
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura:
25 cm

Altura: 
25,5 cm

Profundidade:
9,8 cm

Peso:
669g

Capacidade: 1L
Vida útil em litros (média) 

do elemento fi ltrante (refi l): 
500L ou a cada 4 meses.

MANUAL DE INSTRUÇÕES E
CERTIFICADO DE GARANTIA

CUIDADOS COM A LIMPEZA

a aparência do produto.

REFIL MOV

Disco retentor

Carvão Ativado 

Disco retentor  

Código de Barras

CÓD. 24739 - AGO/2019 – MKT

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. 

Fabricante: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CEP:
ATENDIMENTO AO CLIENTE: Dúvidas, sugestões ou reclamações,

www.europa.com.br.

GARANTIA contra qualquer defeito 
técnico de fabricação, durante o período de 6 (seis) meses (3 (três) meses de garantia legal mais 3 (três) meses de garantia 

número do código de barras. A Brasfilter declara NULA de 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.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Certificado nº Data

Distribuidor
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calor, como fogões, fogareiros, estufas, etc.

IMPORTANTE
Leia as instruções 

ferramenta. Ao montá-lo, use pressão moderada.

 
a purificação e, então, a água estará pronta para o consumo.

ANTES DE USAR

usando uma leve pressão; certifique-se de 

não passe pela lateral.

a)  Retire o ref il  antigo do 

b)

c)  Proceda conforme as instruções 
 

REFIL PARA EUROPA MOV - Cód. 29720

A troca do refil é fundamental para assegurar o perfeito 
funcionamento do produto. A frequência dessa troca pode variar de 
acordo com a qualidade da água utilizada e a intensidade de uso.

da torneira (capacidade 1 L) e aguarde o 
processo de filtragem. Inicialmente, a água 
purificada apresentará aspecto escuro, 
devido à fuligem do carvão ativado.

TROCA DO REFIL

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

e destina-se 
Legislação Vigente

ao uso em água que atenda aos padrões de potabilidade EFICIÊNCIA DESEMPENHO
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