♦ Certificado de Garantia
Para sua orientação e garantia do produto, é
importante que você leia e compreenda todas as
instruções de uso, ficando expressas as seguintes
condições:
1 • A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 01
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 de fabricação. Os três primeiros
meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, 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 uma das hipóteses a seguir
expressas:
a) O produto não for utilizado apenas para uso
doméstico;
b) O produto não for utilizado somente para roupas;
c) Não forem cumpridas as instruções de uso;
d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por
pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;
e) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas
ou removidas;
f) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica
não condizente com a recomendada no produto;
g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao
produto se caracterizar como não original, adaptado ou que
não tiver as especificações técnicas de projeto;
h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à
ação do tempo;
i) Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da
falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente
da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos
ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
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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).

7 • A Wanke S.A. reserva-se 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.

Obrigado por adquirir a Centrífuga de Roupas Wanke Sofia, mais
um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da
Wanke S.A..
Ao adquirir a Centrífuga de Roupas Wanke Sofia, você escolheu
um produto projetado para proporcionar mais agilidade e
facilidade na centrifugação de suas roupas, além de ser uma
tecnologia inovadora em design, praticidade, segurança e
extrema utilidade para seu lar. Leia o manual atentamente para
conhecer sua centrífuga e siga as instruções para instalar e usar
com segurança.

Observação: Este termo de garantia tem validade somente para
produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

♦Conhecendo a sua Centrífuga Wanke Sofia

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.

♦ Dados Técnicos
Carga máxima de
Tensão
(V)
roupa molhada
Frequência (Hz)
Potência Nominal (W)
Dimensões (AxLxC)
Consumo de energia
Motor
no ciclo

1
15 kg (5 kg de roupa seca)
127 V
220 V
60 Hz
292 W
286 W
78,5 x 46 x 46 cm
0,019 kWh
1/4 CV

2

4

5
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1. Botão do Timer *
2. Tampa
3. Saída de Água
4. Protetor de Roupas
5. Alavanca
* Somente para o modelo “Sofia Mais”
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♦ Instalação
• A Centrífuga de Roupas Wanke Sofia é fácil e simples de
instalar, dispensando acompanhamento técnico.
• Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície
plana, nivelada e antiderrapante, fora do alcance da chuva, do
sol e outras fontes de calor, próximo a um ralo, facilitando o
escoamento da água. A centrífuga deverá ficar no mínimo 10
cm afastada da parede.
• Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que
molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando
acidentes. A instalação elétrica de sua residência deve estar em
conformidade com as normas vigentes.
• Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que
possam obstruir a passagem de ar ou interfiram em sua
estabilidade. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas,
mesas ou bancadas.
• Para uma correta manutenção da sua Centrífuga de Roupas
Wanke Sofia, utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência
Técnica quando precisar.

3 – Levante a saída de água e coloque o recipiente para captar a água
escoada da centrifugação, ou, se preferir, pode-se escoar a água
diretamente no ralo. Ligue o cabo de alimentação elétrica em uma tomada
adequada.
4 – Após colocar a roupa e o protetor de roupas, abaixe a tampa da
Centrifuga de Roupas Sofia e gire a alavanca em sentido horário
percorrendo a tampa por todo o curso demarcado (aproximadamente
135 graus).
5 – Se você adquiriu o modelo Centrifuga de Roupas Sofia Mais, é
necessário girar o botão do timer até o programa desejado para a
centrifuga ligar (Leve, Normal, Pesado).
6 – Se você perceber uma vibração exagerada, desligue a máquina girando
a alavanca no sentido anti-horário, aguarde o cesto parar, abra a tampa e
verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto.
7 – Com a centrifuga em funcionamento, aguarde até parar de sair água
pela saída de água (aproximadamente 5 minutos). Gire a alavanca no
sentido anti-horário para frear o cesto e aguarde a liberação da tampa
IMPORTANTE: No modelo Centrifuga de Roupas Sofia Mais, o botão
do timer irá desligar o motor, mas não freia o cesto.
PERIGO: Não tente burlar o Sistema de Segurança. A tampa só
deverá ser aberta com o cesto completamente parado.

