Manual de instruções

LimitaCat Anti-escape

UMA EMPRESA DO GRUPO GCONSENTINO.
©COPYRIGHT GCONSENTINO - 2018

manual de instruções

Índice
Visão Geral.....................................................................................................................02
Introdução.....................................................................................................................03
Instruções de segurança................................................................................................04
Medindo o vão da sua janela............................................................................................05
Ferramentas necessárias para a instalação.....................................................................06
Peças do kit......................................................................................................................07
Instalando o sistema.......................................................................................................08
Garan a............................................................................................................................12
Especiﬁcações do produto................................................................................................17
Cores disponíveis..............................................................................................................18

pág. 01

Visão Geral

Antes de começar
Este po de sistema foi projetado para uma instalação rápida e simples, no qual o próprio cliente pode realizar.

Alguns acessórios são inclusos no kit de janela basculante LimitaCat An -Escape como parafusos e buchas.
.
A Rollercat desenvolveu o LimitaCat para ser aplicado em dois pos de janelas:

.

1- Janelas basculantes de madeira
2- Janelas basculantes de alumínio

.
.

***Para outros pos de janelas, consulte nossa área técnica.

.

Leia o manual, adicione poucas ferramentas e pronto, sua casa estará protegida em alguns passos contendo a fuga dos ga nhos.
.
Se você ver alguma dúvida, leia o manual de instalação RollerCat, e se mesmo assim as questões permanecerem, escreva para nós que iremos te ajudar!
.
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Introdução

Vamos começar
Manter uma casa que tenha um ga nho dentro com uma boa ven lação é um grande desaﬁo, uma vez
que a janela é uma das principais rotas de fuga para seu felino.
.
Pensando nisso a Rollercat desenvolveu o LimitaCat An -escape, um sistema que limita o vão de abertura de sua janela basculante.
.
Agora você pode manter as janelas basculantes da sua casa aberta com muita ven lação sem ter que se
preocupar com a fuga do ga nho!
.
Com materiais leves e de alta qualidade, os produtos RollerCat possuem garan a de 2 anos contra defeitos de fabricação, deixando você seguro em adquirir um produto de alta qualidade.
.
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Segurança

Instruções de segurança
>>> O sistema possuí diversas peças pequenas que podem ser engolidas por crianças, por isso, mantenha todo o kit desmontado fora do alcance de crianças e animais domés os.
.

>>> Não coloque peso excessivo ou permita que pessoas se pendurem no sistema quando instalado.
O sistema foi preparado pensando nas caracterís as de peso e altura de um gato.
.

>>>U lie os Equipamentos de proteção individual ao realizar as instalações, como óculos, protetor
auricular e outros itens de segurança necessários na hora da instalação.

.

>>>O sistema deve ser instalado sempre por um adulto com condições motoras normais para a realização da operação. Por u liar ferramentas de perfuração e corte o sistema nunca deverá ser instalado
por crianças podendo haver acidente grave ou riscos de morte.
.

***Ítens não inclusos no kit, a empresa não comercializa equipamentos de proteção individual.
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Medições

Medindo o vão da janela
Simule o vão que quer deixar em sua janela posicionando as extremidades do produto nos locais onde
deseja ﬁxar.
.
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Ferramentas

Escolhendo ferramentas
U lize os Equipamentos de proteção individual ao realizar as instalações, como óculos, protetor auricular e outros itens de segurança necessários na hora da instalação.
***As ferramentas abaixo não estão inclusas no kit LimitaCat An -escape.
1.Furadeira;

.

2.Broca 6mm para concreto, (caso queira instalar a base interna na alvenaria);

.

3.Broca de 3mm para alumínio e madeira;

.

4.Trena;

.

5.Lápis ou caneta;

.

6.Chave de fenda phillips ou parafusadeira com ponteira Phillips;

.

