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As principais partes da sua Centrífuga estão identificadas
na figura abaixo. Procure conhecer cada uma das partes
indicadas e familiarize-se com os nomes usados:

Tampa
Puxador da Tampa

Alças Laterais
Cesto em Aço Inox

Gabinete

Botão LIGA / DESLIGA
e Trava de Segurança

Pés Aderentes

Bocal de Saída da Água
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Dados Técnicos

Dimensões e Peso
Sem embalagem
Altura com a tampa fechada:
cm
Peso:
kg
Diâmetro:
34 cm
Com embalagem
Altura com tampa fechada:
cm
Largura:
cm
Profundidade:
cm
Peso:
kg
Consumo máximo de energia1:
kWh
Capacidade de roupa seca (kg)2:
Tensão:
220V~
Variação de tensão admitida:
242V~

59,3
8,4

64,5
34,5
34,5
9,3

127V: 0,026 kWh / 220V: 0,025
3 kg
127 V~/
106 a 132 V~/ 198 a

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra
defeitos de fabricação, pelo prazo de 12
meses contados a partir da data da Nota
Fiscal ao Consumidor, sendo:
3 primeiros meses: garantia legal
9 últimos meses: garantia especial
concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de
Eletrodomésticos.
A garantia compreende a substituição de
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos
devidamente constatados, pelo fabricante
ou SAB - Único Serviço Autorizado Consul,
como sendo de fabricação. Durante o
período de vigência da garantia, o produto
terá SAB - Único Serviço Autorizado Consul.
As garantias legal e/ou especial ficam
automaticamente invalidadas se:
O uso não for exclusivamente doméstico;
Na instalação ou uso não forem observadas
as especificações e recomendações do
Manual do Consumidor do produto, tais
como, nivelamento do produto, adequação
do local para instalação, tensão elétrica
compatível com produto, etc...;
Na instalação, as condições elétricas e/ou
hidráulicas e/ou de gás não forem
compatíveis com a ideal recomendada no
Manual do Consumidor do produto;
Na utilização do produto não forem
observadas as instruções de uso e
recomendações do Manual do Consumidor;
O produto tiver recebido maus tratos,
descuido ou ainda, sofrido alterações ou
modificações estéticas e/ou funcionais, bem
como, tiver sido realizado conserto por
pessoas ou entidades não credenciadas pela
Whirlpool S.A. - Unidade de
Eletrodomésticos, através do SAB - Único
Serviço Autorizado Consul;
Houver sinais de violação do produto,
remoção e/ou adulteração do número de
série ou da etiqueta de identificação do
produto;

Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou
limpeza do produto;
Falhas no funcionamento normal do
produto decorrentes da falta de limpeza e
excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes
da existência de objetos em seu interior,
estranhos ao seu funcionamento e
finalidade de utilização;
Transporte do produto até o local definitivo
para instalação;
Produtos ou peças que tenham sido
danificados em conseqüência de remoção,
manuseio, queda ou atos e efeitos
decorrentes da natureza, tais como:
relâmpago, chuva, inundação;
Despesas por processos de inspeção ou
diagnóstico, incluindo a taxa de visita do
técnico, que determinem que a falha no
produto foi causada por motivo não coberto
por esta garantia.
Chamados relacionados a orientação de uso
de eletrodomésticos, cuja explicação esteja
presente no Manual de Instruções ou em
Etiquetas Orientativas que acompanham o
produto, serão cobrados dos consumidores;

