
MISTURADOR  MONOCOMANDO DE COZINHA 
COM PURIFICADOR DE ÁGUA  DOCOLVITALIS

00808906

Eficiência bacteriológica

Acompanha contador magnético 

 
de tempo que indica quando está 

 
na hora de trocar o refil

Máxima retenção de partículas

Máxima retenção de cloro

Refil com duração de 2.000 litros 
(equivalente a 100 galões  
de 20 litros) ou 6 meses



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

FERRAMENTAS

Furadeira elétrica  Veda rosca Chave Phillips

PREMISSAS DE INSTALAÇÃO

Chave de boca

   Ø35mm (+-2) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ANTES DE INSTALAR O PRODUTO, ABRA O REGISTRO E DEIXE CORRER 
BASTANTE ÁGUA PARA REMOVER A SUJEIRA DA TUBULAÇÃO.

FECHE O REGISTRO GERAL.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES:  Poderá ser adquirido na Assistência Técnica Docol. 
Dúvidas ligue 0800 474 333 - dresponde@docol.com.br

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: Deve ser usado apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. 
Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva a base de silicone. Não use produtos abrasivos.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharial e Zamac (ligas de zinco, 
alumínio, magnésio e cobre).

Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir projeto realizado por profissional credenciado 
ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.
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DIMENSIONAIS

FUNCIONAMENTO
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MONOCOMANDO

ABRIR FECHAR QUENTE FRIA

PURIFICADOR DE ÁGUA

ABRIR FECHAR

360º

BICA GIRATÓRIA



INSTALAÇÃO4
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Água quente

Água fria

Á
G
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IA

ENTRADA 
DE ÁGUA

PURIFICADOR
(Flexível menor)

A

B

Encaixar o anel (A) na parte 
inferior do misturador.
Posicionar o misturador 
sobre a cuba e em seguida 
encaixar a ferradura (C). Rosquear a porca 

sextavada no pino.

3

4

Rosquear os flexíveis.

Encaixar as canoplas 
nos flexíveis e em 
seguida rosquear os 
flexíveis no ponto de 
água.

5 6Instalar o *Niple com Restritor 
de Vazão na entrada do Refil.

( Mesmo lado da etiqueta)

Aplicar fita veda rosca
nos dois Niples

Restritor
de vazão

(A)

(B)

(B)

1
5
cm

 M
á
x.

ENTRADA DE ÁGUA
PURIFICADOR

15 cm 
Máx.

ANTES DE INSTALAR O 
SUPORTE DO FILTRO, 

VERIFICAR A DISTÂNCIA 
MÁXIMA DO FLEXÍVEL

8

Utilize os parafusos 
menores para fixação 
em madeira.

Utilize os parafusos 
maiores para fixação 
em paredes.

7

OU

Fixar o suporte do filtro.
Veja duas opções abaixo:

Fixar o filtro ao 
suporte.

FIXAÇÃO MADEIRA

FIXAÇÃO PAREDE

(A)

(B)



5

TROCA DE REFIL 

Reposição / Replacement / Reemplazo 

00832200

KIT REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DOCOLVITALIS

KIT REFIL WATER PURIFIER DOCOLVITALIS

KIT RECARGA PARA PURIFICADOR DE AGUA DOCOLVITALIS

A

B

1 2Retirar o refil  Re-colocar refil  

A

B

C

Novo refil 

CUIDADO!
AO SUBSTITUIR O 

REFIL PODE HAVER
AGUA NOS FLEXIVEIS.

LIMPEZA DO AREJADOR

1 2 3

9 10Rosquear os flexíveis.
Flexível maior conectar ao 
lado direito.
Flexível menor conectar ao 
lado esquerdo ( entrada 
água).

Flexível maior

Flexível menor
( entrada água filtro)



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTADOR DE 
TEMPO MAGNÉTICO

1X

DIMENSIONAL

20 mm
0,79 in
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POR FAVOR, UTILIZE ESTE CONTADOR PARA LEMBRÁ-LO QUANDO 
SUBSTITUIR O ELEMENTO FILTRANTE ( REFIL).

A TROCA DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES OU QUANDO HOUVER A 
VARIAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA.

Composição do Produto 
de engenharia e aços.

Plástico Conservação e Limpeza
Deve ser usado apenas flanela pelo 
menos uma vez por semana.

Peças de Reposição e Componentes
Poderá ser adquirido na Assistência Técnica Autorizada 
Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333.

 

ESTE PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA INTEGRADA E 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA. 

POR GENTILEZA DESCARTAR EM UM LOCAL  
APROPRIADO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
ESTE PRODUTO CONTÉM PEÇAS PEQUENAS, SE 

INGERIDO OU INALADO, PODE CAUSAR FERIMENTOS 
GRAVES OU MORTE.

PROCURE AJUDA MÉDICA IMEDIATA SE ENGOLIDAS OU 
INALADAS.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Posicione o *Contador em um local 
magnético de sua preferência.

Para ativar a contagem de tempo, 
pressione o botão durante  3 segundos.
Conforme figura abaixo:

3 seg.

Após ativado o botão, a barra 
indicadora no visor irá progredir ao 
longo do tempo, indicando a 
substituição, quando chegar ao final.

Quando a barra indicadora atingir a marca de 
substituição, acenderá a luz vermelha, indicando o 
momento de substituição do elemento filtrante 
(Refil).



