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CERTIFICADO DE GARANTIA

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 garan�a legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo 
período de 12 (doze) meses, contados a par�r da data da compra, comprovada pela respec�va 
Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste cer�ficado e deve acompanhar o produto, 
SENDO;

 ü 3 (três) meses de garan�a legal
 ü 9 (nove) meses de garan�a contratual concedida pela L IBELL 
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 garan�a, as peças e componentes 
eventualmente com defeitos serão subs�tuídos, sendo que as peças plás�cas estruturais do 
produto, não serão acobertadas por esta garan�a contratual.
Esse termo de garan�a será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das 
seguintes hipóteses:
 ü  -  Não cumprimento das recomendações con�das no Manual do Usuário;
 ü  -  Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
 ü  -  A e�queta de iden�ficação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
 ü  -  O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da 
natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
 ü  -  Se forem u�lizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela 
LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do 
respec�vo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
 ü  -  Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada 
por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
 ü  -  Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda 
e consertos por pessoas ou en�dades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela 
LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
 ü  -  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. 
 ü  -  A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias 
causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da 
entrega.



- Verifique moedas, canetas e outros objetos nas peças de roupas;

- Abotoar, fechar zíper e virar do avesso as peças de roupas;

- Coloque peça por peça de modo que fiquem bem distribuídas na lavadora;

- Use sempre o dispenser de sabão sem ultrapassar a quantidade máxima 

recomendada;

- Utilize sempre a mangueira de entrada de água para encher a lavadora;

- Pondere o nível de água conforme a quantidade de roupa. As roupas devem 

movimentar-se livremente durante a lavagem;

- Após o uso, esvazie completamente sua lavadora, pois deixar água (com ou sem 

roupas) dentro do produto sem que o mesmo esteja funcionando pode ocasionar 

futuros danos funcionais no aparelho, como curtos-circuitos e queima.

- O tempo de lavagem é de 13 minutos, sendo que 5 minutos são dedicados ao 

molho.
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ATENÇÃO:
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído

pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

IMPORTANTE:
A capacidade da Lavadora Bell é de 6,4 Kg de roupa seca.

Não instalar a lavadora de roupas sobre tapetes, carpetes ou quaisquer outro
material que possam obstruir a ventilação na abertura da base.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Você adquiriu um produto Libell Eletrodomésticos Ltda., desenvolvido dentro 
de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia 
de produção eletrodoméstica do país. Lembre-se, no entanto, que toda essa 
qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente 
satisfação e total aproveitamento de seu novo produto.

Reafirmamos nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, e 
disponibilizamos um canal de comunicação exclusivo para você através do 
SAC pelo telefone 0800-100-7160, e-mail sac@libell.com.br e site 
www.libell.com.br Utilize esses canais sempre que precisar. Afinal, você 
merece toda nossa atenção.

Atenção: guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu 
produto, pois o atendimento apenas será possível mediante a 
apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell Eletrodomésticos, 

reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

* Caso as correções sugeridas não lhe ajudar, chame o
Serviço Técnico Autorizado Libell, que está a sua disposição.
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