Antes de instalar seu produto, leia atentamente
este Manual. A Brasfilter não se responsabiliza por
danos de qualquer natureza causados por
mão-de-obra não-autorizada. Recomendamos que
a instalação e manutenção deste produto sejam
realizadas por profissionais da Rede de Assistência
Técnica e Autorizadas EUROPA.
Veja relação no folheto anexo.

Características

• Acessório opcional para ser acoplado aos 		
Purificadores de Água Europa;
• Dotado de um mostrador com disco graduado, cuja
escala vai de 0 a 3000 litros ou de 0 a 6000 litros,
ambos com indicações a cada 500 litros e subdivisões
de 100 litros;
Obs.: para fins de aferição deve-se considerar uma

Instalação

variação de aproximadamente 2,5%.
• Sua função é indicar o momento da troca das câmaras
do purificador.
• Design arredondado em harmonia com os produtos
Europa;
• Confeccionado em materiais de alta resistência e 		
durabilidade;
• Garantia de 1 ano e Assistência Técnica permanente.

• Sua instalação e fixação (através de fita adesiva dupla face) é extremamente prática e deve ser feita
entre o ponto de água e o purificador, em local visível e de fácil acesso.
• Usando a chave que acompanha o produto: Conecte a extremidade (1) do flexível (A) à saída (2) do
adaptador de torneira ou ao ponto de filtro; a extremidade (3) à entrada (4) do Contágua (onde está indicado
ENT); a extremidade (5) do flexível (B) à saída (6) do Contágua; em seguida a extremidade (7) à entrada (8)
do purificador.
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• Para purificadores já instalados, siga as instruções acima, observando que, se houver necessidade,
deve ser trocado de lugar o flexível instalado, pelo que acompanha o Contágua.
• Para perfeita fixação do Contágua:
• Limpe a superfície onde o mesmo será fixado cuidadosamente, com álcool.
• Retire da parte traseira do aparelho a proteção da fita adesiva e pressione moderadamente o
conjunto contra o local da fixação. Obs.: O Contágua funciona em qualquer posição. Portanto
procure colocá-lo de forma adequada, evitando curvas desnecessárias dos flexíveis.

Recomendações Importantes

• Em locais onde a pressão da água é considerada excessivamente alta (acima de 4 Kgf/cm2)
é necessário o uso de um regulador de pressão;
Observação: Pressão mínima de trabalho 0,3 Kgf/cm2 (3 mca).
Pressão máxima de trabalho 3 Kgf/cm2 (30 mca).
• Diante de eventuais irregularidades no funcionamento do produto, feche o registro de água e
ligue para o Serviço de Assistência Técnica Europa (consultar relação no folheto anexo).
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Funcionamento

O Contágua é dotado de uma lente que permite a visualização do volume de água despendido, através
de um disco graduado, cuja escala vai de 0 a 3000 litros ou de 0 a 6000 litros com indicações a cada
500 litros e subdivisões a cada 100 litros. Faltando 500 litros para terminar a vida útil dos elementos
filtrantes, um campo amarelo surgirá no visor indicando a proximidade da necessidade da substituição.
Em seguida aparecerá um campo vermelho com a inscrição “Vencido” indicando o final da vida útil
dos elementos filtrantes.
O Contágua pode ser instalado em aparelhos já em uso; bastará que se ajuste o disco, girando-o no
sentido horário, e iniciando a contagem na quantidade apurada ou estimada que falta para atingir a
marca de 3000 ou 6000 litros.
Ex.: Num Palladium ( validade 6000 litros ), onde faltam 1500 litros para a saturação das câmaras,
ajuste o disco para iniciar na marca de 4500 litros ( no visor )
Na marca de 6000 litros o mecanismo se travará, sem que o fluxo seja interrompido e um campo
vermelho com a inscrição “Vencido” aparecerá no visor indicando o final da vida útil das câmaras. O
método é o mesmo para um produto cuja validade seja de 3000 litros.
Efetuada a troca das câmaras deve-se ajustar o disco, de forma que no visor apareça a inscrição “Início”.
Importante: A vida média das câmaras é de 6000 ou 3000 litros, conforme o modelo, podendo ser
menor em função da qualidade da água na entrada.

Manutenção

A rede nacional de Assistência Técnica e de Autorizadas EUROPA possui mão-de-obra especializada
para manutenção dos purificadores de água e todas as peças de reposição. Despesas com mão-de-obra
e com materiais que não acompanham o produto serão de inteira responsabilidade do comprador.
Para maior comodidade do cliente, os distribuidores EUROPA oferecem serviço a domícilio. Neste caso,
basta solicitar a visita da Assistência Técnica através de algum dos telefones relacionados no folheto
anexo. Para isso, será cobrada uma taxa de visita, mesmo durante a vigência da garantia. Caso o cliente
não queira pagar a taxa de visita, basta levar o produto até a Assistência Técnica mais próxima.

Cuidados Externos

Não lavar e não molhar. Use apenas um pano úmido para a limpeza do produto. Não utilize palhas de
aço, removedores ou solventes. Estes materiais podem prejudicar a aparência do produto.

Especificações Técnicas
Altura: 5,4 cm

Largura: 6,9 cm

Comprimento: 11,5 cm

Peso: 116 g

Fornecimento: Para o ideal funcionamento do produto recomenda-se vazão acima de 40 litros de água/hora

Sistema da Qualidade Certificado

Certificado nº		

CERTIFICADO DE GARANTIA
Nota Fiscal nº

Data

Distribuidor
A Brasfilter Indústria e Comércio Ltda. assegura ao proprietário/consumidor deste produto GARANTIA TOTAL contra qualquer defeito
técnico de fabricação, durante o período de 12 (doze) meses (9 meses de garantia contratual e mais 3 meses de garantia legal), a
partir da data de compra, desde que o portador possua Nota Fiscal ou Pedido devidamente preenchido e Certificado de Garantia
compatível com o número do código de barras. A Brasfilter declara NULA, em pleno direito a Garantia ora concedida, no caso de uso
em desacordo com o Manual de Instruções, de danos causados por acidentes e agentes da natureza ou se o produto apresentar
sinais de violação ou conserto por pessoas ou profissionais não autorizados.
Fabricante: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • Caixa Postal 798 - Cep 01059-970
ATENDIMENTO AO CLIENTE: Dúvidas, sugestões ou reclamações, ligue:
(11) 3017.8400 (Grande São Paulo) • 0800 131413 (demais Localidades) • www.europa.com.br.
“Se você estiver satisfeito (a) com nosso produto fale com mais duas pessoas; se você não estiver fale conosco”
Todos os direitos reservados conforme Convenção de Berna e Convenção Universal dos Direitos do Autor. É proibida a reprodução deste documento no todo ou em partes por qualquer meio.

