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Marcas Registadas
A Memup é uma Marca Registada. Todos os outros nomes de produtos aqui
mencionados podem ser marcas comerciais ou registadas das suas respectivas
empresas.
Informação sobre protecção de dados importantes
Deve guardar todos os dados antes de instalar qualquer controlador de drive ou
periférico de armazenamento. A Memup não é responsável por qualquer perda de
dados resultante do uso, do abandono ou uso indevido deste ou de qualquer outro
produto Memup.
Aviso
Embora a Memup tenha tentado assegurar a precisão do conteúdo deste manual, é
possível que este documento possa conter imprecisões técnicas, tipográficas ou
outros erros. A Memup não assume responsabilidade por qualquer erro deste
publicação, e por danos, sejam directos, indirectos, acidentais, consequentes ou
outros, que possam resultar de tais erros, incluindo, mas não limitados a perda de
dados ou lucros.
A Memup fornece esta publicação “conforme se encontra” sem garantia de qualquer
tipo, seja expressa ou implícita, incluindo, mas não limitado a garantias implícitas de
mercantabilidade ou adequação para um propósito específico.
A informação publicada neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.
A Memup reserve-se o direito de fazer alterações no design, na apresentação do
produto e revisões de driver sem notificação aos seus utilizadores.
Esta versão do Manual de Utilizador substitui todas as versões anteriores.
Recomendações
Neste Manual de Utilizador, a aparência dos produtos feitos por outras empresas,
incluindo, mas não limitado a software, servidores, e drives de disco, tem apenas por
finalidade a ilustração e explicação. A Memup não recomenda, aprova, prefere ou
apoia qualquer produto fabricado por outro fabricante.
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1

Instalação e configuração
1.1

Desembalar o kwest LAN Series:

A caixa Kwest LAN Series contém os seguintes itens:
․

Unidade Kwest LAN Series

․

Manual de Início Rápido

․

Cabo Ethernet

․

Cabo de alimentação

․

CD com software Memup Easy Installer, Manual de Utilizador

Porta de Ethernet
Gigalan
Porta de extensão
USB2.0
On/off
(Ligar/de
sligar)
Alimentação
CA

LED Power (LED de

Network LED (LED de

alimentação)

rede)
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1.2

Requisitos mínimos:

-

SO suportado:
o

Últimas versões de Windows® XP , Windows Vista® , Windows 7

o

Mac® OS X 10.5, 10.6 (O Easy installer não é necessário para executar o Kwest LAN Series)

- Router
- Dispositivo compatível UPnP para media streaming
1.3

Ligar e iniciar:
1.3.1 Ligar:
Para ligar o seu Kwest LAN series à rede:
1.

Ligar uma extremidade da rede à porta Ethernet Gigalan do dispositivo

2.

Ligar a outra extremidade do cabo de rede ao seu hub ou comutador Ethernet

1.3.2 Ligar à alimentação:
Ligar o Kwest LAN Series:
1. Ligar o cabo de alimentação na parte posterior da caixa Kwest LAN Series e ligar a outra extremidade na
fonte de alimentação.
2.

Na parte posterior do Kwest LAN Series, prima o botão de alimentação.

Pode levar cerca de um minuto para reiniciar. Quando totalmente reiniciado, o LED de situação do sistema
passa à cor de situação normal (azul).
1.3.3 Primeira ligação para utilizadores Windows:
O Memup Easy Installer é um serviço do cliente que ajuda os utilizadores a ligarem o seu PC ao dispositivo.
1.

Insira o CD no CD-ROM do seu PC.

2.

Inicie o Memup Easy Installer:
a. Pode iniciar o Easy Installer a partir do CD ou depois de o copiar para o PC.
b. Clique duas vezes no ícone Memup Easy Installer.

Nota: Alguma versão de Windows e Antivírus pode aparecer e a mensagem de alerta por causa do .exe
3.

A página de boas-vindas aparece

4.

Escolha o seu idioma e clique em “next” (“seguinte”):

O Easy installer vai examinar a rede local e encontrará o Kwest LAN

1

Series
(Na primeira detecção, o seu PC pode precisar de ser reiniciado antes
do Kwest LAN Series ser seleccionado pelo Easy Installer)

2

~2~
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5.

