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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.
Importado por: Philips do Brasil Ltda. Divisão Walita
Av. Otto Salgado, 250 - Distr. Industrial Cláudio Galvão Nogueira
Varginha - Minas Gerias - CEP 37066-440
CX. Postal 311 - CNPJ 61.086.336/0144-06
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Importante
◗ Antes de ligar na tomada, verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à da sua casa.
◗ Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes.
◗ Retire o aparelho da tomada:
- Se houver algum problema enquanto prepara o café;
- Antes de qualquer operação de limpeza.
◗ O cordão não deve entrar em contato com superfícies quentes.
◗ Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Walita ou por um
posto autorizado pela Walita para evitar situações de risco para o usuário.
◗ Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças e assegure-se que o cordão
não fique em posição que permita ser puxado.
◗ Nunca mergulhe o aparelho em água.
◗ Não coloque nada além de água limpa no reservatório.

Antes de usar pela primeira vez
- Lave a jarra e o suporte do filtro (vide ‘Limpeza’).
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Ligue o aparelho na tomada.
◗ O cordão excedente pode ser guardado na parte de trás do aparelho (fig. 1).

Deixe o aparelho esfriar durante pelo menos 3 minutos antes de voltar a fazer café.

Limpeza
- Desligue o aparelho da tomada.
- Limpe o aparelho com um pano úmido.
Nunca mergulhe o aparelho dentro de água.
- Apenas a jarra e o suporte de filtro removível podem ser lavados em máquina
de lavar louça.

Descalcificação
Descalcifique o aparelho regularmente.
- a cada 2 - 3 meses
- Deixe o aparelho funcionar duas vezes.
Consulte o capítulo ‘Preparação do café’. Deixe o aparelho esfriar antes de voltar a
ligá-lo.
- Em seguida faça dois ciclos com água somente para remover vestígios do
descalcificante.
- Lave as peças destacáveis.

- Abra a tampa (fig. 2).
- Encha o reservatório, até a marca MAX, com água fria e limpa e coloque a
jarra no aparelho (fig. 3).
Não coloque o filtro de papel com o pó de café no porta filtro.
- Ligue o aparelho pressionando o botão (fig. 4).
B A lâmpada se acenderá.
Deixe a cafeteira funcionando até esvaziar totalmente o reservatório.

Substituição
Cordão com plugue
Se o cordão ou plugue danificar, este deve ser substituido somente pela Assistência
Técnica Autorizada WALITA, a fim de evitar riscos de acidente.

Jarra
Se precisar de uma jarra nova, indique a referência, dependendo do tipo e da cor
da sua cafeteira. Queira dirigir-se aos Postos autorizados Walita.

- Quando toda água tiver passado para a jarra, desligue o aparelho.
Deixe o aparelho esfriar durante pelo menos 3 minutos antes de começar a fazer
café.

Preparação do café

Informação e Serviço
Se necessitar de informações ou se tiver qualquer dúvida, por favor visite a página
Walita na Internet em www.walita.com.br ou entre em contato com o Centro de
Informações ao Consumidor Walita.

- Abra a tampa.
- Coloque a quantidade de água limpa e fresca no reservatório (fig. 5).
O nível de água do tanque pode ser visto através do visor; a marca corresponde a
xícaras grandes (125ml, MAX = 5 xícaras). Esteja atenta para que a água não
ultrapasse a marca do nível máximo (MAX).
- Feche a tampa.
- Coloque a jarra.
- Abra o suporte do filtro (fig. 6).
- Coloque o filtro de papel no suporte.
Não esqueça de dobrar as laterais e a parte inferior do filtro de papel.
Algumas versões possuem filtro permanente. Neste caso, você não precisa usar
filtro de papel.

- Coloque o pó de café no filtro (fig. 7).
Xícaras grandes: uma medida cheia de café (por xícara).
Xícaras pequenas: uma medida rasa de café (por xícara).
Faz até 10 xícaras de café.
- Feche a tampa.
- Ligue o aparelho pressionando o botão.
B A lâmpada se acenderá.
- Quando terminar, desligue o aparelho.
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