• Danos sofridos pelo produto em consequência
de mau uso, quedas acidentais, manuseio
inadequado, instalação incorreta e erro de
especificação técnica de instalação.
• Danos causados aos acabamentos devido à
limpeza inadequada com produtos químicos,
solventes e abrasivos.
• Peças que apresentam desgaste natural de
uso como: anéis de vedação e mecanismos de
vedação.
• Produto com corpos estranhos em seu interior
tais como: cola, lubrificantes, detritos, vedaroscas, estopas, entre outros.
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MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

Imagem ilustrativa.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES
SITUAÇÕES:

• Produto instalado em locais onde a água
é considerada não potável ou que contenha
substâncias ou impurezas estranhas que
comprometam seu bom funcionamento.
• Aplicação de peças não originais, inadequadas,
adaptações ou modificações não autorizadas.
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TERMO DE GARANTIA
Garantia do produto válida por prazo igual
ao estabelecido pelo código de defesa do
consumidor. Uso inadequado do aparelho
provocará a perda da garantia.

TORNEIRAS
PARA BANCADA

COZINHA E LAVATÓRIO

INSTALAÇÃO
1. Para fixar sua torneira na bancada:
Coloque uma das arruelas que
acompanha o produto encaixada na rosca
da torneira, após insira o anel de vedação
preto e apoie no tampo/louça. Por baixo
do tampo/louça encaixe a outra arruela e
após rosqueie a porca com auxílio de uma
ferramenta*.

Bancada
Arruela
Anel de
vedação

Tampo/louça
Arruela + Porca

* Sugestão: Ferramenta tipo chave de grifo, chave inglesa
ou alicate.

2. Conecte sua torneira de bancada:
Feche o registro geral de água do
ponto de instalação. A torneira deverá
ser conectada ao ponto de entrada de
água através de uma ligação flexível

(também conhecido como Carrapicho).
Após conectar a entrada de água sempre
observe se não há vazamentos.
Obs: a ligação flexível não acompanha
o produto. Para pressões acima de
200 kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de
água), utilizar redutor de pressão (não
incluso) na conexão de entrada de água
da torneira.
3. Como limpar sua torneira: Para limpeza
utilize pano macio, água e sabão neutro.
Não utilize palha de aço ou produto
abrasivo tipo saponáceo, esponja dupla
face e outros.

