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Tampa

Painel de controle

Acionador

Grade coletora de água (removível)

Refil filtro (1 peça - modelo: PAUFCB30)

Mangueira 1/4” 

Adaptador 3/4”

Lâmpada UV (somente no modelo PA31G)

Parafusos e buchas (5mm) para fixação

(2 conjuntos)

Adaptador 1/2” e conector 1/4” (poderá 
ser adquirido como acessório junto aos 
Serviços Autorizados Electrolux)

Acessórios fornecidos com o produto

Opcional (não fornecido com o produto)

Este� produto� foi� desenvolvido� para� puri-
�car�e�gelar�água.�Não�o�utilize�para�gelar�
qualquer� outro� tipo� de� bebida,� pois� isto�
pode�causar�danos�ao�produto,�resultando�
na�perda�da�garantia.�Caso�o�produto��que�
um�longo�período�sem�uso,�recomenda-se�
desconectar�da�energia�e�fechar�o��uxo.

Este�Puri�cador�foi�desenvolvido�para�uso�
doméstico� e� projetado� para� ser� utilizado�
com�água�potável,�conforme�portaria�2914�
de�12� de� dezembro� de� 2011� do�Ministério�
da Saúde.
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Sistema de Filtragem
Executa a purificação da água em até 3 estágios, 
garantindo água 100% tratada.

1. Primeiro estágio - Filtro de carvão Ativado

Absorve e remove a cor, odores, cloro, óleo, e 
gases dissolvidos em grande quantidade.

2. Segundo�estágio�-�Filtro�UF�(Ultra�ltragem)

Remove sedimentos como barro, areia, ferru-
gem, algas, fungos e partículas suspensas de 
ferro e outros metais, sal, etc.

3. Terceiro estágio: Câmara Ultravioleta (so-
mente�no�modelo�PA31G)

Os raios ultravioleta gerados pela lâmpada 
possuem alta potência com curto comprimen-
to de onda e não podem ser vistos a olho nu. 
Os raios UV incidem sobre as bacterias ou 
microorganismos deixando-os inertes, neutra-
lizando-os, o que resulta em uma água segu-
ra e totalmente purificada antes do consumo. 
A lâmpada UV é alojada em um tubo de aço 
inox altamente polido para garantir uma boa 
reflexão dos raios e também a múltipla expo-
sição das bactérias em curto espaço de tem-
po, aumentando a eficácia, mesmo quando há 
um grupo de bactérias.

O Purificador produz um ruído característico de 
funcionamento, ou seja, o ventilador sempre per-
manecerá em funcionamento.Quando for identifi-
cado que a água está gelada, a rotação do venti-
lador deve reduzir mas nunca desligar.

O acumulo de poeira no produto pode causar a 
impressão de um ruído mais alto de funciona-
mento.Por isso sugere-se efetuar a limpeza do 
filtro de ar conforme descrito na página 9.

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualifica-
da para instalar o seu Purificador. Entre em con-
tato com um dos Serviços Autorizados Electrolux 
que constam na relação fornecida juntamente 
com esse Manual de Instruções. Para este servi-
ço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local e nem os materiais para a 
instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, 
disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois 
são de responsabilidade do consumidor.

Local de Instalação
Não instale o Purificador em um local onde haja 
incidência direta de raios solares ou próximo a 
fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O produto deve ser instalado em um local de fácil 
acesso em caso de reparos. Durante a instala-
ção, é fundamental garantir que o produto esteja 
nivelado, pois a inclinação pode resultar em va-
zamento.

Certifique-se de que o local suporta o peso do 
produto com água (aproximadamente 10kg).

É muito importante respeitar as seguintes distân-
cias mínimas de instalação do seu purificador em 
uma bancada ou nicho.

Antes� de� começar� a� instalação,� leia� com�
atenção todas as informações a seguir. Elas 
ajudarão�a�executar�a�instalação�e�a�garantir�
que�o�Puri�cador�seja�instalado�corretamen-
te� e� com� segurança.� Guarde� esse� Manual�
em�um�local�de�fácil�acesso�para�consultas�
futuras.

Posição Distância mínima

Lateral esquerda 3cm

Lateral direita 3cm

Traseira 2cm

Topo 22cm

lauro
Textbox