Assim que o seu dispositivo tiver sido detectado e aparecer

na lista de dispositivos Easy Installer, seleccione o seu Kwest LAN
e clique no botão Next (Seguinte).

1
2

6.

O Easy installer vai propor-lhe Mount (Montar) uma partilha

pública ou Manage (Gerir) o Kwest LAN:
a.

Mount (Montar): vai montar uma partilha pública no
seu windows Explorer

b. Management (Gestão): Este botão vai abrir o Explorador
de Internet predefinido para gestão de web (login e
palavra-passe definidos: admin/admin). Pode aceder a
esta página web a qualquer altura através do Easy
Installer da Memup inserindo o endereço IP Kwest LAN
Series listado no Easy Installer no seu explorador web.
Para modificar as suas definições Memup Kwest LAN Series (ex: para
criar partilhas privadas, gerir alimentação), ver abaixo.
1.3.4 Primeira ligação para utilizadores Mac:
O Kwest LAN é compatível com Apple Bonjour.
Uma vez ligado à rede interna, será automaticamente listado no Finder,
e na lista de Produtos Safari Bonjour.
Na lista de produtos Safari, clique no Kwest LAN para aceder
directamente à interface de utilizador web.
Login e palavra-passe definidos (admin/admin).
1.3.5 Aceder à página web Kwest LAN:
Para gerir o seu LAN Memup Kwest, pode aceder ao interface de
Utilizador Web a qualquer altura:
1. Através do Easy Installer (Utilizadores Windows): Pode
iniciar o Easy Installer a qualquer altura e seguir a etapa
anterior
2. Através do explorar Web: inserir o endereço Ip indicado pelo

~3~

Web address
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Easy Installer (por exemplo: http://192.168.123.235) ou inserindo o endereço web (predefinido:
“Memup-Kwest-LAN”, ex. http:// Memup-Kwest-LAN)
3. Utilizadores Mac: inserir o endereço web (predefinido: http://memup-kwest-lan.local/login.htm)
4. Login e palavra passe predefinidos: admin/admin

~4~

[Tapez un texte]

2

System Status (Estado do Sistema)
2.1

Sair do sistema
O botão vermelho é o botão de saída. Quando clica neste
botão, sai do sistema. Vai voltar à página de entrada.

2.2

System Status (Estado do Sistema)
A primeira página apresenta a informação de LAN Kwest e a
moldura esquerda é o menu principal que inclui a instalação
do sistema e o serviço do sistema, e o topo do conteúdo é a
sub-função, clicar nela vai alterar as diferentes funções.
2.2.1 System Information (Informação do Sistema)
A primeira parte vai indicar o device name (nome do
dispositivo), o group name (nome do grupo), a
date/time (data/hora) NAS, a firmware version (versão
firmware) e language (idioma) que pode alterar
directamente nesta página.
2.2.2 Informação de Rede
Este bloco vai indicar-lhe o IP address (endereço IP)
Kwest LAN Series e o mac address (endereço mac).
2.2.3 Service Information (Informação de Serviço)
Este bloco vai indicar o service status (estado de serviço)
NAS, o “ON” significa que o serviço foi iniciado e está
pronto. “OFF” significa que o serviço não foi iniciado.
2.2.4 Alterar Idioma
Nesta página, pode alterar o idioma de interface do
utilizador web pela lista descendente de idiomas, clique
e seleccione um idioma.

~5~
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3

Configuração
3.1

Configuração de sistema
A configuração do sistema inclui o sistema, a rede, o serviço
DHCP, a data/hora e actualização de firmware.
3.1.1 System (Sistema)
1. System Information (Informação de Sistema):
Device Name (Nome do Dispositivo): O nome de
dispositivo NAS.
Group Name (Nome do Grupo): O nome do grupo de
trabalho NAS.
SSL Service Status (Situação de Serviço SSL): Se o serviço
estiver activado, a página vai utilizar HTTP + SSL, como
https://
2.

Administrator Settings (Definições do

Administrador):
Pode alterar a palavra-passe do administrador NAS e definir
o tempo ocioso de interface de utilizador web, o tempo
ocioso vai encerrar o utilizador quando o utilizador nunca
operar na web sobre o tempo ocioso.
3.

