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CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor,
porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada

a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor,
proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam
garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham
a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao
consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.

2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará
automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª
aquisição.

3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com
a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de
transportes do produto correm por conta do consumidor.

5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão
trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.

6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as

recomendações do manual de instruções do produto,
b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por

oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não

original,
d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou

rasurado,
f)  Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da

natureza.
7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.
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O conteúdo dessa publicação é de caráter exclusivamente didático e não tem fins
comerciais.
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Para evitar dnos, verifique se a volgagem indicada no aparelho é a mesma da
tomada, ou  sefa, 110V a 127V ou 220V a 240V.
Nã introduza as mãos ou objetos na faca com o aparelho ligado à tomada. Não
utilize aparelhos cujo fio, pluque oiu outros componentes apresentem qualquer
tipo de dano. Neste caso procure um Posto Autorizado Walita. Mantenha todo
aparelho elétrico fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em
uso. Nunca mergulhe o corpo (parte superior) di seu aparelho na água. Se por
acidente, o aparelho cair na água, tire o plugue da tomada antes de retirá-lo.
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Tome cuidado com as lâminas afiadas.
Monte o conjunto facas corretamente (fig. 1) antes de conectar o pluque na
tomada. Para sua sefuranca ligue o aparelho somente quando o conjunto facas
estiver dentro do recipiente (fig. 2), tomando cuidado de desligar antes de retirá-
lo. 
Use o aparelho sempre na posição vertical. 
Ligue o apaelho e movimente-o levemente para cima e para baixo bem como em
circulos (fig. 3) Seu aparelho pode ser utilizado tanto em ingredientes quentes
(max.75° C) como frios. Porém deve-se evitar a utilização em recipientes que
estejam diretamente sobre o fogo, evitando causar danos ao aparelho.
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Utilize o aparelho para preparar almentos leves como: vitaminas, sucos,
achocolatados. Iogurtes, milk shakes, purê, sopas leves, maioneses, temperos.
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Prenda o gancho de suspensão na parede com 2 parafusos (fig. 4). O aparelho
pode ser pendurado utilizando os dois pinos do plugue preso ao gancho (fig. 5).
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Tome cuidado com as lâminas afiadas.
Limpe o corpo do aparelho usando apenas um pano úmido. Para facilitar a
limpeze do conjunto facas, faca-o functionar no copo com água morna e
detergente. Em seguida retire o plugue da tomada. O conjunto facas também
pode ser lavado em máquina de lavar louça.
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