
INSTRUÇÕES PARA 
INSTALAÇÃO/TROCA

MÓDULO RETENTOR DE 
BACTÉRIAS MASTER

Nos aparelhos novos, antes de instalar o 
MRB Master, deixe correr água por alguns 
minutos pelo sistema normal, para que 
sejam eliminados resíduos de carvão que 
possam estar presentes na água.

a) Conecte a mangueira (A) que 
acompanha o MRB, à entrada 
do mesmo (Figura 1), aperte 
manualmente, usando a chave 
que acompanha o Purificador 
apenas para o aperto final;

b) Desconecte a mangueira (B) 
da câmara (Figura 2) usando a 
chave;

c) Coloque a mangueira (B) 
para baixo deslizando-a pelo 
canal no painel, e conecte-a na 
saída do MRB (Figura 3), para 
o aperto final use a chave;

d) Finalmente conecte a outra 
extremidade da mangueira (A) 
à saída da câmara (Figura 4), 
use a chave para o aperto final;

e) Ligue o aparelho e deixe 
correr água para certificar-se 
que não há vazamentos nas 
conexões.

PARABÉNS, VOCÊ 
EXECUTOU A 

INSTALAÇÃO/TROCA 
COM SUCESSO!
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