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DEIONIZADOR
3 ESTÁGIOS

Para o bom funcionamento do equipamento é necessário enxaguar o 

refil de carvão a�vado:  Desenrosque o copo da terceira carcaça (úl�ma) 

e re�re o refil de leito misto. Reconecte sem o refil e ligue o fluxo de água. 

O refil de carvão a�vado poderá apresentar fuligem per�nente a 

fabricação e neste caso a água sairá com coloração alterada (preta). 

Elimine os primeiros litros de água até perceber a normalização da cor. 

Após realizado este processo reconecte o refil de leito misto e u�lize o 

equipamento normalmente.

Polipropileno Resina Mista
Carvão
ativado

Recomenda-se a instalação do aparelho próximo a um ponto 

de alimentação de água potável.

Siga os seguintes passos pra a correta instalação:

1) Escolha o ponto de u�lização e caso deseje fixe o 

aparelho na parede.

2) Conecte as conexões de entrada e saída, enviadas 

juntamente com o parelho, nas roscas da primeira e 

úl�ma carcaça, respec�vamente. (As conexões serão 

Cotovelos de Rosca de ¼” x Tubo de ¼” para o caso de 

aparelho com roscas de ¼” e Adaptadores de Engate 

Rápido Rosca de ½” x Tubo de ¼” para aparelhos com 

rosca de ½”.)

3) Corte uma parte do tubo flexível recebido na medida 

adequada para transportar a água do ponto de 

alimentação à entrada de água do aparelho. Conecte 

uma extremidade do tubo no ponto de alimentação 

de água (use uma conexão adequada) e a outra 

extremidade insira na conexão de entrada do 

aparelho. Adicione o Registro em Linha (acompanha 

o kit) em algum ponto do tubo.

4) Corte uma parte do tubo flexível recebido na medida 

adequada para transportar a água da saída do 

aparelho até o recipiente que armazenará a água 

purificada. Conecte uma extremidade do tubo na 

conexão de saída do aparelho, adicione o Registro em 

Linha (acompanha o kit) em algum ponto do tubo. e 

leve a outra extremidade até o ponto de uso.

5) A regulagem da vazão é feita através do registro, 

quando mais devagar a água passar pelo 

PRIMEIRO USO
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A troca deverá ser realizada em local livre de poeira, u�lizando 

luvas e máscara descartável para evitar a contaminação dos refis. 

UTILIZE SEMPRE REFIS ORIGINAIS DA MARCA “MEU FILTRO”, POIS 

CONTROLAMOS A QUALIDADE TÉCNICA DOS MESMOS PARA 

GARANTIR  OS BONS RESULTADOS.  A  MUDANÇA NA 

CONFIGURAÇÃO PODERÁ ACARRETAR PERDA DE EFICIÊNCIA E 

NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS PELAS CONSEQUÊNCIAS.

Após a troca do refil de carvão é imprescindível que se repita o 

procedimento de primeiro uso para o bom funcionamento.

Vida ú�l teórica dos elementos filtrantes:
POLIPROPILENO - 6 MESES
CARVÃO ATIVADO - 6 MESES
RESINA MISTA - 500 LITROS DE PASSAGEM

MANUTENÇÃO DO FILTRO

Na nossa LOJA VIRTUAL você encontra os refis:

www.lojameufiltro.com.br/deionizadorosmosereversa
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