MANUAL DE INSTRUÇÕES
PURIFICADORES DE ÁGUA
PURESTIL

PURESTIL MASTER

PARABÉNS
Pelo seu novo purificador de água 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
purificadores 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
purificador de água BEGEL tenha um bom
desempenho
siga as instruções deste
manual.
1-

Acompanha com o purificador

-Mangueira para
ridráulica ¾”

conexão

na

rede

-Suporte de parede e distanciador de
parede
(somente
para
o
modelo
PURESTIL)
-Dispositivo ante tombamento (somente
para o modelo PURESTIL MASTER)
-Manual de instruções.
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Como instalar.

1.
Você pode instalar o seu Purestil
tanto sobre uma pia ou balcão como
também na parede, e dessa forma deve
fixar primeiramente o suporte com as
buchas e parafusos que acompanham o
produto. Pendure o purificador no suporte
e coloque o distanciador.
2. Conectar a mangueira na entrada da
rede hidráulica (3/4”). Utilize veda rosca
se necessário.
3.
Ligar o purificador numa tomada
exclusiva onde seja compatível com a

tensão
indicada
no
cordão
de
alimentação. Não inutilize o pino terra.
4. Não encoste o purificador na parede
para que não impeça a ventilação
necessária à um bom funcionamento.
5- Utilize os procedimentos
2 ao 4
para instalação do modelo PURESTIL
MASTER.
6- Instale o dispositvo ante tombamento
que acompanha o purificador.
Observações:
- Não instale o purificador 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.
-Mantenha sempre seco a pingadeira
abaixo das torneiras e só use esse
purificador em rede de água pública ou
clorada que atende a Portaria 518 do
Ministério da Saúde.
Informações importantes:
-Volume do reservatório 1,5 litros
-Vazão 69 l/h
- Vida útil do elemento filtrante 3000 litros
ou 6 meses.
-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 purificador foi desenvolvido para
ambientes internos com grau de proteção
IPX0.
Tabelas de corrente e potência
Modelo
Corrente (A)
Potência (W)

Purestil
Purestil
Master

127V~
1,19
1,1

220V~ 127V~ 220V~
0,61
102
106
0,58
97
98

Tabela de consumo e rendimento
Modelo Consumo
Rendimento
a
(W/h)
10ºC (l/h)
Temp.amb. a 32ºC
127V~ 220V~
Purestil 86
Purestil 95
Master

65
45

2,7
3,0

Procedimento de limpeza interna
Aconselhamos a higienização a cada 30
(trinta) dias ou que o purificador esteja
sem uso por mais de 1 semana.
Seu purificador deve ser higienizado antes
do primeiro uso
Siga as seguintes instruções:

1- Feche o registro de água e desligue o
purificador da tomada elétrica.
2- Ao mesmo tempo aperte com as mãos
a frente do purificador acima da logo
marca Begel e puxe o tampo para cima.
3- Retire o primeiro reservatório e a sua
tampa
4- Com bastante cuidado limpe os
reservatórios
com
um
pano
macio
embebido com água clorada e encaixe o
primeiro reservatório no tubo central
interno do segundo reservatório.
5-Prepare uma solução com cloro e água
na proporção de 1 colher de sobremesa de
água sanitária para 3 litros de água.
6-Encha os reservatórios com a solução e
deixe por 10 minutos.
Retire toda a solução pelas torneiras
7-Realize o procedimento ao contrário
para fechamento do purificador, colocando

a tampa do primeiro reservatório depois a
tampa do purificador.
8-Ligue o registro de água e deixe escoar
pelas duas torneiras 5 litros cada.
9-Ligue o purificador na tomada. Pronto
seu purificador já está limpo para o uso.
Aguarde cerca de 40minutos e já terá
água gelada e purificada.
Soluções praticas.
Não liga:
Verifique se há energia elétrica na
tomada, usando um outro aparelho na
tomada. Se não houver chame um
eletricista capacitado.
Verifique se o termostato não esteja na
posição min.
Vazando água:
Feche o registro e chame a assistência
técnica Begel ou atendimento ao
consumidor 11 22078888.
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 max.
Chame o serviço autorizado Begel.
Fone 11 22078888
Termo de Garantia
A Begel garante seu purificador contra
defeitos de materiais (peças) e mão-deobra 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-deobra 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

