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Manual do utilizador

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o 
suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em www.philips.com.br/clube.

Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as 
para consultas futuras.

Perigo
–	 	Nunca	aspire	água	nem	outros	líquidos,	substâncias	inflamáveis	nem	cinzas	quentes.

Aviso
–			Antes	de	ligar	o	aparelho,	verifique	se	a	tensão	indicada	no	aparelho	corresponde	à	
tensão	do	local.

–	 	Não	utilize	o	aparelho	se	a	tomada,	o	cabo	de	energia	ou	o	próprio	aparelho	
estiverem	danificados.

–	 	Se	o	cabo	de	energia	estiver	danificado,	deverá	ser	substituído	pela	Philips	Walita,	por	
uma	assistência	técnica	autorizada	ou	por	um	técnico	qualificado	para	evitar	situações	
de risco.

–	 	Este	aparelho	não	deve	ser	usado	por	pessoas	(inclusive	crianças)	com	capacidades	
físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos 
que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa 
responsável por sua segurança.

–  Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
–	 	Não	aponte	a	mangueira,	o	tubo	nem	qualquer	outro	acessório	para	os	olhos	ou	

orelhas, nem o coloque na boca.
Atenção

–	 	Nunca	use	o	aparelho	sem	o	filtro	de	proteção	do	motor	(localizado	no	
compartimento	do	coletor).	Isso	poderia	danificar	o	motor	e	reduzir	a	vida	útil	do	
aparelho.

–  Utilize apenas os coletores sintéticos de sujeira descartáveis Philips s-bag® ou o 
coletor de sujeira reutilizável. Utilizar outros tipos ou marcas de coletores podem 
causar danos ao aspirador.

–	 	Para	garantir	retenção	ideal	de	pó	e	desempenho	do	aspirador,	sempre	substitua	os	
filtros	por	filtros	Philips	originais	do	tipo	correto	(consulte	o	capítulo	‘Encomenda	de	
acessórios’).

–	 	Nível	de	ruído:	Lc	=	85	dB(A)

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e 
regulamentos	relacionados	à	exposição	a	campos	eletromagnéticos.

Compra de acessórios
Para	adquirir	acessórios	para	este	aparelho,	dirija-se	até	um	revendedor	Philips	Walita	
ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso 
você	tenha	dificuldade	em	adquirir	acessórios	para	o	seu	aparelho,	entre	em	contato	
com	a	Central	de	Atendimento	ao	Cliente	Philips	Walita	do	seu	país	(o	número	
de	telefone	se	encontra	no	folheto	de	garantia	mundial).	Ou	se	preferir,	acesse	
www.philips.com.br/suporte	para	obter	informações	sobre	onde	comprar	acessórios.

Meio ambiente
Não	descarte	o	aparelho	com	o	lixo	doméstico	no	final	de	sua	
vida	útil.	Leve-o	a	um	posto	de	coleta	oficial	para	que	possa	
ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio 
ambiente.

Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou suporte, visite o site www.philips.com.br/suporte 
ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Solução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante 
o	uso	do	aparelho.	Caso	você	não	consiga	solucionar	o	problema	com	as	informações	
abaixo, acesse www.philips.com.br/suporte para obter uma lista de perguntas frequentes 
ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita.

Problema Possível causa Solução
O	poder	de	
sucção	não	é	
suficiente.

O	coletor	de	pó	está	
cheio.

Esvazie o coletor de sujeira reutilizável 
ou substitua o coletor de sujeira 
descartável.

Os	filtros	estão	sujos. Limpe ou substitua-os.
A	potência	de	sucção	
está	configurada	para	
uma	definição	baixa.

Aumente	a	potência	de	sucção	com	o	
regulador no aparelho ou na alça.

O	bocal,	o	tubo	ou	
a	mangueira	estão	
entupidos.

Para remover o que está obstruindo, 
desconecte o item obstruído e 
reconecte-o	(o	máximo	possível)	pelo	
lado	inverso.	Ligue	o	aspirador	de	pó	
para forçar a entrada de ar pelo item 
obstruído	na	direção	oposta.

Às vezes, 
sinto choques 
elétricos ao 
usar o aspirador 
de	pó.

Seu aspirador acumula 
eletricidade estática. 
Quanto menor for a 
umidade do ar, mais 
eletricidade estática o 
aparelho acumulará.

Descarregue o aparelho ao encostar 
frequentemente o tubo em outros 
objetos de metal pelo estabelecimento 
(por	exemplo,	nas
pernas de uma mesa ou cadeira, um 
radiador	etc.).	Você	também	pode	
aumentar o nível de umidade
do ar no estabelecimento.

CErtIFICado dE GaraNtIa

ATENÇÃO
Este	certifi	cado	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 Philips 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,	fi	cam	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	fi	scal	de	
compra.

2	 	Se	o	consumidor	vier	a	transferir	a	propriedade	deste	produto,	a	garantia	fi	cará	
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	fi	ca	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	ofi	cina	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	tensão	diversa	da	indicada	no	produto,
	 e)		Se	o	número	de	série	que	identifi	ca	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	tensão	do	produto.

PORTADO	POR	PHILIPS	DO	BRASIL	LTDA.
AV.	OTTO	SALGADO,	250	-	DISTR.	INDUSTRIAL	CLÁUDIO	GALVÃO	 

NOGUEIRA	VARGINHA	-	MINAS	GERAIS	-	CEP	37066-440	-	CX.	POSTAL	311	-	
CNPJ(MF)	61	086	336/0144-06

FEITO	NA	CHINA

4222.003.3769.1www.philips.com.br
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