.
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Ítens do kit

Conhecendo as peças
>>> Conjunto Corrente + Mosquetão + Argolas + Bases Fixadora (1)
>>> Parafusos para alumínio e madeira (2)
>>> Parafusos 6mm para alvenaria (3)
>>> Buchas 6mm de ﬁxação para alvenaria (4)

(1)

(2)

(4)

(3)
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Instalação

Passo 1
Re re o kit da embalagem e separe os parafusos, nesta etapa você precisa entender em qual material
irá ﬁxar o LimitaCat, veja abaixo as combinações de parafusos:
.
Janela de alumínio ou madeira com batente de alumínio ou madeira
U lizar os parafusos para alumínio ou madeira (2) para as duas extremidades.

Extremidade da
argola
Extremidade do
mosquetão

Janela de alumínio ou madeira com parede de alvenaria
U lizar os parafusos de alumínio (2) para a extremidade da janela e os parafusos 6mm para alvenaria (3)
e as buchas 6mm de ﬁxação para alvenaria (4) na outra extremidade.
.

Extremidade da
argola
Extremidade do
mosquetão
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Instalação

Passo 2
Faça uma simulação abrindo a janela com o vão desejado, posicione as bases ﬁxadoras do LimitaCat na
janela e simultaneamente no outro local (parede ou o próprio batente da janela).
Marque os furos com uma caneta ou lápis.
Opção na Alvenaria

Opção no batente

.

IMPORTANTE:
É importante que para essa marcação o LimitaCat
ﬁque completamente es cado, pois será essa posição limite que sua janela irá abrir após a instalação
do produto.
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Instalação

Passo 3
Com a broca de 3mm para alumínio ou madeira, faça os furos na janela nos locais demarcados no passo
2.
.
Para a furação da outra extremidade você terá duas opções:

.

Furação na madeira ou alumínio: faça os furos nos locais demarcados no passo 2 com a broca de 3mm.
Furação na parede de alvenaria: Faça os furos nos locais demarcados no passo 2 com a broca 6mm, e
então insira as buchas 6mm.
Opção na Alvenaria
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Instalação

Passo 4
Fixe os parafusos na extremidade da janela com o auxílio de uma chave Phillips e na outra extremidade
repita o mesmo procedimento.
.
***O exemplo abaixo é para a instalação na janela+alvenaria, você também pode instalar a outra parte no batente.

IMPORTANTE:
Após feito isso, faça o teste para ver se o vão ﬁcou conforme suas expecta vas.
Caso necessite você pode regular os mosquetões diminuindo a distância do vão.
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Garantia

Contrato de compra e venda LimitaCat An -Escape
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

ROLLERCAT, inscrita no CNPJ sob o nº 31.481.319/0001-00 com sede no
Município de São Bernardo do Campo – São Paulo - Brasil, ora denominada
simplesmente de “VENDEDORA”, e de outro lado
CLIENTE, aquele que estiver devidamente qualificado no Pedido de Compra,
que é a parte integrante do presente Contrato, ora denominado simplesmente
“CLIENTE”,
Firmam, o presente CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA ANTI
FUGA DE GATOS, que será regido pelas cláusulas abaixo e legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES
1.1.

Este Contrato regula as condições gerais aplicáveis a compra do
sistema anti fuga de gatos, denominado LimitaCat Anti-escape,
comercializado e distribuído pela Rollercat. Para efeitos deste contrato
os vocábulos e expressões abaixo, têm as seguintes definições:

a) CLIENTE: Pessoa física ou jurídica devidamente qualificada no Pedido
de Compra, que deseja comprar o produto disponibilizado pela
ROLLERCAT, e que declara estar ciente de todas as cláusulas deste
contrato, aceitando o seu estado atual, nada tendo a reclamar.
b) PRODUTO: Sistema anti-fuga desenvolvido exclusivamente para felinos,
que funciona através de um limitador para janelas basculantes que
dificulta a fuga do gato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES AO CLIENTE
2.1. O simples aceite do pedido de vendas vincula o cliente aos termos desse
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. O presente contrato tem como objeto a venda ao CLIENTE de produto
fabricado e comercializado pela ROLLERCAT, conforme Pedido de Compra.
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Garantia

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O preço e a forma de pagamento pela aquisição do produto estão
estipulados no Pedido de Compra.
4.2. O prazo de entrega do produto é informado durante o fechamento do
pedido, dependendo do CEP da localidade do endereço de entrega,
contabilizado em dias úteis e obedece os seguintes critérios:

(i)

Pagamento à vista

(ii)

Boleto bancário, o prazo a ser contabilizado a partir da confirmação
do pagamento que poderá ocorrer em até 3 (três) dias úteis.

