Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código
de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR
dos produtos LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais
defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela
respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certiﬁcado e deve acompanhar o produto, SENDO;



3 (três) meses de garantia legal;

9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao
Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar as redes de assistência
técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se ﬁzerem necessários,
salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de
garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças
plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual.
Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das
seguintes hipóteses:





Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
A etiqueta de identiﬁcação do produto for adulterada, rasurada ou removida;

O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e
armazenagem indevidos (avarias);


Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL

ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as
normas técnicas vigentes no país;


Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou
terceiros, sem capacidade técnico-proﬁssional;

Se ﬁcar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modiﬁcações ou ainda e consertos por pessoas



ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;


Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deﬁciências da instalação elétrica,
externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.
A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio
inadequado do produto. Sempre veriﬁque o produto no ato da entrega.
Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160
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Montagem e/ou Instalação:

Montagem e/ou Instalação:

1) Retire cuidadosamente o ventilador da caixa;
2) Retire a tampa do motor e encaixe a tela traseira nos pinos localizados na
base do motor, em seguida, recoloque a tampa rosqueando para ﬁxar a
tela traseira;

a.

c.

b.

3) Retire a proteção do eixo, encaixe a hélice até a parte rebaixada do eixo
do motor e ﬁxe o parafuso no eixo do mesmo;

d.

f.

e.

4) Em seguida, coloque a tela dianteira sobre a tela traseira travando as
laterais;

g.

h.
5) Retire a emenda interna da coluna, ajustando na altura desejada, em
seguida parafuse a coluna externa na base. Coloque a tampa de proteção
da base;

i.

j.

l.

m.

6) Desaperte o parafuso do suporte do motor e encaixe-o na coluna interna,
parafusando novamente.

n.

o.

p.