IMPORTANTE: Antes de ligar o cabo de alimentação na
tomada, verifique se a tensão indicada no produto é a mesma
em que será ligada a centrífuga (127 V ou 220 V).

♦ Limpeza e Conservação

♦ Instruções de Uso

• Nunca utilize água com temperatura superior a 60°C.

IMPORTANTE: Desconecte o cabo de alimentação da
tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada.

• Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos abrasivos.

Para limpar sua centrífuga de roupas, siga as instruções abaixo:
• Limpe a sua centrífuga com pano umedecido em água e sabão neutro.

1- Para abrir a tampa da Centrífuga de Roupas Sofia, gire a
alavanca no sentido anti-horário, deixando na posição
desligado.
2 - Retire o protetor de Roupas, coloque as roupas
distribuindo-as uniformemente dentro do cesto (para evitar
desbalanceamento). Coloque o protetor de roupas DENTRO
do cesto em cima das roupas, tomando cuidado de encaixá-lo
dentro do anel superior do cesto. Encaixe-o com sua parte
côncava virada para baixo. Evite colocar roupas em excesso,
ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado.
O uso do protetor de roupas é
OBRIGATÓRIO, pois garantirá que,
durante o processo, a roupa permaneça no
cesto! Coloque sempre dentro do cesto, em
cima das roupas, nunca sobre o cesto.
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• Submeta o produto a uma revisão preventiva anual, contratual (após
período da garantia), para atestar o correto funcionamento do produto.
Contrate a revisão junto a uma Assistência Técnica Autorizada Wanke.
Seguindo corretamente essas recomendações, você assegurará
uma longa vida útil para sua Centrífuga de Roupas Wanke Sofia.

• NUNCA coloque objetos metálicos como chaveiros, cintos e
argolas de cortinas. Caso a roupa a ser centrifugada tenha muitos
acessórios metálicos, distribua a roupa uniformemente e
adicione uma toalha sobre a mesma, a fim de evitar o
desprendimento destes acessórios.
• JAMAIS desligue o cabo de alimentação da tomada com as
mãos molhadas nem puxe pelo fio. Para desconectar o cabo de
alimentação, segure pela empunhadura do plugue.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão
de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar
que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser
substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.
• Não utilize extensões elétricas, T ou benjamim, pois poderão
ocasionar sobrecargas na instalação elétrica, causando acidentes.
• 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.

♦ Antes de Chamar o Assistente Técnico
Problema
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Soluções

Não liga

• Fio plugue
desconectado;
• Não há energia;
• Protetor térmico
acionado;

• Teste em outra tomada;
• Assegure-se de que há
energia e que a tensão do
produto é igual à da rede;
• Aguarde o resfriamento
do motor (aprox. 15
min.);

Excesso de
vibração

• Roupa posta de
maneira não
uniforme;
• Piso desnivelado;
• Excesso de roupa.

• Abra e arrume a roupa
novamente;
• Instale a centrífuga em
um local plano e nivelado;
• Retire o excesso de
roupas.

• Roupa
desbalanceada

• Abra a Centrífuga e
arrume a roupa
novamente.

♦ Instruções de Segurança
• A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso
doméstico e para centrifugação de materiais têxteis. Centrifugue
apenas roupas. JAMAIS coloque outros objetos como sapatos,
tênis e bichos de pelúcia.
• Distribua uniformemente as roupas na Centrífuga, caso não
consiga balanceamento, desligue e redistribua as roupas. JAMAIS
suspenda ou desloque a centrífuga em funcionamento.
• SEMPRE desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou deslocála.

Possível Causa

O cesto bate nas
laterais da
Centrifuga
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