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CELOG I - Galpão 17 - CEP 13.187-065

               Raramente o seu puricador LEAF terá problemas de ordem
elétrica ou mecânica, mas ocorrendo alguma ireegularidade, verique
no quadro "Problemas e Soluções", as  possíveis causas e correções
que poderão ser adotadas. Não corrigindo o problema entre em
contato com a Assistência Técnica Autorizada LEAF.

               R autorizado LEAF.

VER 01

1)  Feche o registro de água e abra o botão de registro manipulador de água 
natural e gelada, para ativar a pressão interna do aparelho, e feche novamente;

2)  Retire a tampa do Refil (A) puxando para trás.

6)   Substitua o Refil (B);

7)   Na parte superior do Refil (B), insira a Mangueira (C) para Dentro do Conector
até o fim;

8)   Na parte inferior do Refil (B), insira a Mangueira (C) para Dentro do Conector
até o fim;

9)   Coloque o Refil (B) na posição de encaixe, e mova para baixo, até
travar no corpo do gabinete;

10) Coloque a tampa do Refil (A) empurrando para frente.

11)  Abra o registro, verifique vazamentos e retire pelo menos 20 litros de água
natural, para eliminação de possíveis partículas de carvão.
Lembramos que o carvão usado no filtro é inócuo a saúde humana.
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PURY PURY COMPACT

• Caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado LEAF, am de evitar

Ao adquirir o seu puricar de água LEAF você pode optar por duas formas
de instalação.

LEAF.

   A numeração do termostato do Puricador
Platinium Pury, é especicamente do modelo LEAF,
não devendo ser comparada com a graduação dos
Puricadores de outras marcas.

    A temperatura do ambiente inuencia na tem-
peratura da água do puricador sendo necessário
ajustar a numeração adequada para cada situação,
inclusive para o melhor rendimento do aparelho e
menor consumo de energia elétrica.

                 LEAF 

                 LEAF,

.

1,6 metros de mangueira plástica atóxica já conectado ao 
aparelho;

01 canopla.

da ou xado na

caixa de papelão;
a

               Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás
refrigerante deste produto é o R134a que não afeta a camada de ozônio.

               da marca LEAF.

        Para você ter uma melhor eciência produto, recomendamos
a descarga dos 20 primeiros litros de água e ao ser ligado pela primeira vez,
deixar o aparelho funcionando por no mínimo 3 horas antes do consumo
da água para estabilização do sistema de refrigeração.

                 Para um melhor funcionamento do produto recomendamos o 
nivelamento do produto.

28,5 CM

12 Kg 10,5 Kg

3 a 20 metros de coluna de água

37 CM
33,5 CM
34 CM

                Antes de ligar seu puricador, verique se a tensão (voltagem) da
tomada onde será ligado é igual a indicada na etiqueta localizada próxima
ao plugue (no cabo de alimentação elétrica).

IMPORTANTE:  Mesmo em rede hidráulica com pressão dentro do limite
máximo estabelecido para seu aparelho (20 metros de coluna de água),
recomendamos que seja vericado se pode ocorrer elevação súbita da
pressão da água (golpe de aríete), pois este fenômeno pode provocar
danos irreversíveis ao rel e todo o sistema interno do aparelho. Neste
caso torna-se necessário a instalação de "Válvula reguladora
de Pressão".

objeto

cabo

          Quando realizar a limpeza de caixa d’água de abastecimento da rede 
hidráulica feche o registro de entrada de água do seu puricador, para que
não haja entrada de água excessivamente suja. Caso não se tenha esse
cuidado a vida útil de seu ltro estará comprometida.

           1) Quando a ausência for prolongada (férias, viagens, etc...), reco-
mendamos fechar o registro de água e desligar o seu aparelho da
tomada elétrica.

         3) Se começar a sentir alterações no gosto ou odor, isto indica a 
saturação do elemento ltrante e/ou carvão ativado, sendo necessário em
qualquer dos casos a troca de rel.

           2) Quando retornar, descartar 2 litros de água de cada uma das
torneiras.
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FILTRAGEM

PURIFICAÇÃO

PURIFICAÇÃO

PURIFICAÇÃO

A água pré 

A  água

Esta etapa

O

tratada é filtrada atravessando o 
elemento filtrante de polipropileno com
poros de 15 micra, retendo partículas
sólidas presentes na água pré tratada
(barro, lodo, limo, ferrugem, etc).

é composta por carvão da casca do coco
de babaçu ativado, no qual a água pré 
tratada atravessa os poros do carvão
ativado, e pela propriedade da absorção
do carvão reduz-se praticamente a zero
a quantidade de cloro e de outras
substâncias químicas e orgânicas 
presentes na água pré tratada.

processo de purificação da água
continua e, neste momento, a água
atravessa o carvão da casca do coco de
babaçu, ativado e impregnado com prata
coloidal, que continua retendo o cloro,
substâncias químicas e orgânicas, e pela 
ação bacteriostática da prata coloidal,
in ibe a reprodução de bactér ias
garantindo uma água segura, saudável,
sem gosto, sem cheiro, límpida e
cristalina.

passa novamente pelo elemento filtrante
onde ocorre  a segunda filtragem garan-
tindo uma água límpida e cristalina sem
gosto e sem cheiro, valorizando a
segurança e sáude da sua família. 
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Sistema Eciente de Puricação


