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b) Anexar o filtro à placa e fixa-lo na
parede, observando a seta indicativa.
c) Conectar a ligação do ponto de água
(parede ou pia ao ponto de entrada do
filtro sempre do lado esquerdo)
OBS - Antes de fechar o gabinete, verificar
se não existe vazamentos (na torneira,
registro e entrada).
d) Encaixar o gabinete através do lado
da torneira (direito), pressionando no
sentido de que a torneira e registro
fiquem em seus encaixes respectivos.
e) Após o encaixe, colocar os parafusos
(03) no gabinete.
f ) Parafusar o registro do volante.
OBS - todas as peças para a montagem do
filtro (kit) acompanham o produto.

Desmontagem

Montagem

a) Demarcar o local na parede através do
gabarito (placa de fundo) onde o filtro
será instalado.

Retrolavagem

a) Retire o lacre do volante da torneira
b) Retire o parafuso que fixa o volante ao
registro

Como efetuar a limpesa do
elemento filtrante

c) Desloque o volante no sentido externo
ate sair completamente.

Ref. 1

d) Soltar os parafusos (03) que fixam o
gabinete á placa.

ENTRADA
Ref. 2

e) Feito isso deslocar o gabinete (com
cuidado) pelo lado onde está embutido
a torneira e o volante pressionando com
um leve toque para fora que a mesma se
deslocará.

SAÍDA
Ref. 3
Ref. 5

Ref. 4

f ) Com a retirada do gabinete ficará o
elemento filtrante fixado na placa e na
parede.

Ref. 6

a) Girar o manipolo (Ref.1) colocando o ponto vermelho
situado na entrada (Ref.2) e colocar no lado da torneira
(Ref.3).
b) Em seguida bater levemente no corpo (Ref.4) para
que as sujeiras e detritos seja deslocados internamente.
OBS - Nunca bater nas tampas Superior e Inferior (Ref.5 e 6).
c) Ao abrir a torneira coloque um recipiente embaixo
para a coleta da água que irá sair suja, continuar batendo
no elemento filtrante (Ref.4) até que a água esteja
completamente limpa.
d) Após a limpeza do filtro, feche a torneira, retorne o
manipolo (Ref.3) na posição inicial (Ref.2) girando-o no
sentido horário.
e) Após esta operação abrir a torneira e deixar a água
escorrer por 20 segundos e o filtro estará pronto para
ser usado.
As limpezas devem ser efetuadas a cada 6 meses.