(iii)

Cartão de Crédito, o prazo de entrega passa a ser contabilizado a
partir da aprovação da administradora do cartão.

(iv)

Na hipótese de pagamento através de boleto bancário, se o referido
pagamento não for efetuado até a data de vencimento do boleto, o
Pedido de Compra será automaticamente cancelado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ROLLERCAT
5.1. Constituem obrigações da ROLLERCAT:
(i)

Garantir que o produto comercializado dificulta a fuga dos gatos.

(ii)

Entregar o produto no prazo previamente acordado com o CLIENTE,
conforme definido no Pedido de Compras.

(iii)

Garantir que o material que é feito o produto não ofereça nenhum
tipo de risco a saúde do animal, visto que o produto é
predominantemente de aço com pintura eletrostática de alta
resistência e durabilidade, além de suportar as intempéries do
tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
6.1. Constituem obrigações do CLIENTE:
(i)

Conferir e analisar as instruções e providências para instalação do
produto, tendo em vista que no site da ROLLERCAT estão
disponíveis as informações sobre a instalação, como: medidas
recomendadas em que o produto deve ser instalado, de forma que o
sistema anti-fuga seja realmente eficaz.
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(ii) O CLIENTE terá a opção de realizar a instalação do produto com
parceiros locais da ROLLERCAT, mas se optar por instalar o produto
sozinho além de observar as orientações da ROLLERCAT, será o
único e responsável por qualquer problema ou falha que o produto
apresente em razão da instalação errada ou em desconformidade
com os parâmetros informados pela ROLLERCAT.
(iii)Na hipótese do produto ser utilizado para outros fins, divergentes da
finalidade de sua fabricação e proposta de comercialização, o
CLIENTE será o único e exclusivo responsável por qualquer dano
que possa causar em virtude da utilização inapropriada do produto.
(iv) O CLIENTE declara neste ato ter ciência que o sistema anti fuga
LimitaCat Anti-escape é apenas um inibidor, que dificulta a fuga
do(s) gatos(s), e que existem fatores externos que podem permitir a
fuga do(s) gato(s) como brechas, cabendo ao cliente observar estes
fatores externos e tomar as providências cabíveis para saná-los e
conjuntamente com o produto LimitaCat Anti-escape da RollerCat
evitar a fuga do(s) gato(s).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INSTALAÇÃO
7.1. O CLIENTE receberá seu produto e deverá acessar o manual de instalação
através do site da Rollercat, devendo observar todas as instruções descritas no
referido manual, bem como todas as informações no site da RollerCat com as
orientações sobre medidas e altura, permitindo que o CLIENTE possa escolher
o produto correto que consiga cumprir sua funcionalidade.
7.2. No manual de instalação o CLIENTE encontrará todas as informações
necessárias para instalar o produto, mas se preferir poderá consultar a
ROLLERCAT para verificar se ela tem algum parceiro que realize a instalação
na região do CLIENTE, podendo nesta hipótese o CLIENTE entrar em contato
diretamente com o parceiro indicado para verificar o preço do serviço de
instalação e agendar a data e horário para realização do serviço, sendo a
responsabilidade pela instalação única e exclusiva do CLIENTE ou do
prestador de serviços por ele contratado.
7.3. Como a instalação é realizada pelo próprio CLIENTE, ou por terceiros,
parceiros indicados pela ROLLERCAT, a mesma não oferece garantia do
serviço de instalação.
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CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
8.1. A ROLLERCAT assegura o prazo de 2 (dois) anos de garantia para defeitos
de fabricação do produto, sendo comprovado o defeito do produto por
problema de fabricação dentro do prazo de garantia, a ROLLERCAT
compromete-se a reparar ou substituir, a seu exclusivo critério o produto ou
peça defeituosa. O prazo de garantia começa a contar a partir da data da
entrega efetiva do produto.
8.2. Para acionar a garantia dentro do prazo estabelecido na Cláusula 8.1, o
CLIENTE deverá apresentar o produto juntamente com a nota fiscal.
8.3. A garantia somente é assegurada na hipótese de defeito de fabricação, não
sendo válida em caso de defeito causado por uso inadequado do produto ou
instalação fora dos padrões estabelecidos no manual de instalação.
8.4. Qualquer falha, acidente, danos ou deterioração causados pelo uso
indevido do produto ou instalação sem observância das instruções e
recomendações da fabricante não são cobertos pela garantia e se são de
responsabilidade exclusiva do CLIENTE.
8.5. A garantia não cobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

