MANUAL DE INSTRUÇÕES

BEBEDOUROS BEGEL REFRIGERADOS
TIPO PRESSÃO
BRX40 CONJUGADO
BRX40
BRX80CONJUGADO
BRX80
PARABÉNS
Pelo seu novo bebedouro BEGEL
Ficamos muito satisfeitos por você ter
depositado sua confiança em mais um de
nossos produtos. Você acaba de adquirir o
que há de mais de moderno em bebedouros
de água. Tecnologia Begel, que inclui um
rígido controle de qualidade, além de usar
componentes
dos
mais
renomados
fabricantes.
Qualidade, Beleza e Perfeição já fazem
parte da tradição Begel. E para que seu

bebedouro BEGEL tenha um bom
desempenho
siga as instruções deste
manual.
1-

Acompanha com o bebedouro

dispositivo ante tombo
escápula com bucha
manual de instruções
bico da torneira de copo
2-

Como instalar.

1.Fixe primeiro o dispositivo ante tombo na
parede com a bucha e escapula.
2. Conecte a rede hidráulica na entrada
com tubos e conexões atóxicos e
inodoros, e o esgoto na saída ( para o
modelo conjugado duas saídas ).
Recomendamos a instalação de um
registro exclusivo para o bebedouro no
caso de uma eventual manutenção.
3. Instale o bico da torneira de copo.
4. Ligue o plug numa tomada exclusiva
onde seja compatível com a tensão

indicada no cordão de alimentação. Não
inutilize o pino terra.
5. Não encoste o bebedouro na parede
para que não impeça a ventilação
necessária à um bom funcionamento.
6. Regule a altura do jato de água
pressionando o botão da torneira e com
auxílio de uma chave de fenda gire o
parafuso existente na frente da mesma de
forma que a água caia sobre o friso
quebra-jato existente no tampo.
Obss.
- Não instale o bebedouro
em redes
hidráulicas que ultrapassem 4 kgf/cm²
(392,26 KPa), acima dessa pressão devese instalar uma válvula de redução de
pressão adequada e no mínimo 0,4 kgf/cm²
(39,23 KPa). Devido às elevações bruscas
de pressão na rede hidráulica e em
determinados locais, recomendamos que
seja instalado um registro exclusivo para o
purificador e que seja fechado quando
estiver ausente por mais de 01 (um) dia.

- Nunca altere o plug e o cordão de
alimentação, somente pelo fabricante ou
assistência técnica autorizada, evitando
riscos e perda da garantia.
- Só use este bebedouro em rede de água
pública ou clorada que atende a Portaria
518 do Ministério da Saúde.
-A temperatura de trabalho deve ser de 2 a
38°C.
- O elemento filtrante incorporado atende a
norma NBR 14908, CLASSE (P) IV,
CLASSE (C) III.
- Seu bebedouro foi desenvolvido para
ambientes internos e externos com grau de
proteção IPX4.
-Volume do reservatório interno 2,8 litros.
-Vazão 69 l/h.
-Vida útil do elemento filtrante 3000 litros ou
6 meses.
Modelo

BRX40/CONJ
UGADO

Corrent Potênci Consum
e (A)
a (W)
o (W/h)
127 220 127 220 127 220
V~ V~ V~ V~ V~ V~
1,74 0,90 149 158 128 139

BRX80/CONJ 2,49 1,17 195 193 162 162
UGADO

Procedimento de limpeza interna
Antes do primeiro uso você deve retirar 10
litros de água de cada torneiras para
limpeza interna.
Soluções praticas.
1)Não liga:
Verifique se há energia elétrica na tomada,
usando um outro aparelho na tomada. Se
não
houver
chame
um
eletrecista
capacitado.
Verifique se o termostato não esteja na
posição “0”.
2)Vazando água:
Feche
o registro e chame a assistência
técnica
Begel
ou
atendimento
ao
consumidor 11 22078888.
3) Não sai água:
Verifique se tem água na rede hidráulica ou
se o registro está fechado.
Verifique se o filtro está saturado.

Verifique se o termostato está na posição
“7” .
Chame o serviço autorizado Begel.
4) Acompanha neste manual a relação da
rede autorizada Begel ou chame o
atendimento ao consumidor no 11
22078888.
Termo de Garantia
A Begel garante seu purificador contra
defeitos de materiais (peças) e mão-de-obra
ao primeiro comprador, desde que o
aparelho tenha sido instalado corretamente,
para seu uso específico, de acordo com as
condições estabelecidas por este manual
pelo prazo de 12 meses, assim divididos:
-3 (três) primeiros meses: Garantia Legal.
-9 (nove) subseqüentes: Garantia Especial,
concedida pela Begel.
A garantia especial não cobre peças
sujeitas a desgastes naturais como
torneiras, bóias, filtros e peças plásticas,
bem como a mão-de-obra utilizada na
aplicação das peças e as conseqüências
advindas destas ocorrências.

O período de garantia contará a partir da
data de emissão da Nota Fiscal de Venda e
com a substituição de peças e mão-de-obra
no reparo de defeitos devidamente
constatados como sendo de fabricação.
Tanto a constatação dos defeitos como os
necessários reparos serão providos pelo
Serviço Autorizado Begel ou outros
especificamente
designados
pelo
fabricante, gratuitamente.
As garantias ficam automaticamente
inválidas se:
-Na instalação ou uso não forem
observadas as especificações deste
manual.
-O aparelho tiver recebido maus tratos,
exposto à condições extremas descuidos ou
ainda sofrer alterações, modificações ou
consertos feitos por pessoas ou entidades
não credenciadas pela Begel.
As despesas decorrentes de instalação de
peças que não pertençam ao produto são
de responsabilidade única e exclusiva do
comprador.

A Begel se reserva ao direito de alterar as
características gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para
produtos vendidos e instalados no território
brasileiro.
Para validação da garantia especial
preencha os campos abaixo e encaminhe
para:
Begel Ind. Com. De Refrigeração ltda
a/c Assistência Técnica.
Av. Forte do Leme, 780 – galpão 3
São Paulo – SP
CEP 08340-010
Nome do comprador:
Modelo:
Data de fabricação:
Numero e data da Nota fiscal de compra:
Revendedor:
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 2207-8888
www.begel.com.br
assistecnica@begel.com.br

