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1 Termo de Garantia 

 

A Telecelula faz questão de oferecer aos seus clientes satisfação total nas compras realizadas, por isso, 

disponibiliza para todos os seus clientes garantia total contra defeitos de fabricação dos produtos 

comercializados.  

 

Os produtos são garantidos pelo período de 3 meses conforme indicado na descrição de cada produto em 

nosso site e na NOTA FISCAL do produto. 

 

A garantia dos acessórios (cabos de dados, conectores, fontes e carregadores) é de 30 dias contado a partir 

da emissão da Nota Fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações e 

padrões técnicos compatíveis com as informações contidas no manual de instrução do produto e na 

descrição do mesmo encontrado em nosso site.  

 

O atendimento em Garantia deverá ser requisitado pelo cliente que levará o aparelho até 

um posto Autorizado da Telecelula em Belo Horizonte/MG. Os reparos em Garantia 

serão efetuados exclusivamente em Belo Horizonte com abertura de Ordem de Serviço 

(O.S). 

 

Durante o período estipulado, a Garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o 

reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação. Não serão cobertos em 

garantia defeitos causados por mau uso ou a utilização em desacordo com as 

recomendações do Manual de Instruções. 

 

Para acionamento da Garantia, é indispensável á apresentação da Nota Fiscal, sem 

emendas, adulteração ou rasuras e deste CERTIFICADO DE GARANTIA bem como 

analise técnica dos selos de Garantia contra violação do produto.  
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Para obter informações da Rede Autorizada Telecelula ligue para: (31) 2112-3200  

Belo Horizonte e demais localidades – E-mail: telecelula@telecelula.com.br  

Atendimento Telecelula: Segunda à Sexta das 09:00 ás 12:00/ 13:00 ás 18:00 horas, exceto aos 

sábados, domingos, feriados e recessos conforme calendário Telecelula. Horários de Brasília. 

1.1 A Garantia não cobre 

Transporte e remoção de aparelho para conserto.  

Transporte e remoção de aparelho que estejam fora do perímetro urbano onde está 

localizada Rede Telecelula, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso 

mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. Ao transportar use a 

embalagem original para a maior segurança.  

Despesas de locomoção do técnico até o local onde está o aparelho.  

Desempenho insatisfatório do aparelho devido à utilização de baterias, ou rede elétrica 

inadequada, ou sujeita a flutuações excessivas.  

Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, 

agentes químicos, maus tratos, etc...), assim como problemas causados por agentes da 

natureza (raio, excesso de umidade e calor).  

 

1.2 Condições que Anulam a Garantia 

Defeito causado por mau uso ou a utilização em desacordo com as recomendações do 

Manual de Instruções.  

 

Violação dos lacres do aparelho; sinais de que o aparelho tenha sido aberto, ajustado, 

consertado, sinais de queda, batidas / pancadas, contato líquido, modificações do 

circuito por pessoa não autorizada, ou adulteração do número de série e/ ou Nota Fiscal. 
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1.3 Instruções de uso  

 

ATENÇÃO: NÃO CONECTE NENHUM EQUIPAMENTO ANTES DE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS 

ABAIXO: 

1 Battery Checker trabalha com uma fonte chaveada atendendo as 

redes de 127 / 220 V automaticamente sem necessidade de mudar 

chaveamento. 

2 Ligar o instrumento através da chave ON/ OFF na parte superior o 

equipamento devera acender um led correspondente.

 

3 Conectar a ponta de prova AMARELA (+) à ponta de prova PRETA 

(-) por 3 SEGUNDOS.  
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4 Conectar as pontas de prova nos terminais da bateria: AMARELA = 

POSITIVO (+) PRETO= NEGATIVO (-).

 

5 Espere até que a leitura dos Leds se estabilize (2 a 30 segundos). 

 

6 Algumas Baterias de íons de lítio poderão apresentar leitura pulsante. 
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7 Evite manter a bateria conectada por mais de 60 SEGUNDOS.

 

Este equipamento pode ser utilizado para ativar baterias, mas NÃO deve ser 

utilizado para recarregar. 

8  Baterias danificadas poderão dar leituras inconclusivas. 

9 A indicação fornecida por este instrumento é independente da carga da 

bateria. 

10 O sinal acústico BUZZER poderá indicar bateria em CURTO CIRCUITO 

ou POLARIDADE INVERTIDA. 
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2 Característica do Equipamento  

 

Equipamento ideal para teste Ôhmico rápido em baterias (sem necessidade de 

estar carregada) testa a bateria em segundos, ideal para baterias de telefones 

celulares, smartphones e alguns modelos de câmeras Digitais. 

Compatibilidade de Baterias:  

Suporta teste em células de baterias de 3,6 á 3,8 Volt e até 2,1 A, suporta teste 

em bateria de iPhone e iPod.  

Tipos de baterias suportadas:  

Níquel Metal Hidreto e Íons de lítio. 

 

Como Funciona: 

O processo de teste é extremamente simples (medida da resistência interna da 

célula), rápido e seguro, procedimento de teste verifica através de uma barra 

de Leds a resistência interna da bateria. O teste é independente da carga atual 

da bateria. Produto fabricado e patenteado pela Telecelula 100% nacional. 
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2.1 Características Técnicas 

Proteção contra polaridade invertida, aviso sonoro. 

 Proteção contra curto circuito. 

 Tensão de trabalho AC 110V ou 220V por 50/60Hz automático. 

 Potência máxima de consumo 50W. 

 Indicador de barra de leds com 20 posições. 

 Possibilita o pré-carregamento para venda da bateria ou reativação. 

 Tempo de teste típico: 10 segundos (podendo demorar até 40 segundos em 

caso de baterias descarregadas). 

Dimensões: 20 x 15 x 8 (larg x alt x prof) em cm  

Peso: 0,65 KG (650 Gramas)  

 

2.2 Características Física 

  

 

LED Indicativo 

Conector DB-9 

Chave ON/OFF 

Tomada 110/220 V 
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3 VídeoCelula  

 

VideoCelula, o canal do Técnico no YouTube! 

A Telecelula disponibiliza gratuitamente a maior biblioteca de Vídeos Técnicos 

do Brasil! Atualize seus conhecimentos através do nosso canal VideoCelula no 

YouTube! 

 

Visite nosso canal com vídeo técnico e veja o vídeo tutorial de utilização 

Battery Checker I – Telecelula disponível no link abaixo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fIPvtLLxgY 

 

Telecelula - Componente Indispensável na sua assistência Técnica! 

Rua José Pedro Drumond 77 - Bairro: Floresta 

Cidade: Belo Horizonte - Minas Gerais/Brasil - Cep: 30112-020  

Geral: 55 (31) 2112 3200 - Fax: 55 (31) 2112 3221 

E-mail: telecelula@telecelula.com.br 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fIPvtLLxgY
mailto:telecelula@telecelula.com.br

