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Bem-vindo ao mundo WAP!
www.wap.ind.br

APRESENTAÇÃO DO  PRODUTO / INSTRUÇÕES DO PRODUTO

Parabéns!
Você acaba de se tornar uma
AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Equipado com um cabo de alimentação DC 12V.
Acessível e leve com motor de sucção.
Inclui bico canto para alcançar espaços de difícil acesso e es-
treitos.

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito 
de promover alterações a qualquer momento e sem prévio 
aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modifi-
cações de  especificações técnicas e comerciais. Os valores 
de performance e dados técnicos indic dos neste catálogo, 
como potência, te são aplicada, entre outros, podem variar 
de acordo com os  fatores de aplicação (intemperanças do 
ambiente,  superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios  
utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum 
tipo de alteração referente aos  valores de performance, será 
mediante a atualização e lançamentos de novas versões de 
produtos da linha.

1. Insira o plugue na entrada DC12V, do acendedor de ci-
garro do carro, e coloque o interruptor na posição ON 
na pega.

2. O bico canto é para espaços de difícil acesso e estreitos.
3. Você pode limpar por períodos de 30 minutos de du-

ração, sem afetar significativamente a bateria de um 
veículo, normalmente carregada e em boas condições.

4. Desligue e desconecte quando não estiver em uso.
5. Para esvaziar o reservatório de sujeira, segure a unidade 

na posição para baixo, pressione o botão de liberação 
completamente e solte o reservatório de sujeira.

6. O filtro pode ser lavado. E para tornar o aspirador mais 
eficiente, é necessária uma limpeza regular.

7. Enrole o fio em torno da aspirador para armazenamen-
to.

8. Manuseie o produto com cuidado, mantenha a área do 
reservatório de sujeira e do filtro limpos para o melhor 
e mais seguro desempenho, siga as instruções para a 

1. Recipiente de pó
2. Filtro lavável
3. Botão de liberação do 

recipiente de pó
4. Botão Liga/Desliga
5. Pega ergonômica 
6. Plugue com adaptador 

para carro
7. Bico canto
8. Cabo de alimentação
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INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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INSTRUÇÕES DO PRODUTO / TERMO DE GARANTIA

1. Não permita que as crianças usem.
2. Não ligue o carro enquanto utiliza o aspirador.
3. Não pegar materiais queimados, como pontas de ci-

garro.
4. Quando sugar superfíces úmidas ou partículas molha-

das, mantenha o produto na vertical ou inclinado. O ní-
vel de água pode ser observado a partir da parte frontal 
transparente onde fica a sujeira. A operação deve ser 
interrompida quando o nível da água atingir a boca de 
entrada dentro do filtro. Despeje os resíduos antes de 
reiniciar.

TERMOS DE GARANTIA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A) Os prazos de garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de 
Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados 
a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:
Garantia legal: 3 meses
Garantia contratual: 9 meses
Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal
Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, 
lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de 
sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, exten-
sões, anéis, vedações, anéis o’rings, gaxetas, partes e peças 
plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insufici-
ências do equipamento que, comprovadamente, se devem a 
defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produ-
to ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao 
Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na 
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer 
defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 
(duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do 
término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo 
como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda 
ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia
1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insu-
ficiências que se devem a defeitos de material ou de fabrica-

ção, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunica-
do imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o con-
sumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do 
tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a 
ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qual-
quer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais 
localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autori-
zados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente 
ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recor-
rentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia 
de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e 
custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza 
do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá 
a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota 
Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em 
casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um 
de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento 
para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equi-
pamento esteja bem empacotado e na embalagem original, 
com indicação completa do remetente, e se possível acom-
panhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a genti-
leza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais 
próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsa-
biliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utili-
zação imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos 
por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que 
tenham sido tratados de forma diferente à indicada no ma-
nual de instruções. A garantia cessa também em casos de 
danificação do aparelho por utilização de produtos químicos 
não apropriados; de ligações e instalações contrárias às ins-
truções; manuseio inadequado, bem como a não observância 
das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompi-
mento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente 
abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; 
ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e cor-
rentes superiores ou inferiores aos valores indicados e reco-
mendados para cada equipamento; utilização de água suja 
ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos 
filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis 
ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elé-
tricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do 
cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não se-
jam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados 
e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, 
dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do 
enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipa-
mentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da 
verificação de defeitos causados por serviços de reparo e ma-
nutenção executados por pessoas não instruídas ou autoriza-
das para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a 
responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos 
e condições aqui descritos.

condição adequada.
9. Quando não estiver em uso, o produto deve ser arma-

zenado em um lugar seco, alto ou trancado que fique 
fora do alcance das crianças.

10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante ou por pessoas qualificadas 
de modo a evitar um perigo.
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WAP CAR 12V

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513 9600

Rua Antonio Singer, 200 
 São José dos Pinhais | PR | Brasil

CEP: 83.090-362
www.wap.ind.br 

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas 
sobre a garantia, entre em contato através do nosse Serviço de 

Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel.: (41) 3513-9600 | E-mail: sac@wap.ind.br 

RECICLAGEM DO PRODUTO
Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP pro-
cura projetar os seus produtos e embalagens com materiais  
recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte 
destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de 
materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no 
solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.
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