Certificado de Garantia

Características Gerais

Para sua orientação e garantia do produto são importante que sejam lidas as
instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:
1 - A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 1 ano, a contar da data de
emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a
existência de defeitos de material ou fabricação. Os três primeiros meses desta
garantia são exigidos pela lei nº8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove
meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.
2 - Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico
Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.
3 - Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes
eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a
mão de obra, correndo por conta do proprietário as despesas de frete e
seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.
4 - Esta garantia perderá totalmente sua validade, se ocorrer qualquer das
hipóteses a seguir expressas:
a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico e exclusivamente para
centrifugar roupas de lã, sintética e algodão, ou seja, para retirada de água e sabão
das mesmas;
b) Não forem cumpridas as instruções de uso;
c) O produto sofrer alterações ou consertos por pessoas não autorizadas pela
Wanke S.A.;
d) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
e) Ocorrer a ligação deste produto em tensão elétrica não condizente com a
recomendada no produto;
f) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar
como não original, adaptado ou ainda que não tenha as especificações técnicas de
projeto;
g) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
h) Falhas de funcionamento do produto decorrente da falta de limpeza e excesso
de resíduos, ou ainda, decorrente de existência de objetos no seu interior, estranhos
ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
j) Se não for usado o protetor de roupas.
5 - A garantia não cobre:
a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto
(riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for
constatado nenhum defeito;
b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de
exposição a intempéries (chuva ou sol).
6 - A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em
seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus
produtos além das aqui explicitadas.
7 - A Wanke S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar
ou descontinuar os aparelhos "Wanke" inclusive as condições aqui descritas
sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a
Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

1. Tampa transparente
2. Pegador lateral
3. Gabinete em polipropileno
4. Saída de água
5. Pés de borracha
6. Protetor de roupas
7. Alavanca liga/desliga
8. Suporte enrola-fio
9. Cabo de alimentação
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9. Cabo de alimentação
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Dados Técnicos
Tensão.................................................
Frequência ..........................................
Dimensões (altura x diâmetro)............
Carga máxima de roupa molhada........
Peso líquido aproximado.....................
Consumo (ciclo de 3,5 min)................
Embalagem/caixa ................................
Potência Nominal................................
Motor..................................................

127 V

220 V

60 Hz

60 Hz

64,5 x 45 cm

64,5 x 45 cm

10,0 kg

10,0 kg

7,775 kg

7,775 kg

0,0108 kWh

0,0098 kWh

66,5 x 42,5 x 42,5 cm

66,5 x 42,5 x 42,5 cm

186 W

168 W

1/4 CV

1/4 CV

* Os consumos médios foram medidos nos laboratórios dos fabricantes dos motores
elétricos e podem variar de acordo com as características técnicas de cada fabricante.
Correspondem ao consumo médio por ciclo.

A Centrífuga de Roupas Inova é fácil e simples
de instalar, dispensando assim acompanhamento
técnico. No entanto, para uma correta
manutenção da sua Centrífuga de Roupas Inova
utilize o Serviço Autorizado Wanke de
Assistência Técnica.

A Wanke sempre pensando na satisfação completa
de seus clientes criou o SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente Wanke. Você pode
fazer uso deste serviço sempre que achar
necessário, através do nosso e-mail ou telefone.
A ligação é gratuita.

WANKE S.A.
Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000
Indaial - Santa Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291
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Instruções de segurança

Manual de instruções
Obrigado por adquirir a Centrífuga de Roupas Inova, mais um excelente produto
com a qualidade, garantia e tradição da Wanke S.A..
Ao adquirir a Centrífuga de Roupas Inova você também escolheu uma tecnologia
inovadora de produto e design, praticidade e extrema utilidade para seu lar. A
Centrífuga de Roupas Inova foi projetada para proporcionar mais agilidade e
facilidade na centrifugação de suas roupas. Leia o manual atentamente para conhecer
a centrífuga e siga as instruções para instalá-la com segurança.

