
 

  

 

 

Agitador Magnético com Aquecimento 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
Operação 

• Colocar o equipamento numa superfície plana e estável e ligar o interruptor; 

• Gire o botão de agitação no sentido horário e ajuste a velocidade de agitação; 

• Gire o botão de aquecimento no sentido horário e ajuste a temperatura. 

Observações: 

• Fazer aterramento da rede elétrica; 

• Não usar recipiente metálico ou recipiente com fundo espesso que podem 

reduzir a capacidade de agitação; 

• Usar volume reduzido de líquido e baixa velocidade de rotação ao trabalhar 

com líquidos viscosos; 

• O equipamento pode trabalhar por 8 horas contínuas a velocidade moderada 

e 4 horas em alta velocidade; 

 

Limpeza e Manutenção 
• Manutenção adequada mantém os equipamentos operando em boas 

condições e prolonga a vida útil dos mesmos. 

• Mantenha o equipamento seco e limpo e evite que qualquer solução de 

limpeza penetre no interior do equipamento. Se alguma substância penetrar 

dentro do equipamento, ele deve ser removido da fonte de energia e enviado 

para reparo. 

• Use produtos não abrasivos para limpar a superfície externa. 

• Desconecte o equipamento da energia durante a limpeza e só volte a 

conectá-lo a energia depois de estar totalmente seco. 

 

 



 

  

Armazenamento e Transporte 
• Manter o equipamento em sala limpa e seca, com boa ventilação e ausência 

de gases corrosivos; 
 

• Evite exposição a chuva e colisão violenta durante o transporte. 
 

 



  

TERMO DE GARANTIA  

Por este certificado de garantia, a Global Trade Technology Comércio, Importação e Exportação LTDA – EPP, importadora e exportadora de 

produtos e equipamentos adquiridos por V.S.a., se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos produtos, nos termos da legislação 

pertinente, LEI nº 8.078, de 11 de Setembro 1990, e nos limites aqui estabelecidos. 

 
1. A Global Trade assegura ao comprador deste produto, a garantia de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. O 

produto deverá ser enviado ao Posto de Assistência Técnica Autorizada da Global Trade, acompanhado da Nota Fiscal e Certificado de Garantia. 

 
2. O período de garantia é composto de: 

 
a) Garantia legal de 90 (noventa) dias corridos, atendendo ao Código de Consumidor, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias oferecidos 

por nossa empresa. 

b) No caso dos espectrofotômetros, as lâmpadas (tungstênio e deutério) têm garantia de 30 (trinta) dias corridos somente. 

 
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela Global 

Trade, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. É imprescindível, para 

o atendimento gratuito, que o produto/equipamento esteja dentro do prazo estipulado acima. 

 
4. Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente do Posto Autorizado, cuja indicação será feita através do telefone 

(16) 3244-3900 - de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do envio do 

produto ao Posto Autorizado. O comprador também é responsável pela limpeza e descontaminação do equipamento para envio ao Posto 

Autorizado. 

 
5. FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA NA OCORRÊNCIA DOS SEGUINTES EVENTOS: 

 
a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo. 

b) Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade. 

c) Sinistro (roubo e/ou furto) 

d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções. 

e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas. 

f) Sinais de violações externas e rompimentos do lacre do produto. 

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela Global Trade. 

h) Se o Certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e/ou rasuras. 

i) Uso caracterizado como NÃO COMUM ou em desacordo com as normas estabelecidas no Manual de Instruções. 

j) Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho. 

 
6. NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA (ônus do consumidor): 

 
a) Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que 

acompanham o produto. 

b) Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex.: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo. 

c) Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto. 

d) Escovas de carvão (no caso das centrífugas que operam com motor de escovas de carvão), caçapas plásticas danificadas por uso de 

centrífugas desbalanceadas, peças de equipamentos quebradas mecanicamente por quedas ou mau uso. 

 
ATENÇÃO: 

 
- Este certificado é comum a todos os produtos e equipamentos. Observe atentamente o tipo e o modelo adquirido, pois alguns possuem 

componentes e recursos que não são adequados tecnicamente aos outros. 

- Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento, procure somente o Posto de Serviço Autorizado que dispõe de 

peças originais e mão de obra treinada. 

- Para que o produto e equipamento seja coberto pela garantia, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal durante o prazo de garantia. 

- Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica. De segunda a sexta-feira das 8:00h às 18:00h. Você terá todas as 

informações necessárias para melhor utilizar os recursos. 

TERMOS DE GARANTIA
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