
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. 
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a 
chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.
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Avisos de Segurança

Informação Ambiental

Conhecendo seu Purifi cador de Água Consul

ADVERTÊNCIA

• A Whirlpool S.A. comercializa produtos 
que atendem à legislação que regula a 
restrição e controle de substâncias 
nocivas ao meio ambiente.

• Este produto e sua embalagem foram 
construídos com materiais que podem 

ser reciclados. Assim, ao descartar a 
embalagem separe-a para coleta por 
recicladores.

 Ao descartar o produto, procure 
empresas de reciclagem, observando

 o atendimento à legislação local.

Principais Componentes
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Este é o símbolo de alerta de segurança. 
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, 
ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e 
a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”. Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos 
graves se as instruções não forem seguidas.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar 
o seu purificador de água, siga estas precauções básicas:

• Não use adaptadores.

• Não use extensões.

• Retire o plugue da tomada antes de
 limpar ou consertar o produto. 

• Após a limpeza recoloque todos os
 componentes antes de ligar o produto.  

• Use produtos de limpeza que não sejam 
inflamáveis. 

• Mantenha produtos inflamáveis, tais como 
gasolina, longe do seu produto.

• A manutenção de componentes internos, 
deve ser realizada somente pela Rede de 
Serviços Consul.

• Mantenha as aberturas de ventilação do 
produto livres de obstruções.

• Este produto não está destinado para ser 
utilizado por pessoas (incluindo crianças) 
com capacidades mentais, sensoriais ou FIQUE ATENTO PARA ESTAS INSTRUÇÕES

físicas reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas por 
uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o produto.

• Este produto destina-se ao uso doméstico e 
aplicações similares, tais como:

    - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e  
     outros ambientes de trabalho.
    - Casas de fazenda e uso por clientes em    
       hotéis, motéis e outros tipos de ambientes 
       residenciais. 
    - Ambientes do tipo albergues.  
    - Buffet e outras aplicações não comerciais.

1- Botões de acionamento:
 “Água gelada”, “Água natural”.

2- Refil

3- Tampa

4- Indicador de troca do refil

5- Bica de água

6- Bandeja coletora de água (removível)

7- Cabo de alimentação de energia
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Local

Mantenha o seu purificador de água na
posição original de instalação.
Considere as seguintes distâncias mínimas 
para garantir 
uma circulação 
de ar adequada 
e possibilitar a 
troca do 
elemento 
filtrante.

Seção

4 Por Onde Começo?

Montagem do 
Purificador

1º passo - Encaixe do 
Refil:

• Retire a tampa de
 proteção do refil
 (tampa vermelha).

• Abra a tampa do 
purificador e encaixe o 
refil girando-o no 
sentido horário até a 
posição de travamento 
conforme figuras.

Importante:

• Caso seja necessário, utilize a “chave 
para encaixe do refil” para garantir a 
correta vedação do sistema.

• Não ligue a rede de água antes de 
colocar o refil.

• Não conecte na rede elétrica antes de 
colocar o refil e realizar a instalação 
hidráulica.

• Não troque o refil com o produto 
conectado na rede elétrica.
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Kit Instalação

Redutor 
de vazão

Fita para 
vedação

Adaptador 1/2” 
com registro

3 parafusos

3 espaçadores

3 buchas
Mangueira

Refil

2º passo - Encaixe da Bateria:

• Retire a tampa da bateria
 com uma moeda,
 girando-a no sentido
 anti-horário.

• Encaixe a bateria que
 acompanha o kit
 instalação. Certifique-se
 de que o lado positivo esteja para cima.

• Recoloque a tampa da bateria 
encaixando-a e girando-a no sentido 
horário até o travamento.

• Um sinal luminoso ficará piscando por
 10 segundos confirmando que o 

procedimento foi concluído.

Rede Elétrica

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre
e ter seções mínimas conforme ABNT
(NBR - 5410). Para a proteção do produto
e da rede elétrica contra sobrecorrentes,
o circuito onde o produto será ligado deve 
estar conectado a um disjuntor 
termomagnético. Caso não exista este 
disjuntor, consulte um eletricista 
especializado para instalá-lo.

ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais 
como gasolina, longe do purificador 
de água. 

Não seguir esta instrução pode trazer 
risco de morte, incêndio ou explosão.

Importante:

• Nunca conecte o seu purificador de 
água através de extensões duplas ou 
triplas com outro eletrodoméstico

 na mesma tomada. Não use
 extensões. Este tipo de ligação
 pode provocar sobrecarga na
 rede elétrica, prejudicando o
 funcionamento do seu purificador
 de água e resultando em acidentes 

com fogo. Use uma tomada exclusiva.

• Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído 
pela Rede de Serviços Consul a fim de 
evitar riscos de acidentes.

ADVERTÊNCIA
Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou 
produtos similares (lamparina, 
lampião) sobre o purificador.

Não seguir esta instrução pode trazer 
risco de morte ou de incêndio.

Chave para 
encaixe do 
refil

ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Não use adaptadores.
Não use extensões.
Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de morte, incêndio
ou choque elétrico.

Traseira:
pode ser 
encostado

Laterais:
5 cm
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