Leia atentamente antes de usar

BEBEDOURO POLAR
MODELO: SV1000

BRANCO

AC127V 60Hz 60W

MODELO: SV1000B

BRANCO

AC220V 60Hz 60W

MODELO: SV3000

PRATA

AC127V 60Hz 60W

MODELO: SV3000B

PRATA

AC220V 60Hz 60W

MODELO: SV5000

PRETO

AC127V 60Hz 60W

MODELO: SV5000B

PRETO

AC220V 60Hz 60W

MODELO: SV7000

VERMELHO

AC127V 60Hz 60W

MODELO: SV7000B

VERMELHO

AC220V 60Hz 60W

Obrigado por adquirir nossos produtos.
Por favor, leia atentamente este Manual de Instruções antes de usar.
Notas
1. Este aparelho segue a mais avançada tecnologia internacional, com design de
luxo, baixo ruído e elegância, bem como baixo consumo de energia e durabilidade.É
adequado para uso tanto em residências como em escritórios.
-

tem vida útil longa e segue os padrões de higiene nacional. O Sistema de Resfria
mento, baseado no princípio de semicondutores, garante um ruído de funciona
mento inferior a 35dB, o que atende as demandas de boa qualidade de vida.
4. Os componentes elétricos e o cabo de alimentação estão dentro da conformidade
exigida pela legislação nacional. O aparelho foi avaliado pelo órgão responsável e
5. Este aparelho comporta garrafões de 10 e de 20 litros de água.
6. Para evitar danos ao elemento de refrigeração, não ligue o aparelho na eletri
cidade quando o reservatório de água estiver vazio. Preencha o reservatório com
água e só então conecte o aparelho à tomada.
7. Mantenha uma distância superior a 15 cm entre a parede (ou qualquer outra -bar
reira) e a parte posterior do aparelho.
8. Não exponha o aparelho à altas temperaturas ou à luz solar direta.
9. Evite o contato de qualquer objeto sujo com o aparelho (principalmente com
o reservatório de água), evitando qualquer possibilidade de contaminação ou- di
minuição da vida útil do aparelho.
motora, sensorial ou mental deve ser supervisionado.
11. Caso o aparelho não for usado por longo tempo, tome as seguinte medidas:
retire o garrafão de água; desconecte o cabo de alimentação da tomada; drene toda
a água do reservatório e deixe aberta a tampa do dreno; guarde o aparelho em local
seco, limpo e ventilado.
12. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com
de experiência e conhecimento, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
13. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
14. Nunca ligue o aparelho à tomada se o cabo de alimentação ou plugue estiver
favor, entre em contacto com o SAC - Tel. (011)5660-2600 - atendimento1@
btcmail.com.br
15. Não tente reparar o circuito de refrigeração, pois isso pode causar danos.
16. Não utilize o aparelho em locais onde produtos em aerosol (spray) estejam
sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo apricado.
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1. Componentes:
No.
1
2
3

Componente
Garrafão de água
Concha
Led Vermelho : ACESO – Aparelho LIGADO
APAGADO – Apar. Desligado
4 Led : ACESO AMARELO – Água GELADA
ACESO VERDE- Todo o conteúdo do Reservatório Gelado
5 Led ACESO VERDE – Indica disponibilidade de
Água NATURAL
6 Torneira de água normal (Esquerda)
7 Torneira de agua gelada (Direita)
8 Coletor de pingos
9 Apoio do Garrafão
10 Botão Liga/desliga
11 Tampa de Drenagem
12 Cabo de alimentação

Como usar:
1

rme.

2. Encaixe o Coletor de Pingos no local correto.
3. Remova o selo higiênico da tampa do garrafão de água. Em seguida, coloque o garrafão
no Apoio do Garrafão de cabeça para baixo. O Apoio do Garrafão irá abrir a válvula do

4. Conecte o aparelho à tomada.
5. Acione a torneira da direita por alguns segundos, para que o aparelho inicie o processo
de resfriamento.

Informações para Garantia:
Modelo
Cliente
Data da Compra
Local da Compra
Ponto de Manutenção
Duração da Manutenção
Data do Reparo
Ponto do reparo

Manutenção de conteúdo
1. Fugas de água, exceto os danos causados pelo usuário
2. Quebra ou perda do termostado.
3. Danos no leds ou interruptores.
4. Defeitos de aparência não causados pelo consumidor.
Esse Cartão de Garantia deve ser mantido cuidadosamente.
Em caso de dano ou quebra do aparelho deve ser apresentado
no Ponto de Manutenção

Importador: PATTANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ:08219102/0001-04
End. Rua Comendador Vicente Melillo 306 – Veleiros – São Paulo SP

2

GARANTIA
1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) Ano à partir da data de
compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do
DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do
comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o
produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for
solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos
ou fatos provocados por mau funcionamento do aprelho e outras despesas
aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias
contados à partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério
tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue
necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia
prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão
cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território
nacional.
8. Haverá perda de garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc.;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

e) sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de
uso profissional
9. A Garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado
uso em desacordo com a orientação contida no Manual de Instruções do
produto.
10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada,
favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.
SAC: atendimento1@btcmail.com.br
Tel.: 11 - 5660-2600

