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Para prolongar a vida útil deste produto leia e siga atentamente as instruções
contidas neste folheto.

Para informações adicionais ou esclarecer dúvidas, entre em contato com o nosso
departamento de assistência técnica por e-mail ou telefone.
Atendimento de segunda à sexta-feira das 7:30 às 17:00h
Telefone: (16) 3951-8161
E-mail: contato@wtavet.com.br
©WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP - Todos os direitos reservados.
+ 55 (34) 99293-0034

wtafiv.financeiro

APRESENTAÇÃO
Parabéns pela escolha. Você acaba de adquirir um produto WTA, marca que
agrega qualidade e tecnologia no que fabrica.
A WTA é uma empresa brasileira especializada em soluções para reprodução
animal. Nossos produtos são desenvolvidos para o trabalho com bovinos, ovinos e equinos,
com reconhecida aprovação pelos mais renomados especialistas do mundo.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Os Aplicadores WTA possuem travamento rápido e automático da bainha. São
fabricados em aço inox com acabamento em alumínio ou ABS, fáceis de usar, desmontar e
limpar. Proporcionam segurança e higiene para o trabalho profissional.

UTILIZAÇÃO
Insira a bainha completamente até o final - ouvir um “click”. Antes de usar verifique
se o travamento foi bem sucedido. Para remover a bainha pressione o “gatilho de
liberação” e retire-a completamente.

LIMPEZA
Utilize etanol 70% ou solução com água e detergente neutro para a higienização
dos componentes plásticos e metálicos. Não use água fervente (pode empenar a haste ou
deformar o corpo do dispositivo).
Eventualmente restos de polímeros das bainhas podem se acumular no interior
do corpo e dificultar o travamento da bainha. Para limpar o interior do dispositivo,
desenrosque a seção posterior e retire os resíduos. (cuidado para não danificar
a mola ou perder a arruela interna).
Proceda a abertura do disposto somente quando necessário para evitar o
desgaste prematuro das roscas.
Conserve o dispositivo na horizontal e evite sobrepor objetos pesados a fim de
preservar suas características.

GARANTIA
A WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP segue rigorosas normas
internas de controle da qualidade na fabricação de seus produtos. Além da garantia legal
de 90 (noventa) dias, prevista no Código de Defesa do Consumidor, assegura aos seus
clientes Garantia Adicional de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissão da
nota fiscal de compra, contra o desgaste natural e desde que o dispositivo tenha sido
utilizado conforme as orientações contidas neste folheto.
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