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

UTILIZAÇÃO OU MANUSEIO

OCORRÊNCIA
CAUSA 
PROVÁVEL

SOLUÇÃO

Não passa 
água pelo 
produto

Diminuição
 da vazão 
de água

purificada

Vazamento 
nas 

conexões

Registro geral
de água fechado

Tubulação 
obstruída

Esgotada a vida
útil do refil

Obstrução do 
restritor de vazão

Aperto das 
conexões com folga

Abrir o registro

Substituir o refil

Verifique a extensão das 
mangueiras e veja se não há 

estrangulamento
por dobra das mangueiras

Faça o aperto nas conexões
no sentido horário, com 
auxílio de uma chave.

Água com 
gosto ou

cheiro
Refil saturado Substituir o refil

Vazamento 
de água

Vazamento nas
conexões

Certifique-se  que as 
mangueiras estejam 

totalmente encaixadas.

Baixa 
qualidade
de água

Prazo de vida útil
do refil expirou

6

Volume de descarte para início do funcionamento:
 10 litros de água corrente. 
(Este processo precisará ser feito em toda troca de refil). Acionar o purificador 
de água.

A vida útil do refil poderá variar dependendo da qualidade da água recebida em 
sua residência.

Gosto na água ou diminuição da vazão também indicam o momento da troca do 
refil.

Para sua segurança troque o refil no mínimo 1 vez a cada 6 meses ou quando 
ocorrer a variação na qualidade da água.

É de responsabilidade do usuário a troca do refil, o que garante melhor relação  
entre eficiência e vida útil do produto. 

Utilize somente refil original Docol e 
produtos Docol Vitalis.

Para efetuar limpeza utilizar pano macio, úmido e sabão neutro.

PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA 16098:2012, ESTA NORMA APLICA-SE A APARELHOS PARA 
MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO -  APARELHO POR PRESSÃO.
PRODUTO A SER UTILIZADO COM ÁGUA POTÁVEL, DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2914/2011

Substituir o refil

Desrosqueie o Niple do 
refil e verifique se o restritor  

de vazão não está 
obstruído. 

Caso positivo  efetue a
desobstrução

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eficiência retenção de partículas

Eficiência redução de cloro livre

Eficiência bacteriológica

Pressão: 5 m.c.a / 49 kPa
40 m.c.a / 392 kPa

Vida útil nominal: 2.000 L

Classe A ( 0,5 - 1ìm)

Aprovado (> 75%)

Aprovado

Vazão Máx. recomendada: 100L/h ou 1.7 L/m

ENSAIO DE DESEMPENHO REFIL

VIDA ÚTIL DO 
ELEMENTO FILTRANTE

Até 2.000 litros
ou 6 meses

Equivale a 100 galões
( 20 litros cada ) de água

Temperatura:
5 a 40º C Purificador

Produto de acordo com a norma NBR 16098:2012, esta norma aplica-
se a Aparelhos para melhoria da qualidade da água para uso 
doméstico - Aparelho por pressão. Produto a ser utilizado com água 
potável, de acordo com a Portaria MS 2914/2011

Eficiência Retenção do Cloro Livre   Aprovado (> 75%)

VIDA ÚTIL DO 
ELEMENTO FILTRANTE Até 2.000 litros

Equivale a 100 galões
( 20 litros cada ) de água

Eficiência Retenção de Partículas       Classe A ( 0,5 - 1µm)
Eficiência Bacteriológica                     Aprovado
Controle nível microbiológico              Sim

Vazão máxima recomendada              100L/h ou 1.7 L/min
Pressão mínima de trabalho                5 mca / 49 kPa

Pressão máxima de trabalho               40 mca / 392 kPa

Temperatura de trabalho                      5 a 40º C

Requisitos elétricos              Não se aplica
Local de instalação              Ponto de uso (POU)
Elemento filtrante                                 Refil: 00832200 (2970300)
Dimensões ( Comp. Larg. Altura)         219,8 x 62,8 x 58,6mm

RECOMENDA-SE A TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE EM ATÉ 6 MESES OU ANTES, SE 
HOUVER REDUÇÃO NA VAZÃO DA ÁGUA OU PERCEPÇÃO DE GOSTO DE CLORO.
A VIDA ÚTIL DO REFIL PODERÁ VARIAR DEPENDENDO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
RECEBIDA EM SUA RESIDÊNCIA.

Ensaio de Extraíveis                             Aprovado



Importado e Comercializado por: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41

Av. Edmundo Doubrawa, 1001 – Zona Industrial Norte
CEP 89219-502 – Joinville/SC - Brasil

 Docol Responde – 0800 474 333 – dresponde@docol.com.br
Demás países entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol.

www.docol.com.br
 Made in Brasil 3
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6 TERMO DE GARANTIA 

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos, exceto refil ( elemento filtrante - 6 meses)  no 
que tange a defeitos nos materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações residenciais em  condições normais de acordo com 
as normas brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a 
compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) 
meses após a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica Autorizada DOCOL que 
está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a DOCOL assegura a 
cobertura dos custos de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de Assistências Técnicas Autorizadas. Após este período, 
a DOCOL garante sem limite de tempo o envio sem custos das peças de reposição originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta 
condição de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação aplicados ao uso em 
instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao produto, conforme mencionado acima. A 
responsabilidade da Docol restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é 
aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site 
www.docol.com.br/garantia.

Hipóteses de exclusão da garantia:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto 
funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau 
funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, 
batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto.  Caso cessada a comercialização, a 
DOCOL manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, 
independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia específico de 5 (cinco) anos 
(exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/eletrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A DOCOL não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de 
reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante deste termo.  Neste caso, 
vale o termo constante no seu próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia será de 10 (dez) 
anos.
- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.
- Para a limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base 
de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada 
a aplicação de cera automotiva a base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar 
necessário, sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.