Power Management (Gestão de Energia):

Reboot (Reiniciar): Clicar neste botão vai reiniciar o NAS.
Shutdown (Desligar): Clicar neste botão vai encerrar o NAS.

~6~
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3.1.2 Network (Rede)
Informação de Rede:
Link Speed (Velocidade da Ligação): Indica a velocidade de rede 10/100/1000 Mbps.
Jumbo Frame (Frame Jumbo): Pode alterar o tamanho da página de
rede.
IP Address (Endereço IP)
Este bloco vai definir se o IP é dynamic (dinâmico) (a partir de DHCP)
ou static (estático) (através de definição manual do utilizador).

3.1.3 Serviço DHCP
1.

DHCP Service Configuration (Configuração de serviço DHCP):

Service Status (Estado de Serviço):
Auto: Inicia automaticamente o serviço DHCP quando o serviço
não tem nenhum servidor DHCP, se a rede tem um servidor
DHCP, o auto não inicia o serviço.
Enable (Activar): Inicia o servidor DHCP.
Disable (Desactivar): Pára o servidor DHCP.
IP pool address range (Intervalo de endereços de conjunto de IP):
Define o início e fim do endereço IP de serviço DHCP.
Gateway (Porta de ligação): Define a porta de ligação de serviço
DHCP que vai fornecer o cliente DHCP.
DNS 1: Define o DNS primeiro de serviço DHCP que vai fornecer ao
cliente DHCP.
DNS 2: Define o DNS segundo de serviço DHCP que vai fornecer ao
cliente DHCP.
Lease Time (Tempo de Concessão): O tempo de concessão DHCP.
DHCP Client List (Lista de Cliente DHCP):
Vai apresentar a lista de clientes DHCP.

3.1.4 DDNS
O DDNS (DNS dinâmico) é um método / protocolo / serviço de rede
que fornece a capacidade para o dispositivo de rede, tais como um
router ou sistema de computador utilizando o Internet Protocol
Suite, para notificar o Sistema de Nomes de Domínios (DNS) para
alterar, em tempo real, a configuração de DNS activa dos seus
hostnames, endereços configurados ou outra informação.

~7~
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Ao activar o DDNS terá possibilidade de criar um simples endereço
web para aceder remotamente ao seu kwest LAN a partir de qualquer
parte no mundo.

1. Abra a porta TCP/IP específica no seu router (por favor, leia o
seu manual de utilizador de router). Geralmente é a porta
80.

2. Por

favor,

crie

uma

conta

grátis

em

http://www.dyndns.com/ e insira a informação registada na
interface web Kwest LAN.

3.1.5 Data/Time (Data/Hora)
No Kwest LAN pode definir a data & a hora. Pode faze-lo
manualmente quando inicia o NAS, ou através do NTP (Network
Time Protocol) que vai sincronizar automaticamente a data & e
hora na internet.
Manual: Definição manual da data & hora.
Auto:
Daylight Saving Time (Tempo de Economia de Luz do Dia):
Tempo de economia de luz do dia utilizado.
Time Zone (Fuso Horário): Seleccione um fuso horário.
NTP Server (Servidor NTP) : Seleccione um servidor NTP ou
adicione um novo servidor NTP, e também por editar ou
eliminar um servidor NTP.

3.1.6 Firmware Upgrade (Actualização de Firmware)
Para manter o seu Kwest LAN actualizado, pode precisar de
descarregar algumas actualizações de firmware de
www.memup.com.
Para actualizar o seu kwest LAN:
1.

Visite

regularmente

o

website

da

Memup

www.memup.com para verificar se alguma actualização de
firmware está disponível
2.

Se uma actualização de firmware estiver disponível, por favor
descarregue para o seu computador

3.

Assim que o firmware estiver descarregado, abra a interface
web Kwest LAn (ver secção 1.3.5) e na parte da Configuração
vá até Actualizar

4.

Explore o seu computador e seleccione o novo firmware

~8~
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5.

A actualização vai começar

Nota:

Durante a actualização não desligue ou aceda ao seu Kwest

LAN
6.

O Kwest LAN vai reiniciar quando a Actualização estiver
terminada.

3.2

Configuração do Disco
A secção de Configuração do Disco vai indicar toda a informação do
disco e configuração, formato de disco e informação S.M.A.R.T.
3.2.1 Configuração
1.

