Seu Kit de Instalação é
composto por:

INSTALAÇÃO DO
PURIFICADOR DE ÁGUA:

Aprenda de maneira simples e fácil, acompanhando
passo a passo, como instalar o seu Purificador de
água POLAR.
Mangueira

Anel de Encaixe

Rosca de Fixação

Luva Redutora

Tampão de Fixação

Válvula de Entrada
de água

Anel de Borracha

Conector

PASSO 06
Mergulhe a ponta da mangueira
em água bem quente para ficar
maleável.

PASSO 01
Localize uma saída de água
e feche o registro que dá
vazão a ela.

PASSO 07
Encaixe-a firmemente na saída
da válvula. Rosqueie a porca
de fixação.

PASSO 02
Parafuse a válvula na saída
menor do conector.

PASSO 08
Localize a entrada de água na
parte traseira do seu
purificador.

PASSO 03

PASSO 09

Posicione o anel preto de
borracha na saída maior do
conector, mantendo o ressalto
voltado para a parte interna do
conector.

Retire o anel de encaixe azul.
Nesta etapa da instalação, não
é necessário o uso de nenhuma
ferramenta. Sua utilização pode
danificar o produto.

PASSO 04

PASSO 10
Para retirar o tampão azul,
encoste a bucha móvel no
batente da entrada de água
e puxe o tampão.

Parafuse o tampão branco na
mesma saída do conector.
Esta saída estará disponível para
outros usos quando for necessário.

PASSO 05
Rosqueie o conector com
cuidado na saída de água.

PASSO 11
Encaixe o redutor de pressão
na ponta da mangueira.

PASSO 12

PASSO 18

Encaixe a ponta da mangueira
na entrada de água do seu
purificador.

Antes de beber, deixe a água
correr até que sua cor mude de
turva para cristalina. Este
processo levará alguns minutos.

PASSO 13
Trave a mangueira com o anel
de fixação azul.

PASSO 19
Preencha e fixe a etiqueta de controle de
troca em local visível do seu purificador.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTALAÇÃO DO
PURIFICADOR DE ÁGUA
(WP1000 e WP2000)

PASSO 14
Abra o registro na parede que
dá vazão à saída de água.

PASSO 15
Abra o registro da válvula de
entrada de água do seu
purificador.
PASSO 16
Ligue o aparelho na tomada.

Leia atentamente antes de usar.
PASSO 17
Ligue o botão na parte traseira
do seu purificador.

ATENÇÃO!
Caso haja vazamento em locais de conexão
com rosca, sugerimos o uso de fita veda-rosca

ATENÇÃO!
O filtro deve ser trocado a cada 6 meses
ou 4.000 litros de água.
www.polarequipamentos.com.br
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