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            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.

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 (Figura 7). Use fita veda rosca para evitar 
vazamentos. 

3- Rosqueie o conjunto adaptador ao ponto de água (Figura 8). 
Use fita veda rosca para evitar vazamentos.

4- Encaixe a mangueira na saída de água do adaptador (Figura 
9). 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 10). 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.

6- Direcione o tubo conforme Figura 11 ou 12 de acordo 
 com a posição do ponto de água. 

7- Abra o registro de água (verifique se existe algum vazamento 
ou gotejamento de água).

8- Ligue o produto na tomada.

9- Pressione simultaneamente os botões "natural" e "gelada", por aproximadamente 5 segundos, 
até ouvir o alarme sonoro, para iniciar a contagem de tempo de vida útil do refil. 

Atenção: Esse passo deve ser efetuado imediatamente após ter ligado o produto na tomada 
(tempo inferior a 30 segundos). Caso necessário, desconecte e conecte o produto na tomada e 
repita o processo.

10- 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.

11- 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.

Atenção: Esse passo deve ser efetuado imediatamente após ter ligado o produto na tomada
(tempo inferior a 30 segundos). Caso necessário, desconecte e conecte o produto na tomada e
repita o processo.

12- 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.

13- 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.

             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.

5

ACIONAMENTO

Utilizando seu Purificador de Água Consul

Retirando água gelada:

• Pressione e solte o botão de “água gelada” para retirar água.
 Após completar a quantidade desejada, pressione novamente o botão. 

Ou pressione e segure o botão para retirar água. Após completar a 
quantidade desejada, solte o botão.

Retirando água natural:

• Pressione e solte o botão “água natural” para retirar água. Após completar a quantidade 
desejada, pressione novamente o botão. Ou pressione e segure o botão para retirar água.

 Após completar a quantidade desejada, solte o botão.

Retirando água misturada:

• Pressione e solte o botão "água fria" para retirar água misturada. Após retirar a quantidade 
desejada, pressione novamente o botão. Ou pressione e segure o botão para retirar água.

 Após completar a quantidade desejada, solte o botão.

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7

Fig. 9
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INDICADOR DE TROCA DO REFIL

• Seu produto possui uma função que indica o momento de troca do refil.
 O Vida Refil é um conjunto de 4 LEDs, onde no início de uso os 3 primeiros
 estarão acesos. Os LEDs irão apagar gradativamente conforme o
 momento de troca se aproximar. O filtro deve ser trocado quando o
 terceiro LED apagar e o quarto LED vermelho acender.

• A vida útil do refil é de aproximadamente 2.250 litros ou 9 meses, isto
 corresponde a um consumo médio diário de 8 litros para uma família de
 4 pessoas.

Manutenção e Cuidados

           Importante:

• A troca do refil não faz parte da garantia do produto.

• Você pode adquirir um novo refil pela internet - www.consul.com.br ou pelo
 telefone 3003-7872. Funciona somente com Refil Consul tipo BE1 (código CIX01AXONA).

• Recomendamos a troca do refil, no mínimo a cada 9 meses.
 O tempo de vida útil do refil pode variar de acordo com o consumo e a qualidade da água 

recebida pelo produto.

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou 
limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis. 

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de 
explosão.

• Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos.
 Eles podem danificar o seu produto.

• Use esponja ou pano macio para realizar a limpeza do seu purificador de água.

            Importante:
 
• Nunca use produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc) ou abrasivos
 (sapólios, pastas, etc) e nem esponja de aço ou escovas na limpeza do seu
 produto. Estes produtos podem danificar seu purificador de água.

• 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 eficiência na redução de cloro livre. Ou seja, elimina
 uma quantidade maior ou igual a 75 % de cloro da água.

• Aprovado conforme NBR 16098.

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

REFIL

• Para manter a higiene adequada, o purificador de água deve ser usado diariamente.

• Caso o purificador não seja usado por mais de 3 dias, retire pelo menos 5 litros de água mista 
(pressione o botão "água fria"), para manter o bom funcionamento do sistema e a qualidade 
da água a ser consumida.

• Não toque na bica móvel com as mãos sujas, para evitar contaminações na água. A limpeza da 
bica pode ser feita com um pano limpo e macio levemente umedecido com água.

LIMPEZA

           Importante:

• Quando o fornecimento de água for iniciado, o fluxo de água pode ser interrompido em 
qualquer dos 3 botões de acionamento, independente da opção escolhida.

• Ao ligar, o purificador levará um tempo para refrigerar a água internamente, este tempo varia 
de acordo com a temperatura ambiente no local.
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