
Instalação em um Ponto de Água 
Exclusivo

1- Feche o registro de água do local de 
instalação.

2- Rosqueie o tampão de 
1/2” (não incluso no kit 
de instalação) no 
adaptador (fi gura 5). 
Use fita veda rosca 
para evitar vazamentos.

3- Rosqueie o conjunto 
adaptador ao ponto de 
água (figura 6). Use fita 
veda rosca para evitar 
vazamentos.

4- Encaixe a mangueira 
na saída de água do 
adaptador (figura 7). 
Certifique-se de que a 
mangueira esteja 
completamente 
encaixada. Verifique a 
marca indicativa na 
ponta da mangueira. 
Caso a mangueira 
tenha sido cortada, 
certifique-se do 
encaixe até 16 mm.

5-Encaixe a outra ponta 
da mangueira na 
entrada de água atrás 
do produto (figura 8). 
Certifique-se de que a 
mangueira esteja 
completamente encaixada. Verifique a 
marca indicativa na ponta da mangueira. 
Caso a mangueira tenha sido cortada, 
certifique-se do encaixe até 16 mm.
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6- Abra o registro de água (verifique se 
existe algum vazamento ou gotejamento 
de água).

7- Certifique-se de que o registro do 
adaptador esteja aberto, posição 
horizontal.

 Verifique se existe algum vazamento ou 
gotejamento de água.

8- Ligue o produto na tomada.

9- Para finalizar a instalação, retire 5 litros 
na opção de “água gelada” e 1 litro na 
opção “água natural”, para retirar o 
excesso de carvão ativado.

10- Recomenda-se não consumir os 
primeiros 5 litros de água, pois podem 
conter resíduos de carvão ativado que 
escurecem a água e/ou conter gosto de 
plástico, o que ocorre quando o 
produto é novo. É possível utilizar a 
água para limpeza.

Se desejar fixar o produto na parede, utilize 
o gabarito, espaçadores, buchas e parafusos 
que acompanham o kit de instalação.

Seção

5 Utilizando seu Purifi cador de Água Consul

Acionamento

Retirando água gelada:

Use o botão “água gelada”.

Modo manual:

Para retirar água mantenha
o botão pressionado até completar a 
quantidade desejada. Indicado para pouca 
quantidade de água (copos).

Modo automático:

Para retirar água pressione o botão até a 
posição de travamento. Após completar a 
quantidade desejada, pressione o botão 
novamente. Indicado para grande 
quantidade de água (jarras).

Retirando água natural:

Use o botão “água natural”.

Modo manual:

Para retirar água mantenha o botão 
pressionado até completar a quantidade 
desejada. Indicado para pouca quantidade 
de água (copos).

Modo automático:

Para retirar água pressione o botão até a 
posição de travamento. Após completar a 
quantidade desejada, pressione o botão 
novamente.  Indicado para grande 
quantidade de água (jarras).

Retirando água misturada:

Pressione e solte os 2 botões ao mesmo 
tempo para retirar água misturada.
Após completar a quantidade desejada, 
pressione novamente.

Refil

• O refil, utilizado no sistema 
de purificação do seu 
purificador, possui Classe A 
para redução de material 
particulado. Ou seja, possui 
capacidade de reter 
partículas sólidas como areia, grão de 
farinha, barro, ferrugem, pólen, etc.

• O refil possui redução de cloro livre.
 Ou seja, elimina uma quantidade maior 

ou igual a 75 % de cloro da água.

• O refil também possui eficiência 
bacteriológica. Aprovado conforme

 NBR 16098.

• Todos os materiais utilizados na 
fabricação do refil, que entram em 
contato com a água, são atóxicos.

Indicador de Troca do Refil

• Seu produto possui uma função que avisa 
o momento em que o refil deve ser 
trocado. Após 6 meses, o 
aviso luminoso de troca 
do refil ficará piscando 
até a troca do refil e de 
sua bateria.

 Veja o item “Manutenção 
e Cuidados” (Troca do 
Refil).

• A vida útil do refil é de 1.500 litros, o que
 corresponde aproximadamente a um uso
 diário de 2 litros de água por pessoa, 

numa residência de 4 pessoas.

•  É comum que haja redução da vazão de 
água nas primeiras semanas de uso.

Importante:

Caso julgue que a vazão
seja excessiva, você pode
instalar o redutor de
vazão conforme a figura.
Ao longo da vida útil do
refil esta instalação poderá 
diminuir a vazão 
gradativamente.
Nesse caso, retire o redutor 
de vazão.
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