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Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto
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PARABÉNS

CONHEÇA SEU CIRCULADOR DE AR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você acaba de adquirir um produto com qualidade Clarice. Leia as instruções com atenção as 
instruções para o bom desempenho de seu Bebedouro, aproveitando ao máximo a utilidade do 
mesmo.
Os Bebedouros de água refrigerados Clarice, possuem características que irão lhe oferecer o máximo 
de praticidade, satisfação e bem estar.

Obs.: Este manual contém informações abrangentes à toda linha de Bebedouros.
Favor verificar se o seu modelo em específico possui os dispositivos neste representados.

Este produto foi desenvolvido para gelar água. Não utilize de forma alguma para gelar outro tipo
de bebida. Isso poderá acarretar em mal funcionamento e perca da garantia do bebedouro.
Quando realizar alguma manutenção do produto, sempre retire o plug da tomada. Para isso
esvazie seu reservatório e após higienize o mesmo conforme descrito no item “Limpeza”.
A bandeja coletora de água é removível para facilitar a retirada de água recolhida. Portanto, não
jogue água diretamente na bandeja.
O aquecimento nas laterais do Bebedouro é normal pelo sistema funcional interno.
Com um espanador ou aspirador de pó faça periodicamente uma limpeza na condensadora,
situada na parte de trás do Bebedouro, somente tomar cuidado com a temperatura do condensador.
Evitar deixar qualquer tipo de material sobre ou próximo do condensador, pois poderá prejudicar o
seu funcionamento.
Os prejuizos causados por não acompanhamento deste manual de instruções são de
responsabilidades do consumidor.

Acionador da torneira (água gelada);

Acionador da torneira (água natural);

3. Coletor de água;

4. Termostato com 7 níveis de 

regulagem da temperatura da água;

5. Topo;

6. Condensadora;

7. Divisor de água;

8. Chicole elétrico.
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INSTALAÇÕES E POSICIONAMENTO
DO SEU BEBEDOR

3

ABASTECIMENTO4

• Não retire a etiqueta identificadora, o produto esta sujeito a perder a garantia;
• Evite instalar o Bebedouro em lugares úmidos e nem próximos de fontes de calor.
• Evite deixar o Bebedouro exposto a raios solares.
• Instale o produto sobre uma superfície que 
suporte o peso de 35Kg.
• Para instalar o Bebedouro, siga a figura ao lado e 
mantenha as distâncias especificadas.
• Antes de utiliza-lo faça uma higienização 
conforme o item “Limpeza”.
• Nunca ligue o Bebedouro sem água;
• Ao transportar o Bebedouro, nunca deixe-o 
inclinar num ângulo de 30º de sua posição vertical 
em qualquer sentido.
• Utilize água de boa qualidade e siga as instruções 
do item “Abastecimento”.

Utilize sempre água de boa qualidade e procedência conhecida.
Leia atentamente as instruções a baixo, para que possa realizar 
corretamente o abastecimento do seu Bebedouro.

Antes de ligá-lo é necessário que retire o ar presente nas 
tubulações.

• Limpe o bico do garrafão antes de posiciona-lo no Bebedouro.
• Remova o lacre do garrafão.
•  Coloque com cuidado o garrafão no Bebedouro, conforme 
figura ao lado.
• Deixe as torneiras abertas até que o fluxo de água seja 
constante.
• Ajuste a temperatura da água gelada, conforme o desejado, 
através do termostato localizado na lateral do Bebedouro.

IMPORTANTE: No caso de reabastecimento, retire o garrafão 
usado e abra as torneiras até esgotar completamente a 
água antes de colocar um novo garrafão, evitando assim o 
transbordamento.

ATENÇÃO:
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA5

CONTROLE DE TEMPERATURA6

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com 
aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. No caso de 
uma sobrecarga, o aterramento reduz o risco de choque elétrico,
atuando como um fio de escape para a corrente elétrica.
Este Bebedouro já é equipado com o plug de aterramento, deste 
modo o mesmo deve ser colocado em tomadas devidamente 
instaladas e aterradas.

O seu Bebedouro é equipado com um termostato, ou seja, um regulador de temperatura para a
água. Leia atentamente as instruções para ter o máximo de aproveitamento do seu produto.

‘’Se o cordão da alimentação esta danificado, ele deve ser 
substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa 
qualificada, afim de evitar riscos’’

Posição Mínima:
• Climas frios;
• Baixo consumo de água;
• Temperatura da água
entre 10º e 11º.

Posição Desligada:
Usado para desligar todo
o sistema de refrigeração.

Botão de Regulagem do
Termostato

Posição Máxima:
• Climas quentes;
• Auto consumo de água;
• Temperatura entre 5º e 6º.

IMPORTANTE
• Antes de ligar o seu Bebedouro certifique-se que a  
voltagem da tomada é igual a do produto, para isso 
verifique a etiqueta situada atrás do Bebedouro;
• É proibido o uso de adaptadores (Benjamim), o 
mesmo pode ocasionar risco de fogo e comprometer o 
funcionamento do Bebedouro;

14592 - MANUAL BEBEDOR.indd   4 15/06/2015   15:43:04



LIMPEZA7

7.1 - LIMPEZA EXTERNA
Use esponjas ou panos macios umidecidos com água morna e sabão neutro. Após, enxague e 
seque bem o Bebedouro.
Para limpar a parte de traz do produto utilize um aspirador de pó ou espanador. O pó em excesso 
afeta o funcionamento do Bebedouro. É indicada esta limpeza a cada 5 meses.

