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Reservatório
Capacidade de 18 litros de água
para purificação.

Torneira verde de saída
Saída de água limpa e purificada.

Cilindro azul
(Elemento Filtrante Purificador)
Promove a purificação da água.

Bomba de lavagem
Promove a remoção da sujeira presa no 
interior do elemento filtrante.

Conector  com pré-filtro
Remove partículas maiores.

Mangueira
Direciona água para o 
elemento filtrante.

Registro preto de 
retrolavagem (válvula)
Saída de água com impurezas da lavagem.

Conhecendo o purificador 02
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Encha de água o reservatório.2
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Coloque ¼ de água no reservatório.2
1
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Como limpar o seu Purificador

(Retrolavagem)

Retirar o ar da mangueira nivelando (emparelhando) a cone-
xão da mangueira do reservatório com a conexão da man-
gueira do cilindro azul (elemento filtrante). Após nivelar, 
abrir a torneira verde de saída e o registro preto de retrola-
vagem, até a água sair pelo registro preto de retrolavagem. 

Mantenha o cilindro azul (elemento filtrante) elevado e com 
a torneira de saída para cima,  observe a mangueira encher 
totalmente. Você pode movimentar o elemento um pouco 
para cima ou para baixo, até expulsar o ar totalmente. 

Deixar a água escorrer até que não haja mais bolhas.  
Mesmo sem bolhas, esperar a água escorrer por mais 30 
segundos.

Antes de abaixar a mangueira, fechar o registro preto de 
retrolavagem e em seguida a torneira verde de saída.

Apertar o balão verde e aguardar 
encher de ar novamente. Repita 
essa operação pelo menos 3 vezes.

Abrir o registro preto de retrolavagem 
(válvula), descartando essa água em um balde 
ou pia.

Descarte e NÃO consuma 
essa água da saída.

Coloque cilindro azul (elemento filtrante)
na posição horizontal.

Vazão mínima recomendada:
20 litros / hora

Temperatura da água mínima é de 
10 ºC e a máxima é de 30 ºC.

Fixar o Purificador em um lugar alto e seguro, na posição 
vertical.

Nível

Fixe o reservatório em um lugar 
alto e seguro, na posição
vertical.

Feche a torneira verde de 
saída e o registro preto de 
retrolavagem (válvula).
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RETROLAVAGEM

FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO

INSTALAÇÃO
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Retirar o ar da mangueira conforme 
orientações na página 3 (item 3).

Girar a torneira verde de saída para 
fechar.

Girar a registro preto de retrolavagem 
para fechar.

Com o registro preto de retrolavagem 
e a torneira verde de saída fechados, 
encher de água o reservatório, e 
fixá-lo elevado.

Girar a torneira verde de saída para 
fechar após utilizar o purificador e colocar 
a tampinha branca. 6

3 No primeiro uso e/ou quando o purificador estiver seco e sem uso, aguardar o cilindro azul (elemento 
filtrante) encharcar com água. Abrir a torneira verde de saída e perceber uma vazão constante.

Colocar um recipiente limpo e seguro 
embaixo da torneira verde de saída 
para coletar água purificada. Abrir a 
torneira verde de saída para purificar a 
água.

Manter fechada a torneira verde de 
saída e o registro preto de 
retrolavagem (válvula).

Colocar 1/4 de água no reservatório. Colocar o cilindro azul (elemento 
filtrante) na posição horizontal. Manter 
fechadas a torneira verde de saída e o 
registro preto de retrolavagem (válvula).

Apertar o balão verde e aguardar 
encher de ar novamente. Repita essa 
operação pelo menos 3 vezes.

Abrir o registro preto de retrolavagem 
(válvula) e, direcionar esta água não 
purificada para o descarte em uma pia 
ou balde.

 Garantia de 3 anos

1 Após abrir a embalagem do seu PURAFILTRA, acoplar a conexão “L”, de cor azul, instalada em uma das 
pontas da mangueira, ao furo do reservatório, utilizando os dois anéis de vedação de borracha, um por 
dentro do reservatório e o outro por fora do reservatório;

10 Descartar o cilindro azul (elemento filtrante) quando a vasão for menor que 5 litros por hora. 

11 Manter o reservatório tampado e quando não estiver usando o purificador, apoiar o cilindro azul (elemen-
to filtrante) em cima do reservatório.

12 Quando for retirar o ar da mangueira, usar um  recipiente para aparar a água que escorrerá pela saída do 
registro preto de retrolavagem (válvula).

9 NÃO congele o purificador, ou use com água quente;

8 NÃO utilize o purificador se encontrar fissuras em sua superfície;

7 NÃO deixe o purificador cair;

2 a) Tampinha branca, na saída de água 
purificada da torneira verde de saída. 
Retirar quando for purificar a água e 
recolocar após o uso para evitar 
contaminação nesta saída de água;

b) Tampinha preta, na saída de água não purificada, registro 
preto  de retrolavagem (válvula). Este registro deverá estar 
sempre fechado e vedado com a tampinha preta. Retirar apenas 
para fazer a retrolavagem e para tirar o ar da mangueira. 
Recolocar após o uso para evitar contaminação da água purificada;

Existem duas tampinhas de plástico colocadas nas saídas de água do cilindro azul 
(elemento filtrante)

No primeiro uso, após abrir a embalagem, NÃO beba a água da primeira vez que utilizar o PURAFILTRA. 
Descartar ou recolocar no reservatório para uma segunda passagem pelo purificador;

5 Fazer operação de retrolavagem do PURAFILTRA pelo menos uma vez a cada 15 dias, para garantir a vida 
útil de 100.000 litros;

4 A água purificada só deve ser armazenada em recipiente seguro e limpo. Lavar este recipiente pelo 
menos uma vez por semana com água filtrada e sabão neutro;Nível

a)

b)

Fixe o reservatório em um lugar alto e 
seguro, na posição vertical. Por exemplo: 
sobre uma geladeira.
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Atendimento ao Consumidor
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