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Este equipamento irá ajudá-lo a lavar 2 garrafas ao mesmo tempo

Como montar
1) Rosqueie a conexão de latão em sua torneira. Se sua torneira não tiver rosca, 
você terá que usar um conector; 
2) Conecte as duas parte da conexão rápida empurrando e girando ¼ de volta;
3) Caso necessário, corte a mangueira na extremidade do lavador  para ajustar 
o tamanho da mangueira com relação a pia. (medida “A” no desenho). O lavador 
deve ficar apoiado na pia com o bocal na posição vertical. Conecte a mangueira 
ao lavador e fixe-a com a abraçadeira. Não aperte muito;
4) Para desconectar o lavador, primeiro desligue a torneira, gire a conexão preta 
até que ela desencaixe da conexão de latão. Caso queira, a conexão de latão 
pode ser deixada na pia;

vantagens
• Utilizando apena 1/3 da água utilizada em 
lavadores de garrafas convencionais;
• Conexão rápida permite a liberação da torneira 
a qualquer momento;
• Elimina qualquer tipo de stress na torneira e 
pressão no encanamento;

• Use o bocal pequeno para lavar as garrafas;
• Para usar o bocal grande para carboy, retire 
o bocal pequeno e coloque o grande;
• A mangueira de sifão poderá ser utilizada 
para lavar filtros, apenas conecte a mangueira 
ao bocal grande;
• Água fria ou morna pode ser utilizada, não 
utilizar água acima de 60°C.

Dicas

lavador de garrafas duplo

the blast

BASE 
DA PIA

“A”

Empurre 
e gire ¼
de volta

Qualquer dúvida, entre em contato:
contato@lamasbrewshop.com.br
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