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Para efetuar a troca da câmara
siga as instruções abaixo:
• Retire a tampa (5) pressionando-a na lateral (6)
e puxando-a. Utilizando a chave que acompanha o
Purificador, desrosqueie a conexão (7) que liga à câmara
e em seguida puxe-a levemente para a frente e levante a
câmara o suficiente para retirá-la do alojamento (8). Para
instalar a nova câmara, encaixe-a entre as garras (9) e
force-a moderadamente para baixo no alojamento (8). Em
seguida, para o Noblesse e Noblesse Plus: ligue novamente
a conexão da mangueira (7), inicialmente apertando-a
manualmente, use a chave apenas para o aperto final.
Acione a tecla “Natural” e verifique se a substituição e a
conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr
aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais
resíduos que se encontram no sistema (Procedimentos de
Limpeza). Para o Noblesse HF execute o Procedimento
de Limpeza da mesma forma e só após esta operação
conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque
a tampa (5).
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Para efetuar a troca da câmara
siga as instruções abaixo:
Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte
do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira
(7), sem retirar a câmara do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara
no alojamento (8) sem conectar a mangueira (7).
Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas
NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição “fechada”,
retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em
seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e
retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o
produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara;
Para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7),
inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente
para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a
pressione moderadamente para baixo na direção do alojamento (8)
até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique
se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe
correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais
resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza).
Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza
da mesma forma e somente após essa operação conecte o Módulo
Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).
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Para efetuar a troca da câmara
siga as instruções abaixo:
Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte
do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira
(7), sem retirar a câmara do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara
no alojamento (8) sem conectar a mangueira (7).
Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas
NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição “fechada”,
retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em
seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e
retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o
produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara;
Para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7),
inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente
para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a
pressione moderadamente para baixo na direção do alojamento (8)
até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique
se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe
correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais
resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza).
Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza
da mesma forma e somente após essa operação conecte o Módulo
Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).
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