
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

BT 0435 
26.02.99 

 
Assunto: Substituição da Mangueira do Coletor de Água do Dispenser 
Modelo: BRS71A 
Marca:  Brastemp 

Estamos recebendo algumas ligações no CAT, Centro de Atendimento Técnico (0800-142099), 
devido a quebra do Coletor de Água, "mangueira" plástica que leva a água do Reservatório até 
o Dispenser, Distribuidor de Água e Gelo, na Porta do Freezer. 

A quebra geralmente ocorre quando as Portas são retiradas para fazer a instalação do Produto. 

Com alguns cuidados, pode-se evitar a quebra, mas se isto ocorrer, substitua a "mangueira" 
conforme orientações abaixo: 

 

1. Desligue o produto da tomada e feche a água; 

2. Abra as Portas (não será necessário RETIRÁ-LAS ) e retire o Rodapé do Produto; 

3. Desconecte a União da Tubulação de Água e retire a Porca Plástica da União; 

4. Desencaixe o Coletor do "Clip" de fixação (veja a Foto 01); 
 

 

Foto 01 

"Clip" 

Porca Plástica 
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5. Retire a Grade e COM CUIDADO, destrave o Painel Frontal do Dispenser pela parte inferior 
(Foto 02). Isto pode ser feito colocando a ponta de uma Chave de Fenda de 5/16" nos 
rasgos que existem na parte inferior do Painel e girando-a BEM DEVAGAR ; 

Dica:  Para não riscar o Produto, cubra a ponta da Chave com fita isolante; 
 Destrave primeiro o lado do Painel Frontal que esta mais perto da Puxador da 

Porta. 

 
6. Solte o Conector do Conjunto de Chaves, e remova o Painel Frontal; 

7. Com uma chave canhão de 1/4", retire os dois parafusos que prendem o Suporte e com a 
mesma chave, remova o parafuso que prende o "Bico" do Coletor de Água (Foto 03); 

8. Puxe o Coletor até que ele saia todo da Porta. 

Foto 02 

Rasgos

Chave de Fenda 

"Bico" do Coletor de Água 

Foto 03 

Parafusos do Suporte 
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Para fazer a Instalação do Novo Coletor de Água  introduza e empurre a "mangueira" no furo 
por onde saiu o Coletor danificado e remonte o conjunto. 

 

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO  

 

Descrição Código Quant. 

Coletor de Água 00.4184.18.1 01 

 

 

 

ATENÇÃO 

• Cuidado ao retirar e instalar  a Porta do Freezer, pois o Coletor de Água passa pela a 
Dobradiça inferior da Porta e ao apoiar a mesma no chão poderá estrangular ou quebrar o 
Coletor; 

• Ao fazer a instalação do Side-by-Side siga as instruções de retirada da Porta do Freezer 
que estão no Boletim Técnico de lançamento do produto, BT 0308 de 18/02/98 ; 

• Esta peça está descrita no catálogo de peças CP0105 de 31/01/98, Grupo "Dispenser" nas 
páginas 18 e19, referência 10; 

• A Instalação e o Kit Instalação do Produto são GRATUITOS. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Suporte Técnico e Treinamento 
Multibrás S/A 

Elaborado por: Leonardo S Queiroz 
Revisado por: Adriano A Costa 