Precauções
• Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a voltagem indicada

no produto é a mesma em que será ligada. Desconecte o cabo de alimentação da
tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada. É indispensável o uso de um
circuito exclusivo para a proteção da centrífuga, fios, tomadas e disjuntores.
• Nunca utilize a sua centrífuga se o cabo de alimentação ou plugue estiver
danificado. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feito na
rede de assistências técnicas da Wanke S.A.
• Não utilize extensões elétricas (T ou benjamim), pois poderão ocasionar
sobrecargas na instalação elétrica. Não opere a centrífuga com os pés descalços,
evitando riscos de choques elétricos.
• Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da
residência desconecte o cabo de alimentação da tomada, para evitar danos a sua
centrífuga, e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto
estiver ausente.
• Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas
incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções e uso.

Instruções de uso e manutenção

• A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
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• Supervisione TODO o processo de centrifugação, principalmente quando há
crianças por perto.
• Apesar este aparelho ser dotado de sistema de segurança, NUNCA coloque suas
mãos dentro do cesto até que este esteja completamente parado e tenha sido
desconectado da rede elétrica.
• Coloque a centrífuga sobre uma superfície plana, nunca a utilize sobre nenhum
objeto ou bacia.

1 - Para abrir a tampa da Centrífuga de Roupas Inova, gire a alavanca no
sentido anti-horário, deixando na posição desligado.
Importante: sua Centrífuga de Roupas Inova possui um exclusivo sistema de
segurança que só permite a tampa ser aberta quando o cesto está 100%
parado

• JAMAIS segure a centrífuga em funcionamento.
• JAMAIS desloque a centrífuga em funcionamento.
• SEMPRE desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou mesmo deslocá-la.
• JAMAIS desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.

Distribua uniformemente as roupas na centrífuga.
Se começar a balançar, desligue e reorganize.

Centrifugue apenas roupas, jamais coloque outros objetos
como sapatos, tênis e bichos de pelúcia.

O protetor de roupas é obrigatório! Coloque sempre dentro
do cesto, em cima das roupas, nunca sobre o cesto.

2 - Retire o protetor de Roupas, coloque as roupas distribuindo-as
uniformemente dentro do cesto (para evitar desbalanceamento), e recoloque o
protetor de roupas dentro do cesto em cima da roupa. Evite colocar roupas em
excesso, ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado. É obrigatório o
uso do protetor de roupas dentro do cesto em cima das roupas, pois, este
garantirá que a roupa não sairá do cesto.
A: Protetor de Roupas. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Coloque o recipiente para captar a água escoada da centrifugação ou se preferir,
pode escoar diretamente no ralo. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
3 - Após colocar a roupa abaixe a tampa da Centrífuga de Roupas Inova e gire
a alavanca para a posição ligada. Se você perceber uma vibração exagerada, desligue
a máquina, gire a alavanca no sentido anti-horário para a posição desligado e
verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto. Para saber o momento certo
de desligar a centrifuga, verifique a quantidade de água que sai pelo bico. Quando
esta parar, a roupa estará centrifugada. Gire a alavanca no sentido anti-horário
para a posição desligado e aguarde a liberação da tampa.

Submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente (após
período da garantia). Contratar a revisão junto à uma Assistência
Técnica Autorizada (não coberto pela garantia).
É proibido o manuseio por crianças!

Você poderá centrifugar na sua Centrífuga de Roupas Inova:

crianças tenham acesso, evitando acidentes.

Este equipamento não deve ser utilizado sobre tapetes ou objetos que possam
obstruir a passagem de ar.

2

• NUNCA deixar o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso.

• Eventuais manchas nas partes plásticas podem ser removidas com pano levemente
embebecido em água e sabão neutro. Nunca utilize solvente, benzina ou outros
produtos químicos para limpeza.
• Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que

A

• Evite acidentes, não deixe crianças ou pessoas incapacitadas manusearem a
centrífuga e nem permanecerem ao seu redor enquanto estiver em funcionamento.

Instalação e conservação
• Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, livre de
obstáculos tais como tapete e fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de
calor. Escolha um local próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água.
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•

Nunca coloque objetos metálicos como chaveiros, cintos e
argolas de cortinas.

Lã

Sintético

Obs.: Algumas peças mais pesadas como calças e jaquetas jeans, moletons e peças de
malha saem da centrífuga úmidas, necessitando ficar no varal por algum tempo antes
de estarem prontas para o uso.

Nunca centrifugue cartuchos de tinta, alimentos ou objetos
que não retenham líquidos. Utilize sua centrífuga apenas
para centrifugar roupas.
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Algodão
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