
Cuidados:
Caso faça uso de 
ferramentas, não
as utilize nas 
partes cromadas

INSTALAÇÃO

 INSTRUÇÕES E GARANTIA
MISTURADORES MONOCOMANDOS

MODELOS 1201, 1202, 1203, 1204, 1231 E 1232

1 Limpe a superfície da louça ou tampo onde será instalado o misturador. Encaixe o óring de vedação na cavidade da parte 
debaixo do corpo da peça, rosqueie os exíveis apertando-os manualmente até que quem rmes, caso seja necessário o uso de 
chave utilize na parte sextavada do exível. Rosqueie os parafusos deixando para fora o suciente para transpassar o tampo(1)
Passe o conjunto pelo furo do tampo e posicione a peça para a frente encostando-a no tampo(2). Pela parte debaixo do tampo 
coloque o vedante juntamente com o suporte metálico passando-os pelos 2 parafusos. Rosqueie as porcas de aperto nos parafusos 
e com o auxílio de uma chave nº10 aperte-as até rmar a torneira(3). Finalize conectando os exíveis no ponto d’água, se 
necessário utilize os niples rosca machoxmacho que acompanham o produto.

Furo do tampo: 32mm

MODELOS 1208, 1209, 1229, 1280, 1320 E 1390 e/ou SIMILAR
1 Limpe a superfície da louça ou tampo onde será instalado o misturador. Passe os dois exíveis pela porca, pelo suporte metálico e
pelo vedante. Em seguida passe os dois exíveis pelo furo de tampo debaixo para cima(1). Pela parte de cima passe os exíveis pelo
de metal, observando que a parte menor da rosca deverá estar para cima, rosqueie os exíveis no corpo do misturador (2). Rosqueie
o niple no corpo da torneira deixando-o bem rme, observando se o óring está na cavidade do corpo da peça (3). Desça todo o 
conjunto até a base da torneira encostar no tampo da pia, coloque a torneira na posição do uso e em seguida por baixo do tampo 
suba o vedante juntamente com o suporte metálico e rosqueie a porca no niple, utilize chave nº 24 para um melhor aperto(4). 
Finalize rosqueando os exíveis nos pontos d’água, se necessário utilize os niples machoxmacho para fazer a instalação.

Furo do tampo: 32mm
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