7.2 - LIMPEZA INTERNA 
• Retire com cuidado o garrafão, e esvazie completamente 
seu Bebedouro pelas torneiras normal e gelada;
• Retire o topo do Bebedouro, após retire o divisor de água 
como mostra a figura ao lado;
• Limpe o reservatório com um pano macio umidecido em 
água clorada, somente tomar cuidado para não deixar 
resíduos que venham a entupir as tubulações;
• Recoloque o divisor de água, e após o topo do Bebedouro;
• Prepare uma solução clorada (4 litros de água limpa e uma 
colher de sobremesa de água sanitária);
• Coloque a solução em um garrafão vazio e abasteça seu 
Bebedouro;
• Aguarde 10 minutos para que a solução clorada faça efeito e 
retire toda a água através das duas torneiras;
• Encha 1/4 do garrafão com água limpa (aproximadamente 
5 litros). Coloque novamente o
garrafão no Bebedouro e retire toda a água através das duas 
torneiras, isso irá “enxaguar” os  eservatórios e torneiras do 
seu Bebedouro;
• Este procedimento acima evita a permanência de resíduos 
da solução clorada no Bebedouro, não deixando um gosto 
desagradável na água.

7.3 - REMOÇÃO DA BANDEJA COLETORA
• É necessário haver uma limpeza constante da bandeja 
coletora de água. A mesma não pode ficar com água parada.
Neste contexto foi desenvolvida a bandeja com fácil remoção 
para ajudar a eliminar a água recolhida.

• Retire o plug da tomada antes de realizar qualquer instalação, 
limpeza ou manutenção do Bebedouro.
A água mineral (garrafão) não possui cloro como a água 
encanada, portanto é indicado sempre uma limpeza periódica 
do Bebedouro.

Jamais limpe seu Bebedouro com fluidos inflamáveis tais como: álcool, tiner, querosene, solventes e 
produtos químicos como: detergente com amoníacos, ácidos, ou abrasivos como: esponja de aço, 
sapólios, lã de aço, e etc.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO:
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Assistência Técnica Clarice está sempre a sua disposição. Porém, se o seu Bebedouro apresentar 
algum problema verifique a tabela abaixo para possíveis causas. Você poderá efetuar essas correções 
em casa, se o problema persistir entre em contato com a Assistência Técnica Clarice.

8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS9

Falta de energia elétrica

Não funciona

Comunique-se com o fornecedor
de energia elétrica

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Ruído

Tomada com defeito Chame um eletricista para corrigir o problema

Botão termostato na
posição “desligado” Gire o botão do termostato para posição desejada

Tensão da tomada muito
alta ou muito baixa

Instale um estabilizador de tensão
(750w no mínimo)

Cabo de alimentação
desligado

Veri�que se o cabo de alimentação está ligado
corretamente na tomada

Produto encostado na
parede

Obedeça as distâncias mínimas da parede,
conforme o item “instalação”

Não gela
a água

“Botão termostato” na posição
“desligada” ou “mínima”

Gire o botão do termostato para
a posição “máximo”

Produto encostado
na parede

Obedeça as distâncias mínimas da parece,
conforme o item instalação”“ʼ

Água com
gosto

indesejado

Limpeza realizada com
material não recomendado

Siga corretamente o item “Limpeza”ʼ

Água de má qualidade Certi�que-se que o seu fornecedor de água
mineral é de boa qualidade

Garrafão de má qualidade Troque o garrafão. Dê preferência aos garrafões
de Policarbonato-transparente

Vazamento

Garrafão furado Troque o garrafão

Reservatório de água natural
cheio durante a troca de garrafão

Esvazie o reservatório de água natural antes de
efetuar a troca de garrafão

PROBLEMA

Delicato IPXO 
(uso interno) 2 litros 60 12

GRAU DE
PROTEÇÃO

VOLUME CUBA
ÁGUA GELADA

FREQUÊNCIA
(Hz)

DIMENSÕES
(mm)

PESO LÍQUIDO
(Kg)

AxLxP
500x310x330 mm
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Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei 
n°8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, 
na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias 
após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado 
juntamente com a Nota Fiscal.

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso 
(informacional), pois, estas se encontram neste manual.
A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., garante a qualidade na fabricação de seus produtos. As instalações ou 
reparos necessários ao produto deverão ser efe-tuados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção 
e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica são de responsa-bilidade do consumidor. Decorrido 
o prazo total da garantia, todos dos custos de reparo, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor.
A empresa não se responsabiliza:
• Despesas com instalação;
• Transporte do produto até a instalação;
• Despesas com materiais, peças, mão de obra e mudanças necessárias para instalação do produto, tais como: Rede 
elétrica, aterramento, hidráulica entre outros.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar 
reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta 
instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços:
sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br

Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.
A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus 

produtos sem prévio aviso.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:
• A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
• For constatada ação de agentes da natureza;
• Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual deinstruções;
• Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.;
• For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
• For alterada as características originais de fábrica;
• Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior;
• For instalado em rede elétrica imprópria;
• Peças que tenham sido danificadas por um manuseio indevido, quedas e atos decorrentes  da natureza;
• Danos causados por avarias de transporte e movimentação incorreta.

CERTIFICADO DE GARANTIA
BEBEDOURO

Nota Fiscal nº:

Data da compra:

Série: Revendedor:

Nome do Cliente:

Endereço: Cidade: UF:

Fone:
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Rua Fernando de Noronha, 11808
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)

Bairro Distrito Industrial Leste
CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC – Brasil
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