
Manual de Instruções



O Purificador Diamante é um produto inovador devido sua
eficiência comprovada em laboratório na filtragem de água. A
microporosidade do feltro, retém partículas enquanto o carvão
ativado deixa sua água totalmente livre do cloro. A vazão de água
deste produto é lenta nos primeiros dias (filtragem por
gotejamento) e tende a aumentar quando o carvão ativado fica
totalmente umedecido. O produto é ativado por gravidade,
portanto, é indicado manter o nível de água alto no reservatório
superior, para aumentar a pressão e melhorar a passagem de água.

Validade: Substituir o elemento filtrante a cada 6 meses ou após a
utilização de 500 litros de água, de acordo com o que ocorrer
primeiro.
Garantia: 1 ano (com excessão do Elemento Filtrante)
SAC: (41) 3344-8265 / 998524-5568 
E-mail: lazarios@terra.com.br

Este produto está de acordo com a NBR 16098:2012 e o aparelho
destina-se ao uso de água que atenda a legislação vigente.
Vida útil: 500 litros
Volume Interno de 8 litros
Vazão mínima: 2 L/h
Classe D (15 µm a 30 µm)
Descarte: 1 litro
Classificação: POU – Aparelho por Gravidade 
Advertência: Para melhor conservação, manter o filtro em local
arejado e sem exposição direta à luz do sol.
Temperatura de operação: 4°C mínima e 45°C máxima

Certificação e garantia



Encaixe o anel de vedação (item 03) na rosca do
elemento filtrante (item 02);
Então, encaixe o item 02, já com o anel, em um dos
furos do reservatório superior (item 04);
Pela parte externa inferior do reservatório (04),
encaixe outro anel de vedação na rosca do item 02, e
rosqueie também a porca de fixação (item 6).                                         
Importante: Os anéis e as porcas devem estar
completamente fixas no reservatório para assegurar a
vedação, garantindo que a passagem de água se dê
exclusivamente pelo elemento filtrante;
Depois, encaixe a boia niveladora (item 07) na rosca
do item 02, atenção: não deixe as boias encostarem
uma na outra;
Por fim, repita o processo com os itens repetidos na
outra abertura do reservatório superior (item 04).

Encaixe o anel de vedação (item 12) na ponta roscada
da boia vertical (item 13);
Encaixe o item 13, já com o anel, no furo do
reservatório inferior (item 11);
Pela parte interna do reservatório (item 11), encaixe
na boia vertical (item 13) outro anel de vedação (item
12) e rosqueie também a porca de fixação (item 09). 

Posicione o suporte (item 14) na cuba de seu
bebedouro e sobreponha o reservatório inferior (item
11) montado.                                                                    
 Lembre-se: retire o furador de galão (caso o tenha),
para que não impeça o funcionamento da boia
vertical (item 13) e cause vazamento;
Posicione o anel separador (item 08) sobre o item 11
já instalado;
Sobreponha o reservatório superior (item 04)
montado acima dos itens 08 e 11 já instalados.
Para finalizar, coloque a tampa do reservatório (item
01) na parte superior do item 04.

Etapa 1 - Montagem dos Elementos Filtrantes no
Reservatório Superior 2 furos:

1.

2.

3.

4.

5.

Etapa 2 - Montagem Boia Niveladora Vertical no
Reservatório Inferior 1 Furo:

1.

2.

3.

Importante: Os anéis e as porcas devem estar
completamente fixas no reservatório para assegurar a
vedação e evitar vazamentos.

Etapa 3 - Montagem do Purificador Diamante em seu
bebedouro:

1.

2.

3.

4.

Instruções de Montagem

- Tampa do Reservatório 
(1 peça)

- Elemento Filtrante (2 peças)

- Anel de Vedação (2 peças)

- Reservatório Superior 2 Furos
   (1 peça)

- Anel de Vedação (2 peças)

- Porca de Fixação (2 peças)

- Boia Niveladora (2 peças)

- Anel Separador (1 peça)

- Porca de Vedação (1 peça)
- Anel de Vedação (1 peça)

- Reservatório Inferior 1 Furo
   (1 peça)

- Anel de Vedação (1 peça)

- Boia Vertical (1 peça)

- Suporte Reservatório Inferior
   (1 peça)

Pronto! Seu Purificador Diamante está
montado para você enchê-lo de água e

usufruir dos seus benefícios.
 

*Utilize o desenho para auxiliar na montagem
do equipamento!



Lave o equipamento e o Elemento Filtrante (item 02) com água potável e
esponja limpa a cada 15 dias. 

Atenção: Ao lavar o dispositivo, certifique-se de montá-lo com todas as peças,
elas são necessárias para que não ocorra vazamento e sua água seja filtrada
com qualidade;
As Boias (itens 08 e 13) possuem borrachas que também ajudam na vedação,
sem elas há risco de vazamento;
Ao término da limpeza, verifique se os anéis de vedação estão colocados
corretamente e se as porcas de fixação do filtro e as boias estão devidamente
apertadas;
Caso ocorra o vazamento de água, confira se os anéis, porcas e boias estão
devidamente encaixadas, para vedar o equipamento.

O Elemento Filtrante (item 02) é composto por um feltro branco e carvão
ativado, que filtram impurezas presentes na água, portanto é possível perceber
uma coloração esverdeada ou marrom no feltro, não se preocupe, isso indica
que as impurezas estão ali retidas.
Caso perceba que no fundo do Reservatório Inferior (item 11) apareça um "pó"
de coloração preta, não se preocupe, não é sujeira! São partículas do carvão
ativado que passaram pela peneira do Elemento Filtrante e não causam danos à
saúde, mas caso queira, você pode limpá-las.

Indicações
Utilize o desenho para facilitar a montagem do seu purificador;
Descarte o primeiro litro de água filtrado pelo purificador;
Mantenha o nível de água alto no reservatório superior, para aumentar a
pressão e melhorar a passagem de água;
Guarde este manual para futuras referências;

Manutenção e Cuidados

Validade
Substitua o elemento filtrante a cada 6 meses ou após a utilização de 500 litros
de água, de acordo com o que ocorrer primeiro.

Indicação, Cuidados e
Validade



O Purificador Diamante foi
desenvolvido e pensado para

oferecer a melhor água para você e
sua família, com o melhor custo

benefício.
 

Temos uma história de mais de 28
anos no mercado. Nosso objetivo é
oferecer produtos de qualidade,

sempre aprimorando os produtos e
cuidados com nossa empresa,

clientes e ecossistema. 

Conheça mais em:
lazarios.com.br


