Lava-Louças Consul Facilite Compacta 6 serviços
(CLC 06AB e CLC 06AS)
Como funciona seu produto
Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito
da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Instale a lavadora
1. Conectar as mangueiras ao produto.
Rosqueie cada mangueira de acordo com
extremidades e local de encaixe correspondentes.
( Mangueira de drenagem; Mangueira de entrada
de água)
2. Conectar o adaptador à torneira.
a. Utilize uma chave de fenda com formato “+”
e solte os quatro parafusos do adaptador.
b. Em seguida, desrosqueie a peça deixando
exposto três voltas completas da rosca
(5mm). Este procedimento é muito importante
para realizar corretamente a conexão, caso não
seja realizado corretamente poderá gerar
vazamento nessa região entre a torneira e conector.
c. Conecte o adaptador à torneira apertando os
parafusos. Veriﬁque se os quatro parafusos estão
alinhados, para que o adaptador não seja
conectado inclinado ou torto.
d. Volte a rosquear a parte de baixo (
peça 1 e 2.

) conectando

e. Abra a torneira para veriﬁcar se não há vazamentos.
Se ocorrer algum vazamento, veriﬁque se o
adaptador está alinhado à torneira (não está torto).
Ou, volte ao passo b e realize o procedimento
novamente, certiﬁcando-se que foi deixado um
espaço de 5mm (3 voltas completas de rosca)
entre a peça 1 e 2.
3. Conectar o engate rápido ao adaptador da torneira.
a. Empurre o engate rápido para baixo.
b. Encaixe-o no adaptador da torneira. Para ﬁxá-lo
à torneira, empurre o engate rápido para cima
conectando-o completamente ao adaptador.

Acomode as louças no cesto
O INDICA FÁCIL irá auxiliar você a colocar os alguns tipos
de louça no local mais adequado do cesto. Garantindo
melhor eﬁciência na lavagem de suas louças.
1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do
cesto. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a
passagem de água. E também, para evitar danos nas
louças, caso elas se atritem.
2. Utensílios com maior profundidade como copos,
xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem
ser colocados inclinados ou com a abertura para
baixo, para que a água possa escorrer.

Abasteça os compartimentos do dispenser
de sabão e líquido secante
Sabão
1. Abra o dispenser empurrando para a direita a trava
que ﬁca na tampa. Coloque sabão no compartimento A
indicado na ﬁgura.
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2. Após colocar o sabão feche a tampa do dispenser.
3. Caso seja necessário, coloque mais uma quantidade
de sabão sobre o rebaixo da tampa. Veja no manual a
indicação de quantidade de sabão mais adequada para
cada programa de lavagem.
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Importante
• Antes de programar a lavagem, sempre veriﬁque se os compartimentos de sabão
e líquido secante foram abastecidos corretamente.
Utilize apenas sabão especíﬁco para lava-louças.
Líquido secante
1. Para abrir o compartimento de líquido secante, gire
a tampa para a esquerda.
2. Abasteça com o líquido secante até observar que o
indicador D ﬁcará escuro e a luz do painel “abastecer
líquido secante” apagará. Cada abastecimento do
dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.

D

3. Feche o dispenser girando a tampa para a direita,
até sentir que ﬁcou travada.
Importante
• Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para
evitar a formação excessiva de espuma.

Programe o painel
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1. Ligar / desligar: ligar e desligar o painel
2. Spray d´água: acionar um spray d´água quando desejar acumular louças para lavar
mais tarde.
3. Programas de lavagem: selecionar o programa mais adequado ao tipo de louça que irá lavar.
4. Iniciar/ pausar: iniciar o programa selecionado ou pausar durante o funcionamento
da lava louças.
5. Etapas de lavagem: visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução
do programa selecionado.
6. Reabastecer liquido secante: aviso para abastecer o compartimento de liquido secante.
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