
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

USO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
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-LIMPEZA DO AREJADOR: ( )Para maior durabilidade limpe-o periodicamente
Desrosqueie o mesmo girando-o anti horário, deixe submerso em água e sabão 
neutro por 20 minutos, lave-o em água corrente e monte no sentido horário.

-LIMPEZA DO ACABAMENTO: (Cromo)
Limpe periodicamente, , apenas com pano pelo menos uma vez por semana
macio, água e sabão neutro (podendo ser usado produtos próprios para 
peças cromadas). Nunca utilize palha de aço, esponja dupla face ou produtos
químicos e abrasivos. Utilize uma escova de cerdas macias e pequena para a 
limpeza do tubo na parte flexível, para evitar o acumulo de sujeira entre as dobras.
A falta da limpeza periódica suspende toda a garantia do cromo.

     

*Instalar em água adequada ao uso em geral.
*No modelo de parede (7268) retire a bica manualmente, utilizando somente o corpo da torneira para a instalação.
*Não utilize ferramentas no modelo de parede (7268).
*Utilizar fita veda-rosca (parede) ou massa de vedação (mesa) para uma perfeita vedação.Não acompanha o produto.
*Instale a torneira no local, apertando-a até que fique firme e na posição adequada.
*Acionamento de abertura com apenas 1/4 de volta.
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-COMO UTILIZAR O TUBO FLEXÍVEL:
Coloque-o na posição que fique mais confortável(Fig.1).
Para movimentá-lo gire de um lado para outro sem fazer movimentos bruscos 
e forçados.  (Fig.2),  O tubo não deverá ser usado como tubo flexível
pois a função do tubo é somente a praticidade na altura e sendo um tubo flexível 
rígido ao ser movimentado com exaustão de um lado para o outro ocorre o 
desligamento da mangueira interna, ocasionando vazamento pelas dobras do tubo.

-PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM GARANTIA DE 90DD (ART. 26 PARÁG.II)
Adquiridas individualmente conforme a necessidade:
Mecanismo, arejador e bica flexível.

     

Lote de fabricação:

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS ENTRE EM CONTATO COM O SAC ATRAVÉS DOS TELEFONES: 11 20242797 R207 OU 11 94190-2797 WHATSAPP

     

ATENÇÃO: LEIA ESTE FOLHETO ANTES DA UTILIZAÇÃO DA TORNEIRA!

Indispensável para acionar a garantia

Apoie pela parte debaixo
da bica (parte fixa) para 
colocá-la no corpo da torneira
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