desgaste geral em razão do tempo de uso;
desgaste causado pelo tempo/meio ambiente;
o custo de remoção do produto;
o custo de reinstalação do produto;
o custo de entrega;
produtos de terceiros utilizados na instalação do produto antifuga;
diferença na tonalidade da cor das pás, visto que entre um lote e outro
de fabricação pode ocorrer uma leve diferença na tonalidade da cor das
pás, não podendo esta diferença de coloração ser considerada defeito de
fabricação;
h) eventuais danos que sejam causados em muros, batentes, portas,
cercas ou qualquer outra estrutura em que o produto seja instalado.

CLÁUSULA NONA – DA DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO
9.1. No caso de desistência ou cancelamento, o CLIENTE tem o prazo de 7
(sete) dias a partir data do recebimento do produto, ou em prazo inferior a
este, para manifestar por escrito via e-mail: devolucao@rollercat.com.br, o
pedido de desistência ou cancelamento, devendo justificar os motivos que o
levaram a desistir/cancelar a compra, para que a equipe técnica da
ROLLERCAT avalie os motivos e tome as providências necessárias para a
devolução do produto e valor pago pelo CLIENTE.
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9.2. Somente será aceita a devolução de produtos com todos os componentes e
acessórios que o guarnecem. Caso um dos componentes e/ou acessórios não
for devolvido, o CLIENTE deverá arcar com o pagamento deste(s) pelo preço e
tabela vigente na ocasião.
9.3. O produto e seus componentes e acessórios deverão ser devolvidos em
sua embalagem original, sendo indispensável que estejam acompanhados da
respectiva nota fiscal. Os custos de devolução como frete, são de única e
responsabilidade do CLIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Ao aceitar o Pedido de Compra, o CLIENTE tem ciência e aceita
expressamente todas as cláusulas do presente contrato. O simples aceite do
Pedido de Compra vincula o CLIENTE a todos os termos deste contrato,
independente do uso ou não do produto.
10.2. Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos em razão deste
contrato ou sua execução serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte
correspondente, nos termos definidos na legislação tributária vigente.
10.3. A tolerância de qualquer uma das partes, quanto ao inadimplemento das
obrigações contratuais, não caracterizará novação, ou modificação das
cláusulas pactuadas neste contrato, constituindo apenas mera liberalidade.
10.4.As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de São Paulo,
Capital, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir qualquer questão oriundo do presente contrato.
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Especificações

(1) Conjunto Corrente + Mosquetão + Argolas + Bases Fixadora fabricados em aço com pintura eletrostá ca.

(2) Parafuso cabeça panela phillips 4,2 x 13mm.

(3) Parafuso cabeça panela phillips 3,9 x 32mm zincado para bucha
número 6.

(5) Hastes auxiliares produzidas em poliacetal de alta dureza que su(4) Bucha plás ca para alvenaria número 6.
porta altas temperaturas, chegando a suportar 150ºC de calor, e grande resistência às intempéries do tempo. Disponível somente na cor
preta.
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Cores disponíveis

(Branco)

(Preto)
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