INSTRUÇÃO DE TROCA
ELEMENTO FILTRANTE
PURIFICADOR ARUJÁ

Purificadores

RICOZON

Para a troca do elemento filtrante, proceda conforme os passos abaixo:

1

Inicie
o
processo
desparafusando
a
tampa traseira do filtro.
Solte
os
quatro
parafusos, utilizando a
chave
de
fenda
número 1/8 / 4.

Retire a bica na parte
superior do filtro. Para
isso,
é
necessário
apenas girar e puxar.

2

Em seguida, solte o
castelo
da
bica,
utilizando uma chave
de boca de numero ¾.

3

Retire o castelo para
soltar o conjunto de
purificação.

4
Pressione o cotovelo
para baixo e gire para
fora do gabinete.

5

Com o auxílio da chave
de fenda, solte a trava
da abraçadeira
localizada em volta do
elemento filtrante

6
Abra a trava
abraçadeira
Completamente.

da

7

Puxe o conjunto para
fora do gabinete do
purificador.

8
Observe
conjunto
gabinete.

que
sai

o
do

9

Com o auxílio da chave
de boca N. 5/8, solte a
porca localizada na
parte superior do refil.

10
Em seguida, solte a
porca localizada na
mangueira na parte
inferior do refil.

11

Agora o elemento
filtrante está
completamente solto.
Retire-o para trocar
pelo novo.

12
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Inicie a instalação do
novo elemento
conectando a
mangueira no bico
localizado na parte
inferior do refil.

Aperte a porca plástica
com o auxilio da chave
de boca Número 5/8,
não sendo necessária
grande força evitando
quebrar à porca.

14

13
Em seguida, conecte a
mangueira plástica no
bico superior do refil.
Observe a inscrição
(SAÍDA) neste bico.

15

Aperte a porca plástica
com o auxilio da chave
de boca Número 5/8.

16
Volte a encaixar o
conjunto
na
cinta
plástica do gabinete.
Cuidado para não
puxar exageradamente
a cinta.

17

Passe um pouco de fita
VEDA
ROSCA
no
cotovelo.
Observe que quatro
voltas é o necessário.

18
Encaixe o cotovelo
plástico na furação
superior do gabinete
do purificador.

19

Feche a trava plástica.

20
Em seguida coloque o
castelo da bica.

21

22
Encaixe
castelo.

23

Com o auxílio da chave
de boca Número 3/4,
aperte,
não
sendo
necessária grande força
evitando quebrar a
peça.

a

bica

no

Para finalizar, coloque a
tampa
traseira
e
parafuse utilizando para
isso a chave de fenda
de Número 1/8 / 4.
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