Manual de Instalação e Montagem - Lavatório Marte
Móveis para Salão de Beleza.

Montagem do Conjunto Cuba na Base
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1- Retirar os parafusos, arruelas e borboletas pré-fixados no Conjunto Cuba conforme fig. 2.
2- Encaixar a cuba na base passando o duto de saída de água no furo central da base conforme fig 1.
(atenção para que as buchas de borracha estejam encaixadas na cuba conforme figura)
3- Montar os 2 conjuntos de parafusos, arruelas e borboletas na posição indicada (pré fixadas fig. 2).
4- Apertar as borboletas até o ajuste de preferência (se necessário usar ferramenta para maior aperto).

Montagem do Encosto na Estrutura
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1- Retirar os 4 parafusos phillips pré-fixados no encosto dos suportes (A) e (B) conforme fig. 4.
2- Posicionar o encosto com o suporte (A) no tubo de encaixe para suporte indicado da estrutura (fig. 3).
3- Montar com cuidado, alinhando o suporte (B) no suporte (A) e fixar os 4 parafusos phillips.
4- Certificar-se que os parafusos estejam bem fixados (firmes).
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Lavatório Marte Montado

I M P O R TA N T E
1 - Para evitar SEVEROS danos ao
produto, a instalação deste lavatório
SEMPRE deverá ser realizada por
profissionais especializados (encanador
e eletricista) observando itens importantes
da instalação como: a) regulagem de
pressão de entrada d’água (alta pressão
causa rompimento das mangueiras
e registros) b) correta instalação da
parte elétrica do sistema que aquecimento
(erros na instalação elétrica podem
causar severos danos ao produto)
2 - A Dompel não se responsabiliza por
defeitos decorrentes da má instalação.

INSTALAÇÃO SEM AQUECEDOR

Mangueira do
registro até a
entrada d’água

INSTALAÇÃO AQUECEDOR CONVENCIONAL
Suporte do
aquecedor
Mangueira do
registro até a
entrada d’água
Mangueira do
registro até o
aquecedor

Mangueira
do registro
até a ducha

Abraçadeira para
fixação do aquecedor
Mangueira da ducha
até o aquecedor
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