
INSTRUÇÕES PARA
SUBSTITUIÇÃO DA VELA DO FILTRO
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SUBSTITUIÇÃO DA VELA

Sac (11) 2143-1692

Ao colocar  o  conjunto  de  filtro  em
funcionamento, deixe que a água do
sistema  filtrante  escorra por alguns
minutos, para sua limpeza inicial.

Prezado consumidor:

*Segure  com uma  das mãos o  copo
do filtro(2), e com a outra mão gire a
tampa do mesmo(1), no sentido anti-
-horário, até soltar-se completamente.
*Repita  a  mesma  operação  com  a
tampa do filtro(1) e a vela(3) no mês-
mo sentido .
*Para  montagem, seguir  o  processo
inverso, rosquiando as peças no sen-
tido horário.

Rua Manoel vila Lobos, 124
Jd. Grimaldi-São Paulo- SP
CEP: 03924-050
C.N.P.J. 47.396.551/0001-80

site: www.pachecometais.com.br
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A Pim orienta a troca da vela do filtro em média a cada 6 meses
de acordo com a qualidade da água de sua cidade.A garantia da
vela do filtro é de 3 meses contra defeitos de fabricação.
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