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1 - Apresentação.
Agradecemos sua confiança em adquirir um produto da WEA. Esperamos que esse
equipamento venha suprir suas necessidades, pois é esse nosso objetivo.

2 - Importante
Siga atentamente as instruções contidas nesse manual para poder utilizar seu
equipamento da melhor maneira possível.

3 – Construção
Corpo e seringa fabricados em polipropileno.
Seringa de 20ml.
Válvulas direcionadoras de uma via em vidro.
Elementos de vedação e cabeça do embolo em borracha.
Frasco de 1000ml nas opções:
Vidro Âmbar Vidro Transparente e Polietileno
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5 - Instalação e Operação
- Colocar o líquido a ser repipetado no frasco.
- Colocar a tampa no repipetador, sem apertar em demasia.
- Acionar repetidas vezes o êmbolo de seringa a fim de retirar a maior parte das
bolhas de ar. Quando não sair mais nenhuma bolha, e restar algumas pequenas,
pode considerar como etapa realizada, pois as pequenas bolhas restantes, não vão
influenciar no volume de líquido medido.
- Ajustar o limitador do êmbolo na posição desejada; para isto coloque o limitador
bem para cima, ajuste o êmbolo, na posição de volume desejado, abaixar o
limitador até encostar-se à cabeça do êmbolo e apertar o knob de fixação do
limitador. Está pronta para uso.

6 – Limpeza
Limpar sempre e somente, com agua e um pouco de detergente neutro.

7 - Garantia
A WEA como fabricante do equipamento concede garantia contra qualquer defeito
de fabricação para as seguintes condições:
O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data da emissão da nota
fiscal ao consumidor.
Qualquer defeito constatado no equipamento deve ser imediatamente
comunicado a revenda ou a WEA.
A garantia abrange a substituição de peças que apresentem defeitos de
fabricação bem como sua respectiva mão de obra.
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8 - Perda da garantia:
- Quando houver alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do
equipamento.
- Quando o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de
Instruções.
- Quando o equipamento sofrer maus tratos, modificações ou consertos pelo
consumidor.
- Para defeitos dentro da garantia de 90 dias ás custas de transportes serão de
responsabilidade da WEA.
Para defeitos dentro da garantia contratual o envio do equipamento para a WEA
será de responsabilidade do consumidor.
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