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Painel de Controle

Funcionamento
Quando o produto é conectado à energia elétrica 
todas as teclas e o indicador de troca do filtro e da 
lâmpada (para o modelo PA31G) permanecem 
acesas por 1 segundo e então se apagam.

Para obter água através do acionador:

1. Selecione a temperatura com um toque rápido 
na tecla desejada.

2. Pressione o acionador com o copo para a re-
tirada de água.

3. Retire o copo para interromper a saída de 
água.

Para obter água através das teclas:

1. Selecione a quantidade desejada. As quan-
tidades de água para cada porção são de 
aproximadamente, 100ml, 300ml e 1000ml 
respectivamente.

2. Toque na tecla Natural, Fria ou Gelada para 
que a porção selecionada seja servida na 
temperatura desejada.

Em condições normais de uso, o filtro deve ser 
substituido quando a luz indicadora de filtro satu-
rado acender (após 3000 litros ou 12 meses do iní-
cio de utilização do filtro, o que ocorrer primeiro).

Troca do Filtro
Em condições normais de uso, o filtro deve ser 
substituído quando a luz indicadora de filtro sa-
turado acender (após 3000 litros ou 12 meses 
do início de utilização do filtro, o que ocorrer 
primeiro).

Feche o registro de água de sua casa, retire o 
filtro antigo e coloque o novo, abra o registro. 
Similar as orientações de instalação do filtro da 
pagina 6.

Indicador do Filtro e Lâmpada UV
O indicador do filtro e da lâmpada UV se acende-
rá quando houver necessidade de substituir um 
destes dois componentes.

As luzes indicadoras de troca filtro e lâmpada UV 
se acenderão depois de 12 meses de uso, ou, 
depois de aproximadamente 3000 litros de água 
consumidos.

Caso a luz de troca do filtro e/ou lâmpada UV es-
tiverem acesas, consulte o próximo capítulo para 
obter informações de como efetuar a limpeza e 
manutenção do produto.

Para�obter�cerca�de�1�litro�de�água�de�forma�
mais�rápida,�mantenha�o�dedo�pressionado�
sobre uma das 3 teclas de seleção de tem-
peratura�de�água�por�3�segundos.�Para� in-
terromper�o��uxo,�toque�em�qualquer�tecla�
novamente.

O� Puri�cador� produz� um� ruido� normal� de�
funcionamento do sistema de refrigeração e 
durante�o�abastecimento�dos�reservatórios.

Jamais limpe a parte externa 
do�seu�Puri�cador�com��uidos�
in�amáveis�como�álcool,�que-
rosene,�gasolina,� thinner,�sol-
ventes,�produtos�químicos�ou�
abrasivos� como� detergentes,�
ácidos,� vinagres� ou� produtos�
que�possam�deixar�cheiro.
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Tecla para selecionar o volume de água

Tecla para selecionar água natural

Tecla para selecionar água fria (mistura na-
tural e gelada)

Tecla para selecionar água gelada

Indicador de troca do filtro ou da lâmpada UV 
(lâmpada somente no modelo PA31G)
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