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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
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Fixação do Purificador na parede (op-
cional)
Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, e 
faça a furação utilizando os materiais adequados.

Coloque as duas buchas e fixe 
os dois parafusos até o final do 
seu curso.

Encaixe os ganchos localizados 
na parte traseira do Purificador 
nos parafusos para garantir a 
fixação e verifique se o produto 
está nivelado.

Instalação da Tubulação de Água

•� É necessária uma torneira com bitola de 3/4” 
próxima ao local de instalação. A distância 
máxima entre o produto e a torneira deve ser 
de 1,5 metros.

•� A torneira para instalação deve fornecer água 
potável.

•� A temperatura da água da rede de abas-
tecimento deve estar entre 4°C e 38°C e a 
pressão da rede, entre 4 e 40mca (39,2 e 
392,26kPa) para o correto funcionamento do 
produto. 

Caso�deseje�usar�água�de�poços�artesianos�
ou� caseiros,� é� importante� haver� um� laudo�
que�comprove�a�indicação�de�que�a�água�é�
potável� e� atende� os� requisitos� da� Portaria�
2914,�de�12�dezembro�de�2011,�do�Ministério�
da�Saúde.�Posteriormente,�a�água�deve�ser�
clorada�para�preservá-la�de�eventual�conta-
minação.�A�vazão�máxima�do�produto�é�de�
aproximadamente� 2� litros/min� enquanto� o�
tanque�estiver�cheio.

Não�armazene�objetos�sobre�o�produto.

Não� ligue� o� Puri�cador� antes� de� �nalizar� a�
instalação�da�tubulação�de�água.

ganchos

Instalação Elétrica
O plugue do cabo de alimentação deste eletro-
doméstico respeita o novo padrão estabelecido 
pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 
02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda 
se encontre no padrão antigo, recomendamos 
que providencie a substituição e adequação da 
mesma ao novo padrão NBR14136, com um ele-
tricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

•� Maior segurança contra risco de choque elé-
trico no momento da conexão do plugue na 
tomada;

•� Melhoria na conexão entre o plugue e toma-
da, reduzindo possibilidade de mau contato 
elétrico;

•� Diminuição das perdas de energia.

Tenha cuidado para que o Purificador não fique 
apoiado sobre o cabo elétrico. 

Ligue seu Purificador a uma 
tomada exclusiva. Não utilize 
extensões ou conectores tipo T 
(benjamim). Este tipo de ligação 
pode causar acidentes com fogo 
e uma sobrecarga na rede elétri-
ca prejudicando o desempenho 
do seu produto.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de 
sua confiança que verifique a condição da rede 
elétrica do local de instalação do Purificador e, 
para maiores informações, entre em contato com 
o Serviço Autorizado Electrolux. 

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purifi-
cador devem estar de acordo com a NBR5410. 
Verifique se a variação máxima admissível da 
tensão no local de instalação, está conforme ta-
bela abaixo. Caso a tensão no local de instalação 
esteja fora destes limites, instale um regulador de 
tensão (estabilizador) não inferior a 200 VA.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão�(V) Mínima�(V) Máxima�(V)

127 116 133

220 201 231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual 
este produto opera são estabelecidos nos “Pro-
cedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 
no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
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Figura 4

Pressione 
a tampa

Abra a 
tampa

Figura 5

Figura 6

Instalação do Filtro
1. Pressione a tampa do purificador para abrí-la.

(Figura 4)

2. Abra a tampa do purificador. (Figura 5)

3. Retire o filtro da embalagem.

4. Com o produto ligado, conecte o filtro no 
produto e rosqueie no sentido indicado até 
alinhar-se com a seta para travá-lo (Figura 6).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1. Conecte o adaptador 3/4” no ponto de água 
(Figura 1).

2. Encaixe a mangueira no adaptador (Figura 1) 
até que a ela atinja o final de curso dentro do 
adaptador.

4. Encaixe a mangueira de entrada de água na 
conexão e empurre-a até o final (Figura 3).

3. Empurre a aba da conexão de água e retire a 
proteção da entrada de água (Figura 2).

proteção da entrada 
de água

Certi�que-se�de�que�não�há�vazamento�nas 
conexões da mangueira.

Para�evitar�vazamentos,�utilize��ta�veda-ros-
ca nas conexões.

Caso�a�pressão�de�entrada�da�rede�seja�bai-
xa,�durante�a� retirada�de�água�do�produto,�
podem ocorrer interrupções no fornecimen-
to� de� água� até� que� o� tanque� interno� seja�
abastecido� pelo� �ltro� novamente.� Nesse�
caso,� considere�mudar� o� produto� de� local�
(para�um�ponto�de�maior�pressão�de�água)�
ou�instalar�um�pressurizador�de�água.

5. Abra o ponto de água para que o produto co-
mece a ser abastecido.

Certifique-se que o ponto de água esteja 

fechado,para evitar vazamentos.
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Instalação da Lâmpada UV (modelo 
)

2. Posicione a lâmpada com cuidado sobre o 
compartimento, sem soltá-la. (Figura 8).

3. Conecte a lâmpada UV ao conector do cabo 
de alimentação da lâmpada (Figura 9).

4. Encaixe o conector no compartimento e pren-
da o cabo no clip. (Figura 10).

5. Coloque o plugue do produto na tomada e 
pressione o botão “RESET LÂMPADA UV” 
conforme botão indicado na figura 11.

Tenha�cuidado�ao�manusear�a�lâmpada,�pois�
o�tubo�é�feito�de�vidro�e�pode�quebrar.

Antes� do� primeiro� uso,� é� necessário� fazer�
a higienização do produto conforme instru-
ções�do�capítulo�6,�Limpeza�e�Manutenção.

Asseguresse�que�o�aparelho�esteja�desliga-
do da tomada.

Figura 11

O�elemento��ltrante�e�a�lâmpada�podem�ser�
adquiridos�pelo�Serviço�de�Atendimento�ao�
Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões 
metropolitanas)� ou� 0800� 728� 8778� (demais�
localidades).

1. Desligue o produto da tomada e retire a lam-
pada do compartimento EPS.


