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KIT INSTALAÇÃO

PRINCIPAIS COMPONENTES

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

fisicamente 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.

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.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos 
graves se as instruções não forem seguidas.

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:

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 Avisos de Segurança

2 Informação Ambiental
✔ 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.
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Mangueira
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Adaptador 1/2”
com registroChave para  

encaixe do refil

Fita para 
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Redutor 
de vazão

3 parafusos

3 espaçadores

3 buchas

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

2- Refil

3- Tampa

4- Indicador de troca do refil

5- Botão liga / desliga sistema de refrigeração

6- Indicador de sistema de refrigeração ligado

7- Bica de água

8- Bandeja coletora de água (removível)

9- Cabo de alimentação de energia

1

7

6

5

4

2

9

3

8

lauro
Textbox


