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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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Garantia e assistência técnica
Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Walita em 
www.philipswalita.com.br ou contate o Centro de Informações ao Consumidor 
Philips Walita.

Receitas
Vitamina
200ml de leite
1/2 banana nanica pequena
1 colher de sopa de mamão
1/4 de maçã

Coloque todos os ingredientes no copo especial para Smoothie e ligue na velocidade 
5 por aproximadamente 30 segundos.
Rendimento: 1 porção

Milk Shake
175ml de leite
1 colher de sopa de açúcar
meia banana cortada em rodelas
50g de sorvete de creme

Coloque todos os ingredientes no copo especial para Smoothie e ligue na velocidade 
5 por aproximadamente 30 segundos.
Rendimento: 1 porção

Smoothie cremoso de morango
50 g de morangos congelados
150 ml de leite
2 cubos de gelo
1 colher de sopa de açúcar

Coloque todos os ingredientes no copo especial para Smoothie e ligue na velocidade 
5 por aproximadamente 30 segundos.
Rendimento: 1 porção

100% papel reciclado
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Introdução
Adequado para os liquidificadores RI2044 da Philips Walita.

Acessório Smoothie (fig. 1)
A Copo especial para Smoothie
B Tampa do Copo especial
C Tampa pequena 

Importante
Leia este manual atentamente antes de usar este produto e guarde-o para
consultas futuras. Para informações complementares, consulte as instruções
no manual do liquidificador.

Atenção 
- A unidade de lâminas não é fornecida junto com este acessório.
- Prepare as receitas utilizando a unidade de lâminas que você já possui, fornecida 

com o seu liquidificador RI2044 da Philips Walita; ela é compatível com este 
acessório.

- Caso ache prático possuir outra unidade de lâminas extra, obtenha informações 
sobre onde comprar, ligando para o Centro de Informações ao Consumidor 
Philips Walita.

- Este copo especial para Smoothie destina-se especialmente para o preparo de 
vitamina, milk shake, smoothie cremoso, ou seja, receitas preparadas contendo  
leite ou suco, sorvete e frutas.

Aviso
- Não toque nas lâminas,principalmente com o aparelho conectado à tomada.Elas 

são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas,desligue o aparelho e desconecte o plugue da 

tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Nunca use os acessórios para ligar e desligar o aparelho.
- Este copo especial para Smoothie não é térmico para conservação do alimento 

e não deve ser usado para congelamento.

Perigo
- Não use o copo especial para Smoothie se ele estiver danificado.
- Certifique-se de que a unidade de lâminas está corretamente encaixada e 

travada no Copo antes de encaixar o copo especial para Smoothie na base do 
liquidificador.

- 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.

- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o 
aparelho.

- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.

Cuidado
- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de encaixar,desencaixar ou ajustar 

qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam 

especificamente recomendados pela Philips Walita.Se você usá-los,sua garantia se 
tornará inválida.
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Primeiro uso
Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o 
acessório pela primeira vez (consulte o capítulo “Limpeza ”).

Utilização
- O copo especial para Smoothie permite a você preparar vitamina, milk shake, 

smoothie cremoso, ou seja, receitas saudáveis preparadas ao seu gosto, contendo  
leite ou suco, sorvete e frutas.

- Este Acessório Smoothie possue Tampa própria, que garante a vedação do copo 
especial.  Sendo assim, após preparar sua receita, você pode remover a unidade 
de lâminas com cuidado, fechar o Copo com a Tampa e levá-lo com você se 
desejar. Você poderá saborear a sua vitamina, milk shake ou smoothie cremoso 
de modo prático onde estiver ; é só abrir a tampa pequena e beber.

- Não utilize este Acessório Smoothie para preparar outros tipos de receitas tais 
como, moer ou picar carne, grãos, amêndoas, ervilhas secas, queijo duro e outros 
ingredientes. Para esclarecer dúvidas, ligue para o Centro de Informações ao 
Consumidor Philips Walita.

- Nunca deixe o copo especial para Smoothie trabalhar por mais de 30 segundos 
seguidos sem interrupção.

Preparação e utilização do Acessório Smoothie
 1 	Coloque	os	ingredientes	no	Copo	especial		para	Smoothie	(fig.2).
Não ultrapasse a indicação MAX.

 2  Encaixe e trave a unidade de lâminas no copo, girando-a no sentido anti-
horário	(fig.3).

 3  Vire o copo montado e contendo os ingredientes a serem preparados. 
Encaixe-o	na	Base	do	liquidificador	e	ao	mesmo	tempo	gire	totalmente	no	
sentido	horário	(fig.4).

 4 	Ligue	o	liquidificador	na	velocidade	máxima	para	preparar	a	sua	vitamina,	milk	
shake	ou	smoothie	cremoso	de	modo	prático	e	rápido	(fig.5).

 5 	Após	isso,	desligue	o	liquidificador	e	proceda	de	maneira	inversa	para	
desencaixar	o	copo	especial	para	Smoothie	da	Base	do	liquidificador	e	retirar	
a	unidade	de	lâminas	com	cuidado	(fig.	6	e	7).

 6  Utilize a Tampa própria do seu Acessório Smoothie, que garante a vedação do 
Copo	especial	para	Smoothie	e	leve-o	consigo	(fig.8).	Encaixe	e	trave	a	Tampa	
no Copo, girando-a no sentido anti-horário. 

 7 	Abra	a	Tampa	pequena	(fig.9)		e	você	poderá	beber	a	sua	vitamina,	milk	shake	
ou smoothie cremoso de modo prático, onde estiver.

Limpeza
Nunca use esponjas de aço,produtos de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos 
como removedor,acetona ou álcool para limpar o copo especial para Smoothie.

 1  Desligue o aparelho da tomada.
 2  Retire todas as partes destacáveis do aparelho.
Não toque nas lâminas;elas são muito afiadas.

 3  Limpe as partes destacáveis imediatamente após o uso, com água morna e um 
pouco de detergente. O copo, a tampa e a unidade de lâminas são próprios 
para lava-louças.  
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