Current Disk Volume Configuration (Configuração do

Volume do Disco Actual):
Logical Volumes (Volumes Lógicos): Esta secção indica a
capacidade de armazenamento do disco
Physical Disks (Discos Físicos): Esta secção indica a informação
física do disco interno
Disk Utility (Utilidade de Disco): Esta secção vai
possibilitar-lhe criar/eliminar a partição no disco e repará-la.
HDD Power Management (Gestão de Alimentação HDD): Esta
secção vai possibilitar-lhe a gestão do comportamento de
alimentação do disco. Poderá gerir um modo standby do disco
para reduzir o mais possível o consumo de energia.
3.2.2 S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T. (Tecnologia de Auto-Monitorização, Análise e
Relatório) é um sistema de monitorização para drives de disco
rígido de computador para detector e reportar em vários
indicadores de fiabilidade, na esperança de antecipar falhas.
Disk Info (Info Disco): Apresenta a informação detalhada.
S.M.A.R.T. Info (Info S.M.A.R.T.) Apresenta a informação
SMART detalhada do disco.
S.M.A.R.T Testing Crontable (Crontable de Teste S.M.A.R.T ):
Define a calendarização de verificação SMART.

~9~
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3.2.3 Disk Test (Teste de disco)
Esta secção vai possibilitar-lhe a execução manual de um
teste ao disco com S.M.A.R.T.
3.2.4 USB
O Kwest LAN apresenta uma porta USB, que lhe possibilita
ligar um dispositivo USB tal como uma drive de disco rígido,
um flash drive (…)
Esta secção vai indicar informação USB e vai
possibilitar-lhe fazer a recuperação do dispositivo USB
facilmente para o Kwest LAN.
3.2.5 Backup Management (Gestão de Backup)
Clique neste botão Backup, e pode fazer o backup de todo
o conteúdo do dispositivo usb para o disco local, e vai criar
automaticamente uma pasta pela data & hora actuais e
nome de etiqueta de dispositivo para a pasta pública,
como
\\Memup-Kwest-LAN\Public\2011_02_21_04_42_09\[usb
label name].
3.3

System Log (Entrar no Sistema)
As três secções de “Log” (“Entrar”) vão sumarizar o histórico de
acções feitas no Kwest LAN.
3.3.1 System (Sistema)

~ 10 ~
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3.3.2 Connection (Ligação)

3.3.3 Event (Evento)
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3.4

Gestão de Utilizador
3.4.1 Folder Management (Gestão de Pasta)
Neste bloco, pode criar uma pasta para NAS, e pode também edit (editar) e delete (eliminar) a pasta.

Access mode (Modo de Acesso): Significa que este ficheiro será partilhado por todos ou é pessoal.

3.4.2 User Management (Gestão de Utilizador)
Neste bloco, pode create (criar) um utilizador para NAS, editar e eliminar os utilizadores

Quota Setting (Definição de Quota):
Quando cria um utilizador, pode decidir atribuir uma capacidade de armazenamento limitada por
utilizador.

~ 12 ~
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3.4.3 Rights Management (Gestão de Direitos)
Durante a criação do utilização, tem a possibilidade de dar ou
limitar o acesso aos ficheiros.
1. Seleccione a pasta que quer partilhar
2. Neste bloco de utilizador, altere a definição de
direitos por utilizador
Login: Se seleccionar “allow” (“permitir”) poderá
aceder à pasta
Write Acess (Gravar Acesso): Pode autorizar o utilizador
a ter acesso apenas à leitura (ler o conteúdo) ou a
gravar acesso (o utilizador poderá modificar o
conteúdo).
3. Clique Apply (Aplicar) para terminar e registar as
definições.
3.5

Default (Predefinição)
Esta função permite reiniciar o Kwest LAN para o predefinido
de fábrica.

Importante: Esta função vai apagar todas as definições de
utilizador e dados. Por favor, certifique-se que fez a
recuperação dos seus dados antes de voltar às predefinições
de fábrica!

