
 

 

 

 

Manual do Proprietário 

Jarra e Dispensador com 

Redução de Chumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos PPT711W, PPT111W, PPT111W, PPT111R, DS1811Z 
Filtro para Reposição Modelo PPF951K 



O Seu Sistema PUR: 

Obrigado por escolher a PUR! Beber água potável é a base para uma boa saúde. Embora a 
água da sua torneira pareça limpa, é possível que haja presença de Chumbo pela lixiviação 
das linhas de serviço de chumbo ou pelo chumbo contido no encanamento domiciliar. A 
Jarra PUR, certificada pela WQA, remove 99% do teor de Chumbo* e reduz muitos outros 
contaminantes. Para saber mais, visite PUR.com. 

 
 

Monitor CleanSensor™  
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Tampa Removível do Filtro 
(Apenas Modelos Selecionados) 

*Capacidade de remover 99% do chumbo certificada pela WQA 
*Redução média de chumbo com ph 6,5 e ph 8,5 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Para Utilização, Manutenção e Segurança 
• Usar apenas água fria. NÃO USAR água acima de 82°F/28°C, pois isso pode danificar o filtro. 
• Enxaguar o Monitor CleanSensorTM sob água corrente, não submergi-lo. 
• NÃO USAR água microbiologicamente insegura ou de qualidade desconhecida, sem uma 

desinfecção adequada antes ou após o sistema. Indivíduos que demandam certo controle do grau 
de pureza microbiológica da água devem consultar seu médico. 

 

Preencher o reservatório com água fria.  
Não usar água  

6 quente. Permitir que a água do reservatório 
seja completamente drenada para a jarra. 
 

5 Inserir o filtro no reservatório e 
pressioná-lo para baixo, girando no 
sentido horário para travar. 
 

4 Fixar tampa removível do filtro (apenas modelos selecionados). Girar no sentido anti-horário para travar. 

3 Manter o filtro sob água corrente por 10 segundos. Permitir o escoamento da água excedente.  

2 Lavar manualmente jarra, tampa, reservatório e tampa removível do filtro (apenas 
modelos selecionados) com água e sabão neutro. Enxaguar bem. 
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1 Mergulhar o filtro em água fria por 15 minutos. 

Instruções de Uso: 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Certificar-se de reinicializar o seu Monitor CleanSensor™ cada vez que for trocar 
o filtro. O Monitor CleanSensor™ contém uma bateria não substituível. Após 
alguns anos de uso, a bateria esgotará e parará de funcionar, mas a jarra ou 
dispensador irá continuar funcionando. 

B. Ao apertar o botão, as luzes vermelha, amarela e verde acenderão concomitantemente. SOLTAR O 
BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO QUANDO A LUZ VERDE PISCAR SOZINHA. 

A. Pressionar e segurar o botão de reinicialização por 5 segundos. 

 
 

 
2    PARA REINICIALIZAR QUANDO O FILTRO FOR TROCADO: 

FILTRO ESTÁ TROCAR  TROCAR 
FUNCIONANDO FILTRO  FILTRO 
                    EM BREVE AGORA 

C. Você ativou o Monitor CleanSensor™ com sucesso. A luz 
apropriada irá piscar 6 vezes depois que você verter a água da 
jarra ou do dispensador. As luzes permanecerão apagadas depois 
que a água for vertida da jarra ou do dispensador. 

        

        

B. Ao apertar o botão, as luzes vermelha, amarela e verde acenderão 
concomitantemente. LIBERAR O BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO 
ENQUANTO AS TRÊS LUZES AINDA ESTIVEREM ACESAS. A luz verde 
irá piscar 6 vezes depois que você soltar o botão. 

 
 
 
 
 

1    PARA ATIVAR O SEU MONITOR CLEANSENSOR™: 

A jarra e os filtros dispensadores PUR fornecem até 30 galões da água mais 
limpa e refrescante, e duram até 2 meses. O Monitor CleanSensor™ é uma 
maneira fácil de ver quando chegou a hora de trocar o seu filtro, pois ele mede a 
quantidade de tempo que o filtro permaneceu na sua jarra. Certifique-se de 
ativar o seu Monitor CleanSensor™ ao usar a sua jarra  
ou dispensador pela primeira vez, e reconfigure-o cada  
vez que você substituir o filtro. 

Monitor CleanSensor™: 

 
A. Pressionar e segurar o botão por 5 segundos. 



 
 

A água está filtrando mais lentamente 
que o normal. 

Remover o filtro e chacoalhar bastante até 
ouvir os grãos se movimentando. 

Água não filtrada penetrando no 
reservatório de água filtrada. 

Certificar-se de que o filtro foi 
posicionado bem firmemente no lugar. 

Água não filtrada vazando para fora do 
reservatório quando eu inclino a jarra 
para verter. 

Drenar completamente o reservatório antes de 
despejar água filtrada fora da jarra, para evitar que 
água não filtrada se misture à água filtrada. 

As luzes indicadoras pararam de 
funcionar. 

As luzes indicadoras podem ter entrado em modo 
de repouso. Ver as instruções de ativação do 
Monitor CleanSensor™. 

Garantia de 90 dias: 

PUR (Garantidor), garante a sua Unidade Filtrante de Água PUR (PPT711W, PPT711R, PPT111W, 
PPT111R, DS1811Z.) por noventa (90) dias a contar da data de compra (exceto para o cartucho do 
filtro cuja garantia é de 30 dias) contra todos os defeitos de fabricação e mão de obra, quando 
usados em conformidade com o manual do usuário. 

Caso o produto apresente defeitos dentro do prazo de dois anos a contar da data de compra, 
contatar 

1-800-787-5463 Segunda-Sexta de 9:00 A.M a 5:00 P.M EST. O Garantidor não assume 
responsabilidade por danos acidentais ou consequentes; por danos advindos de má utilização do 
produto ou uso de quaisquer componentes não autorizados. Algumas regiões não permitem a 
exclusão ou a limitação de danos acidentais ou consequentes; assim sendo, a limitação mencionada 
anteriormente pode não ser aplicável a você. 

Esta garantia lhe fornece direitos legais específicos, e você pode possuir outros direitos legais que 
variam conforme a localidade. O sistema cumpre com as regulamentações locais e regionais. 

Em caso de necessidade de Assistência Técnica ou dúvidas sobre a utilização do seu produto PUR, 
contatar nossa Central de Relacionamento com o Cliente PUR: PUR.com/support, 1-800-PUR-LINE, 
ConsumerRelations@kaz.com 

Problemas & Soluções: 


