Manual de Instalação e Montagem - Lavatório Champ
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INSTALAÇÃO AQUECEDOR CONVENCIONAL
Parafusos
Suporte do
aquecedor

Suporte do
aquecedor

Mangueira do
registro até a
entrada d’água
Mangueira do
registro até o
aquecedor
Abraçadeira para
fixação do aquecedor
Mangueira da ducha
até o aquecedor
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INSTALAÇÃO SEM AQUECEDOR

Manípulo

1- Montar Conjunto Cuba - Fig. 1 e 5
a) remover o manípulo encaixado e
o acabamento do registro, rosqueado.
b) Encaixar o registro na parte inferior
da cuba e rosquear o acabamento do
registro na parte superior da cuba,
dando o aperto necessário.
c) Encaixar novamente o manípulo.
d) Montar o aquecedor (se houver),
ducha, mangueiras e conduto de
saída d’água conforme figuras 3 ou 4.

Acabamento
Registro

Registro
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2- Fixar o assento na base utilizando os 6 parafusos
com chave phillips (acesso pela parte inferior da base
conforme figura 2).

Obs.: Atenção ao alinhar perfeitamente os parafusos
em seus encaixes, para manter a fixação exata e evitar
danos ao produto. Revisar o aperto dos parafusos.

Atenção: Não acompanha aquecedor

Mangueira do
registro até a
entrada d’água

IMPORTANTE
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Dompel Indústria Plástica e Metalúrgica Ltda
Rua Barão do Amazonas, 10 Bairro Diamantino

www.dompel.com

Para montagem do lavatório Champ
proceder conforme os passos abaixo:

3- Fixar a cuba na base utilizando os 6 parafusos
com chave phillips (acesso pela parte inferior da base
e abertura na parte posterior conforme figura 2).

Mangueira
do registro
até a ducha

CEP 95055-170 (54) 3733 6470 Caxias do Sul / RS

6 parafusos
do assento

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.
.
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