~ 13 ~
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4

Service Menu (Menu de Serviço)
4.1

Partilhar Pasta
Nesta secção poderá definir o serviço samba mas também explorar o seu Kwest LAN directamente na Internet.
4.1.1 Share (Partilhar)
Service Status (Estado de Serviço): Enable / Disable (Activar / Desactivar) o serviço de partilha de pasta.
Master browser (Explorador Principal): Activar / Desactivar o explorador principal.
Oplocks option (Opção de Oplocks): Activar / Desactivar o fecho oportunista.
Opção de arquivo: Activar / Desactivar o cesto de reciclagem de rede. (recomendado)

Notas:
Oplock: Um fecho oportunista, ou oplock, é um mecanismo que é concebido para permitir aos clientes para
alterar de forma dinêmica a sua estratégia de buffering de uma maneira consistente para aumentar o
desempenho e reduzir o uso de rede. O desempenho de rede para operações de ficheiros remotos pode ser
aumentado se um cliente puder proteger localmente dados de ficheiros, que reduzam ou eliminem a
necessidade de enviar ou receber pacotes de rede. Por exemplo, um cliente pode não ter de gravar informação
num ficheiro num servidor remoto se o cliente confirmar que nenhum outro processo está a aceder aos dados.
Da mesma forma, o cliente pode proteger dados previamente gravados a partir do ficheiro remoto se o cliente
confirmar que nenhum outro processo está a gravar dados no ficheiro remoto.

~ 14 ~
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4.1.2 Web Explorer (QuiXplorer)
A partir do interface de utilizador web, pode explorar o seu Kwest LAN, clicando em “Explorer” (“Explorador”).
Vai abrir uma janela QuickXplorer na qual poderá carregar e descarregar

ficheiros.

4.2

FTP Server (Servidor FTP)
Pode partilhar dados com um utilizador externo através do Servidor FTP.
Este serviço pode exigir que abra uma porta específica no seu Router (Por
favor, consulte o seu manual de utilizador), geralmente a porta 21.

4.2.1 Service Management (Gestão de Serviço)
Service Status (Estado de Serviço): Activar / Desactivar o Servidor FTP.
Service port (Porta de serviço) : Define como porta de serviço FTP.
PASV mode port range (Intervalo de porta de modo PASV) : Define o
intervalo de porta de modo PASV.
Upload transfer Rate (Taxa de Transferência de Carregamento):
Define a velocidade de transferência de carregamento.
Download transfer Rate (Taxa de Transferência de Descarga): Define a
velocidade de transferência de carregamento.

4.2.2 Gestão Anónima
Allow Anonymus FTP Access (Permite Acesso FTP Anónimo):
Activa/Desactiva anónimo.
Anonymous FTP Access (Acesso FTP Anónimo): Define os direitos
anónimos, ler apenas ou ler/gravar.
Upload Transfer Rate (Taxa de Transferência de Carregamento):
Define a velocidade de transferência de carregamento anónimo.
Download Transfer Rate (Taxa de Transferência de Descarga): Define
a velocidade de descarga de carregamento anónimo.

~ 15 ~
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4.3

Servidor de Média

4.3.1 UPnP
Um servidor de média UPnP AV é um sistema de computador ou um
dispositivo digital similar que armazena média digital, tal como
fotografias, filmes ou música e partilha-os com outros dispositivos
ligados. Estes servidores de média usam os protocolos Universal Plug
and Play (UPnP) para comunicar com outros dispositivos.
UPnP Status (Estado UPnP): Activar/Desactivar servidor de média
UPnP. (Tem de seleccionar primeiro um ficheiro de partilha de média
da árvore de ficheiros abaixo).
Default rescan Time (Tempo para fazer novamente scan predefinido):
Define o temporizador de conteúdo de auto scan de servidor de média.
Current UPnP Folder (Pasta UPnP Actual): Pasta de partilha UPnP
actual.

4.3.2 iTunes
iTunes é uma aplicação de digital media player de proprietário,
utilizado para ler e organizar ficheiros de vídeo e música digitais. A
aplicação é também uma interface para gerir os conteúdos nas linhas
de iPod e iPhone da Apple, assim como o iPad.
iTunes Status (Estado de iTunes) : Activar/Desactivar servidor de média
iTunes. (Tem de seleccionar primeiro um ficheiro de partilha de média
da árvore de ficheiros abaixo).
Pasta UPnP Actual: Pasta de partilha iTunes actual.
4.4

Descarregar BT

O Kwest LAN apresenta um cliente Torrent que vai possibilitar a descarga dos seus
ficheiros com o seu computador desligado, para poupança de energia.
Sobre o BitTorrent:
BitTorrent é um protocolo de partilha de ficheiros par-a-par usado para distribuir
grandes volumes de dados. BitTorrent é um dos protocolos mais comuns para transferir
ficheiros grandes.
1.