Manual do Consumidor

A garantia especial não cobre:
Deslocamento para atendimentos de
produtos instalados fora do município sede
do SAB - Único Serviço Autorizado Consul, a
qual poderá cobrar taxa de locomoção do
técnico, previamente aprovada pelo
consumidor, conforme tabela de
quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos;
Peças sujeitas ao desgaste natural,
descartáveis ou consumíveis, peças móveis
ou removíveis em uso normal, tais como
lâmpadas, filtros, botões de comando,
puxadores, bem como a mão-de-obra
utilizada na aplicação das peças e as
conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. - Unidade de
As garantias legal e/ou especial não cobrem: Eletrodomésticos não autoriza nenhuma
pessoa ou entidade a assumir em seu nome,
Despesas com a instalação do produto
qualquer outra responsabilidade relativa à
realizada pelo SAB - Único Serviço
garantia de seus produtos além das aqui
Autorizado Consul ou por pessoas ou
entidades não credenciadas pela Whirlpool explicitadas.
A Whirlpool S.A. - Unidade de
S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
Eletrodomésticos reserva-se o direito de
Despesas decorrentes e conseqüentes de
alterar as características gerais, técnicas e
instalação de peças e acessórios que não
estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
pertençam ao produto, mesmo aqueles
Este termo de garantia é válido para
comercializados pela Whirlpool S.A. produtos vendidos e instalados no território
Unidade de Eletrodomésticos;
brasileiro.
Despesas com mão-de-obra, materiais,
Para sua tranqüilidade, preserve e mantenha
peças e adaptações necessárias à
este Manual com Termo de Garantia e Nota
preparação do local para instalação do
Fiscal de compra do produto sempre a mão.
produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou
hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto,
Whirlpool S.A. - Unidade de
etc...;
Eletrodomésticos
Falhas no funcionamento do produto
Atendimento ao conmsumidor
decorrentes de falta de fornecimento ou
Rua Olympia Semeraro, 675 - Jd. Santa
problemas e/ou insuficiência no
Emília
fornecimento de energia elétrica, água ou
CEP 04183-901 - São Paulo` - SP
gás na residência, tais como: oscilações de
Tel. 0800 970 0999 - Caixa Postal 5171
Fabricado na Argentina

Centrífuga SEC FÁCIL

Para tirar dúvidas, agendar
serviços, registrar sugestões ou
reclamações, ligue para:
Cód. 0208605 - Rev 02 - 07_07

Conheça sua Centrífuga

4004.1400
(Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800.970.0999
(Outras Regiões)

Ou acesse o site:
www.consul.com.br
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Instalando a Centrífuga

Local de Instalação
A sua Centrífuga deve ser instalada:

Usando a Centrífuga

1. Ligue o cabo de força da Centrífuga na tomada (figura 1).

Condições Elétricas

1. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação, indicada na

etiqueta do cabo de força da Centrífuga, é a mesma da tomada
onde ela será ligada (127 ou 220 V).
IMPORTANTE - Nunca altere ou use o cabo de força de maneira
diferente da recomendada para não provocar choque elétrico,
incêndio ou danos à sua Centrífuga. Caso necessite instalação ou
reparo, chame o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.

1. Em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva, para evitar danos à
sua Centrífuga.

(1)

2. Em uma superfície plana e nivelada, para que fique com todos os pés apoiados,
3. Coloque um recipiente embaixo do bocal de saída da água ou,

2. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos
para a proteção da Centrífuga e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não
exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos,
consulte um eletricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de
alimentação do produto.
IMPORTANTE - Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não
perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção
Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.
O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola

Distância do Quadro
até 70 m

30 a 48 m

71 a 116 m

2

10,0 mm

2

49 a 70 m

220 v

até 29 m

4,0 mm2

127 v

2,5 mm2
6,0 mm

4

71 a 116 m

-

se preferir, coloque o bocal de saída da água diretamente no ralo.
ATENÇÃO - O recipiente a ser utilizado embaixo do bocal de
saída para coleta da água não acompanha a Centrífuga.

