
O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou en-
trega do produto.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de 
obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo 
de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de 
garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi 
adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certi-
ficado de garantia para realizar o procedimento de troca.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

• na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomenda-
ções contidas no Manual de Instruções;
• na utilização do produto, não forem observadas as especificações e reco-
mendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do 
produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do 
local, etc.;
• tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o 
produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem 
como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas 
pela Altez;
• houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número 
de série.

As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:

• transporte do produto até o local de utilização;
• despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, 
mesmo que comercializados pela Altez;
• despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à 
preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, toma-
das, bem como suas adaptações; 
• falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrup-
ções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabele-
cimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao 
estabelecido no Manual de Instruções;
• serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
• falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza 
e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em 
seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
• produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de re-
moção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, 
chuva, inundação, etc.

CERTIFICADO DE GARANTIA



Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qual-
quer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui 
explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas 
de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos 
vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e 
mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Com-
provante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

Carimbo da Loja:

Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar 
de informações, não deixe de nos contatar.

altez@altez.com.br                                                        0800 704 64 70

Parabéns! Você é um cliente especial, que acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que pro-
porciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra 
todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções 
antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

SEGURANÇA

DESCRIÇÃO

Para o Usuário
- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos. 
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho. 
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor 
deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal 
referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

A Base aquecedora da Altez é o aparelho ideal para o aquecimento de aparelhos roll-on de depilação com 
cera quente. Conheça abaixo as suas características:

- função liga/desliga independente;
- possibilita o aquecimento de dois aparelhos ao mesmo tempo;
- encaixe universal para diferentes aquecedores roll-on;
- bivolt automático 127V - 220V;
- conta com quatro opções de cores;
- cabo elétrico de 1,5m;
- estrutura resistente, higiênica, segura e prática. 

BASEAQUECEDORA

 Informações Técnicas Base Aquecedora

Altura 225mm

Largura 160mm
Profundidade 70mm
Peso Líquido 350g

Tensão Bivolt / 127V - 220V / 60Hz

INSTRUÇÕES DE USO

A comercialização deste produto não necessita certificação legal.

01 - Insira os aparelhos depilatórios roll-on nos encaixes da base aquecedora. 
02 - Conecte o cabo elétrico da base aquecedora em uma tomada da rede elétrica. 
03 - Pressione o botão Liga/ Desliga para a posição (I) para ligar a base aquecedora. Em seguida, ela 
começará a aquecer a cera dos aparelhos. 
04 - Aguarde cerca de 20 minutos até que a cera fique completamente aquecida para o uso e, depois, 
pressione o botão Liga/ Desliga para a posição (0) para desligar o aparelho. 
05 – Depois de aquecidos, você já pode retirar os aparelhos depilatórios roll-on da base e utilizá-los. 


