SUPORTE
Para a empresa e o consumidor que já tem um de nossos filtros, queremos nesta oportunidade parabenizá-lo pela aquisição, e
temos a certeza que você investiu corretamente no bem estar de todas as pessoas que irão usufruir do FILTRO PWS.
Antes da instalação
a) O filtro deverá ser posicionado frontalmente na posição vertical.
b) A entrada de água deverá ser pelo lado esquerdo (Ref.2) e a saída (já
filtrada) pelo lado direito (Ref.4).
c) Antes de fixá-lo junto à parede, verificar se o indicador de operação (ponto
vermelho do registro - Ref.1), encontra-se posicionado no lado esquerdo do
ponto de entrada (Ref.2), caso contrário é necessário colocar no local exato,
girando-o em qualquer sentido até ficar no ponto para filtrar.
Na instalação
a) Antes de demarcar ou perfurar a parede onde será fixado o filtro,
certifique-se da existência de tubulação elétrica ou hidráulica, a fim de evitar
transtornos ou acidentes (vazamentos ou choques).

h) As retrolavagens deverão ser efetuadas semanalmente ou de acordo com
a qualidade da água fornecida por períodos menores. O vendedor técnico
fará a orientação correta.
Orientação
Após a limpeza do filtro (acima) deixar a água escorrer por alguns instantes
e o filtro estará limpo e pronto para uso. Encha um copo transparente com
água filtrada e leve-o contra a luz ou claridade, e certifique-se de que a água
está isenta de quaisquer impurezas.
Caso exista alguma anormalidade entre em contato com o representante ou
contate direto o fabricante.
Garantia

b) Para instalar o filtro PWS, não é necessário quebrar paredes, pois o
mesmo é provido de suportes e bases próprias (Ref.5). Fixe-o junto ao ponto
mais próximo da rede hidráulica.

A nota fiscal será sempre a sua garantia. No caso de reclamações favor
mencionar o número e data de aquisição.

c) Após o filtro fixado na parede, introduza a mangueira (tubo polietileno atóxico)
no ponto de saída da rede hidráulica, conectando-o ao ponto de entrada do filtro
(Ref.2) sem esquecer das abraçadeiras metálicas para evitar vazamentos.

Na data da instalação do filtro a garantia normalmente fornecida é de
12 MESES (1 ANO) desde que se efetue a limpeza periódica, ou salvo,
a qualidade da água fornecida estar fora dos parâmetros normais de
fornecimento de água potável, este prazo de garantia poderá ser alterado
por tempo inferior ao acima estipulado.

RETROLAVAGEM = LIMPEZA PERIÓDICA
a) Soltar o dreno (bico central - Ref.3) girando-o à esquerda pelo menos três
giros por completo.
b) Bater seguidamente no corpo do filtro (parte branca - Ref.8) com martelo
de borracha, para que a sujeira e detritos retidos no filtro sejam deslocados
internamente.
OBS.: Nunca bater nas tampas superior e inferior do filtro (Ref. 6 e 7).
c) Introduzir uma mangueira no dreno (Ref.3) para facilitar a saída da água ou
colocar um recipiente (balde) junto ao dreno para coleta da água que sairá do filtro.
d) Em seguida girar o registro (Ref.1) no sentido anti-horário, até que o
indicador de operação (ponto vermelho) fique centralizado no ponto de saída
(bico central - Ref.3) onde a água com sujeira começará a sair.
e) Ao mesmo tempo em que a água suja estiver saindo, bater seguidamente
no corpo do filtro (Ref.8) por mais 15 segundos, e quando começar a sair
água limpa (aproximadamente 30 segundos), o filtro estará totalmente limpo
de impurezas.
f) Retorne o registro (Ref.1) na posição inicial, girando-o no sentido horário
até ficar na posição de filtragem (Ref.2).
g) Feche o dreno (bico central - Ref.3) girando-o seguidamente no sentido
horário até estar totalmente fechado.

