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Instalação passo a passo:
Fig. 1

1- Verificar as dimensões mínimas necessárias para
instalação do console conforme Fig. 1. As medidas
sugeridas tem que ser de no mínimo 840mm de largura
mais uma folga lateral de 110mm (cada lado) para
encaixe do suporte metálico de secador, e pelo menos
2100mm livres na altura.
.

Conjunto da
Moldura

2- Fixar o conjunto do console:
.
a) posicionar o conjunto console a 840mm do piso (Fig.1)
b) retirar as gavetas e marcar o centro de 6 furos dos
parafusos de acordo com a furação no fundo do console,
você pode também utilizar as medidas conforme Fig. 2.
c) após marcar os furos, fixar os parafusos observando
para não apertar os parafusos até o fim, porque estes
devem ter uma folga conforme Fig.3 para que seja
possível o engate posterior do produto.
.
d) após os parafusos fixados com a folga correta, montar
manualmente o conjunto do console posicionando os
furos maiores no centro dos parafusos e após, mover para
baixo até finalizar o encaixe.
.
e) para maior firmeza na montagem, dar mais um aperto
moderado nos 6 parafusos deste conjunto.
.
f) Recolocar as gavetas.
.

Conjunto do
Console

3- Fixar o conjunto da moldura:
.
a) posicionar o conjunto da moldura centralizado com
o conjunto do console e distanciado a 75mm do conjunto
do console (Fig. 1)
.
b) marcar o centro dos 4 furos conforme a furação da
parte externa da moldura (você pode, também, utilizar
as medidas conforme Fig. 2)
.
c) com o conjunto da moldura posicionado, fixar os 4
parafusos externamente
.

PISO

Fig. 3

Observação: verificar o tipo de parede: se for de madeira,
fixar diretamente os parafusos (com chave Phillips). Caso
a parede seja de alvenaria, furar com broca diâmetro 5mm,
encaixar as buchas e após fixar os parafusos.
.
Acompanham 10 parafusos e 10 buchas ao produto .

Folga entre a
parede e o
parafuso.

5mm

4- Fim da instalação! Parabéns pela aquisição! Você
já pode se beneficiar de um produto DOMPEL, sempre
produzido por modernos processos de fabricação
garantindo alta qualidade e durabilidade. Este produto
foi projetado para melhorar o conforto e a praticidade
de suas atividades de trabalho.
.
Faça bom proveito, e obrigado pela preferência!

Cuidados na utilização
- Para limpeza da parte plástica deste produto, usar
somente água e sabão neutro (não usar esponjas
abrasivas), e para limpar o espelho, pode-se usar o
limpa-vidros comum.
.
- Não expor o produto excessivamente ao sol e não
aplicar qualquer tipo de produto químicos ou abrasivos.
- A Dompel não se responsabiliza por danos no produto
caso não sejam observados os cuidados na utilização e
correta montagem mencionados neste manual.
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Fig. 2

Observações:
1- A Fig, 2 (ao lado)
indica a posição de
marcação do centro
dos parafusos de
fixação dos conjuntos
da moldura e do
console. As medidas
estão indicadas em
mm (milímetros).
2- O espelho deve
ter as seguintes
dimensões:
900mm altura
730mm largura e a
espessura sugerida
é de 4mm.

PISO
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