2

O que a sua CONSUL lhe oferece

2. Coloque um recipiente embaixo do bocal de saída da água ou,
se
preferir, coloque o bocal da saída da água diretamente no ralo

4. Distribua a roupa no cesto de maneira uniforme. Isso dará
mais
estabilidade à sua Centrífuga, evitando trepidações durante
o funcionamento.
Não ultrapasse a capacidade nominal da Centrífuga: 3,0 kg de

TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA: A Centrífuga Consul possui um exclusivo sistema
de
segurança que só permite a abertura da tampa após a parada total do cesto de
roupas.
Mais segurança para você e sua família.
BOTÃO LIGA/ DESLIGA: Você escolhe o momento de iniciar ou finalizar o
funcionamento
do produto. Maior praticidade e segurança.
COMPACTA: Leve e compacta. Após o uso você pode simplesmente guardá-la dentro
do armário.
ALÇAS LATERAIS DE TRANSPORTE E PORTA FIO: Facilitam o deslocamento e
armazenamento do produto. Maior mobilidade e facilidade de limpeza.

6. Gire o seletor para a direita, posicionando-o na posição LIGA
(figura 4).
(4)
7. Verifique o tempo recomendado de funcionamento para o tipo
de tecido a ser centrifugado:
Roupas Pesadas (Tecidos de Algodão)
Tempo de Centrifugação

Recomendações Importantes

A instalação da Centrífuga deve seguir as instruções descritas neste manual.
Para sua segurança, a Centrífuga vem de fábrica com conector bipolar. Utilize uma
tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Centrífuga.
Antes de colocar a Centrífuga em funcionamento pela primeira vez, retire
as proteções de transporte:

1. Isopor protetor do cesto inox.

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas
entre a Centrífuga e a tomada, pois isso poderá acarretar em curto circuito ou
incêndio.
Antes de colocar a Centrífuga em funcionamento, verifique se as proteções de
transporte foram retiradas: Base plástica inferior protetora do motor e Isopor de
proteção do cesto.
A Centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

2. Base plástica inferior protetora do motor. Para retirá-la,

Roupas Leves (Tecidos Sintéticos)

4 Minutos

2 Minutos

8. Finalizado o tempo de centrifugação, gire o seletor para a
esquerda e aguarde alguns segundos para que o cesto pare
completamente e a trava de segurança libere a tampa. Quando a
tampa estiver destravada, o seletor se posiciona
automaticamente na posição DESLIGA (figura 5).

SISTEMA DE ABSORÇÃO DE VIBRAÇÕES: A Centrífuga possui amortecedores que
absorvem as vibrações, aumentando sua estabilidade.

Retirando as Proteções de Transporte

(3)

5. Feche a tampa da Centrífuga.

CESTO EM AÇO INOX: Não enferruja, é bonito, resistente e durável.
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(2)

3. Abra a tampa da Centrífuga.

5

Limpando a Centrifuga

Grade Inferior
Limpe a grade periodicamente para evitar que fiapos de roupas, eliminados
naturalmente durante a centrifugação, obstruam os orifícios e prejudiquem a
circulação do ar.
Para realizar a limpeza siga os passos abaixo

1. Retire o cabo de força da tomada.
2. Incline a Centrífuga para ter acesso à grade.
3. Com um pano úmido, limpe a grade para eliminar os fiapos
retidos.

4. Após a limpeza, coloque a Centrífuga na posição inicial.
Limpeza da Centrífuga

Evite acidentes, não deixe crianças manusearem a Centrífuga e nem
permanecerem ao seu redor enquanto estiver em funcionamento.

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Centrífuga:

Nunca centrifugue tênis em sua Centrífuga, pois isso poderá
danificá-lo e prejudicar o adequado funcionamento da
Centrífuga.
O motor da Centrífuga possui um protetor térmico que, em caso de baixa tensão
ou sobrecarga,corta automaticamente a corrente elétrica. Após aproximadamente
20 minutos , volta a funcionar automaticamente. Se após este período a Centrífuga
não funcionar, chame o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.

Limpe o cesto inox, a tampa e o gabinete semanalmente, evitando acúmulo de
resíduos.
Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio.
ATENÇÃO - Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, pois
poderá
ocorrer em reação química, danificando a Centrífuga.

(5)

