset
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NOTAS
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GARANTIA NACIONAL: Alonso Hnos. Sirenas S.A. (Garnet Technology) garante ao comprador original que durante um 
período de 18 meses da data de compra, o produto não apresenta quaisquer defeitos em matérias de fabricação com 
utilização em condições normais. Durante o período de garantia, Alonso Hnos. Sirenas S.A., decide se irá reparar ou 
substituir qualquer produto defeituoso. Qualquer peça de reposição ou parte reparada tem garantia pelo período rema-
nescente da garantia original ou noventa (90) dias, o que for maior. O proprietário original deve notificar pontualmente a 
Alonso Hnos. Sirenas S.A. por escrito que há um defeito no material ou na fabricação, tal aviso escrito deve ser recebido 
em todo evento antes da expiração do período de garantia. No há absolutamente nenhuma garantia para o software. O 
comprador assume toda a responsabilidade pela adequada seleção, instalação, operação e manutenção de qualquer 
produto comprado à Alonso Hnos. Sirenas S.A.

GARANTIA INTERNACIONAL: A garantia para os clientes internacionais é a mesma que para qualquer cliente da Argenti-
na, exceto que Alonso Hnos. Sirenas S.A. no será responsável por quaisquer custos alfandegários, transporte e/ou taxas 
que possam ser aplicados.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA: Para dar andamento ao procedimento de garantia, favor devolva o(os) produto(s) em 
questão para o ponto de compra. Todos os distribuidores autorizados têm um programa de garantia. Qualquer pessoa 
que devolve os artículos à Alonso Hnos. Sirenas S.A. deve, primeiro obter um número de autorização. Alonso Hnos. Sire-
nas S.A. não aceitará nenhuma remessa que não tenha tido, primeiro, um o número de autorização através do processo 
de ARM.

FATORES QUE ANULAM A GARANTIA: ESTA GARANTIA APLICA-SE APENAS A DEFEITOS EM MATERIAIS e DE FABRICAÇÃO 
SOB CONDICIONES NORMAIS DE USO. ESTA GARANTIA NÃO COBRE:
Danos causados pelo manuseio ou transporte.
Danos causados por desastres como incêndio, inundação, ventos, terremotos ou relâmpagos, etc.
Danos por causas além do controle da Alonso Hnos. Sirenas S.A., sobretensão, choque mecânico ou dano por água.
Danos causados por acoplamentos não autorizados, alterações, modificações ou objetos estranhos.
Danos causados por periféricos (a menos que os periféricos tenham sido fornecidos por Alonso Hnos. Sirenas S.A.).
Defeitos causados por falhas no uso ou utilização em ambiente não adequado para a instalação dos produtos.
Danos causados pelo uso de produtos para outros fins que não aqueles para os quais foram projetados.
Dano por manutenção imprópria.
Dano ocasionado por outros abusos, manuseio deficiente ou utilização indevida dos produtos.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA
Além dos itens que anulam a Garantia, os seguintes no serão cobertos por ela:
(I) Custo de flete até o centro de reparação;
(II) Os produtos que no sejam identificados com a etiqueta de produto de Alonso Hnos. Sirenas S.A. e seu número de 
lote o número de série;
(III) Os produtos que desmontados ou reparados de uma maneira que afeta prejudicialmente o desempenho ou impe-
dem uma inspeção adequada ou um teste de verificação de qualquer reivindicação da garantia;
(IV) Os produtos não cobertos por esta garantia, ou outros fora da garantia devido à antiguidade, uso incorreto ou danos 
devem ser avaliados e dever ser fornecido um orçamento de reparação. Não será realizado qualquer trabalho de repa-
ração até ser recebida uma ordem de compra válida enviada pelo Cliente e ser emitido um número de Autorização de 
Retorno de Mercadoria (ARM) sea emitido.

A responsabilidade da Alonso Hnos. Sirenas S.A. por falha em para reparar o produto sob esta garantia após um de um 
número razoável de tentativas será limitada a uma substituição do produto. Sob circunstancia alguma a Alonso Hnos. 
Sirenas S.A. será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequenciais baseados na violação do 
contrato, negligência, responsabilidade estrita ou qualquer outra teoria. Tais danos incluem, mas não são limitados a, 
perda de proveitos, perda do produto ou qualquer equipamento associado, custo de capital, custo de substitutos ou 
equipamento substituído, recursos ou serviços, tempo parado, tempo do comprador, reclamações de terceiros, incluindo 
clientes, e prejuízos à propriedade. As leis de algumas jurisdições limitam ou não permitem a renúncia de danos conse-
quenciais. Se as leis de essa jurisdição forem aplicáveis a qualquer reivindicação por ou contra à Alonso Hnos. Sirenas 
S.A., as limitações e renúncias aqui mencionadas serão as de extensão máxima permitidas por lei. Alguns estados não 
permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, em tal caso, o acima referido pode não aplicar-
se ao seu caso.
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RENÚNCIA DE GARANTIAS: Esta garantia contém a garantia total e deverá estar no lugar de quaisquer e todas as outras 
garantias, expressas ou implícitas (incluído todas as garantias implícitas na mercadoria ou estabelecida para um pro-
pósito particular) e todas as outras obrigações ou responsabilidades por parte da Alonso Hnos. Sirenas S.A. quem não 
assume nem autoriza qualquer outra pessoa para agir em sua representação para modificar o alterar esta garantia, nem 
para assumir qualquer outra garantia ou responsabilidade referente a este produto. Esta renúncia de garantia limitada é 
controlada pelo governo e as leis da província de Buenos Aires, Argentina.

ADVERTÊNCIA: A Alonso Hnos. Sirenas S.A. recomenda que o sistema inteiro seja completamente testado em sua to-
talidade e regularmente. No entanto, apesar do teste frequente, e devido a violação criminal ou interrupção eléctrica, 
mais não limitado a isso, é possível que este produto falhe ao operar como planejado. Fora da Garantia, a Alonso Hnos. 
Sirenas S.A. optará por substituir ou reparar os produtos fora da garantia que forem devolvidos à sua fábrica de acordo 
com as seguintes condiciones: Qualquer pessoa que devolve produtos à Alonso Hnos. Sirenas S.A. deve, primeiro, obter 
um número de autorização. A Alonso Hnos. Sirenas S.A não aceitará nenhuma remessa sem um número de autorização 
prévio. Os produtos que Alonso Hnos. Sirenas S.A. determine como sendo reparáveis serão reparados e devolvidos. Uma 
taxa estabelecida, a qual a Alonso Hnos. Sirenas S.A predeterminou e que pose ser revisada de tempos em tempos, será 
exigida para cada unidade reparada. Os produtos que Alonso Hnos. Sirenas S.A. determine que não sendo reparáveis 
serão substituídos pelo produto mais equivalente disponível nesse momento. O preço de mercado atual do produto de 
substituição será cobrado para cada unidade de substituição. 
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