Para definir este serviço, precisa de especificar primeiro a porta específica no
seu Router (por favor, leia o seu manual), geralmente a porta 90-91

2.

Na sua Interface de Utilizador Web, vá até à Secção BTDownload

3.

O cliente BitTorrent vai abrir

4.

Clique Open (Abrir) e entre no link Torrent directamente ou explore o seu
computador para seleccionar o torrent a descarregar

O Torrent vai descarregar automaticamente.
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5

Apoio:
5.1

Contactar o Serviço Técnico

O Serviço Técnico Memup faculta várias opções de apoio técnico aos utilizadores da Memup para acederem a
informações e actualizações. Encorajamo-lo a utilizar um dos nossos services electrónicos, que facultam
actualizações de informação sobre os produtos para o serviço e apoio mais eficiente.
Se decidir contactar-nos, deve ter a seguinte informação disponível:
․

Modelo de produto e número de série

․

BIOS, firmware, e números de versão de driver

․

Uma descrição do problema / situação

․

Informação de configuração do sistema, incluindo: Tipo de motherboard e CPU, modelo(s) de disco rígido,
drives & dispositivos SAS/SATA/ATA/ATAPI e outros controladores.

Serviços de Apoio Técnico
Web Site Memup

http://www.Memup.com/

França
Telefone de Apoio

0892700257, de segunda a sexta-feira das 9h00 -12h30. (0.34
€/min)

Espanha
Telefone de Apoio

91 3238605
De segunda a sexta-feira das 9h00 às 14h00 e das 15h30 às
18h30

Portugal
Telefone de Apoio

(+351) 21 983 3535
De segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h
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5.2

Garantia Limitada

Limitações de Responsabilidade e danos.
EM CASO ALGUM O FABRICANTE E O REVENDEDOR DO FABRICANTE (REFERIDO COLECTIVAMENTE COMO “OS
VENDEDORES) SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADOS A DANOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, INTENCIONAIS DIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, DANOS POR PERDA
DE PROVEITOS EMPRESARIAIS, OU DANOS POR PERDA EMPRESARIAL DE QUALQUER CLIENTE OU QUAISQUER
TERCEIROS DECORRENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO OU DOS SOFTWARES, INCLUINDO MAS
NÃO LIMITADOS AOS RESULTANTES DE DEFEITOS NO PRODUTO OU NO SOFTWARE OU NA DOCUMENTAÇÃO, OU
PERDA OU IMPRECISÃO DE DADOS DE QUALQUER TIPO, QUER SEJAM BASEADOS NO CONTRATO, ILÍCITO CIVIL OU
QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, MESMO QUANDO AS PARTES TENHAM SIDO INFORMADAS SOBRE A POSSIBILIDADE
DE TAIS DANOS, PORQUE ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
DANOS, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE SÃO SE APLICAR ÀS PARTES. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA
TOTAL DO VENDEDOR DE CADA E TODO O TIPO EM RELAÇÃO COM O PRODUTO OU O SEU SOFTWARE EXCEDERÃO O
VALOR PAGO PELO CLIENTE PELO PRODUTO.
Informação de Garantia
A Memup garante os seus produtos como livres de qualquer defeito em material ou mão-de-obra, sob utilização normal,
pelo período de garantia estabelecido. A garantia entra em vigor a partir da data de envio. No caso de este produto se
encontrar com defeito dentro do período da garantia, a Memup, irá reparar ou substituir o produto com defeito.
Esta garantia é nula se:
• O produto for manuseado/armazenado em utilização ou condições de manutenção anormais;
• O produto for substituído, modificado ou alterado, excepto se a Memup autorizar expressamente por escrito tal
reparação, modificação ou alteração;
• O produto tiver sido sujeito a abuso, negligência, falha eléctrica, embalagem indevida, acidente ou actos da natureza;
• O produto tiver sido instalado indevidamente;
• A peça partida for uma peça de substituição tal como uma bandeja de recolha, etc.
• O selo de adulteração da embalagem estiver partido.
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