INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Cabeça de Chuveiro
Base de Misturador Monocomando
Acabamento de Misturador Monocomando

FERRAMENTAS E
MATERIAIS RECOMENDADOS

CBC35302
Fita Veda Rosca

CBC21302

Chave Inglesa Ajustável

Chave de Fenda Tradicional,
Chave de Fenda Phillips

Chave Allen

Fita Métrica

Chave Grifo

CBC23106
n Produtos vendidos separados

ATENÇÃO

ANTES DE INSTALAR
Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.
Os registros gerais de água - quente e fria - devem estar fechados.

Ao abrir a embalagem, verifique se o produto está em perfeitas condições.
As ferramentas recomendadas para a instalação não estão inclusas.
Toda informação é baseada na última versão do produto disponível na
publicação deste manual. A Codda Metais reserva o direito de efetuar mudanças
na característica do produto, na embalagem ou na disponibilidade do produto
a qualquer momento sem prévio aviso.
Todas as ilustrações e dimensões fornecidas nestas instruções são somente
para referência. Para a instalação use as medidas do produto adquirido.

Use sempre o serviço de instalação de um profissional.
Verifique todas as dimensões do produto antes de efetuar a instalação.
O abastecimento de água fria é conectado pela direita.
A água quente é conectada pela esquerda.
Conecte-os adequadamente.

Mantenha todos os manuais após a instalação para referência.
Pressão da água: 100KPa-860KPa.
Temperatura da água: 5-71℃.
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INSTALAÇÃO

Leia atentamente antes de instalar e usar o produto.
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Instale o acabamento
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Conexões

n Somente para referência (unidade = m)
1

Medidas sugeridas para a base

Conecte o abastecimento da água quente pela
esquerda e da água fria pela direita utilizando fita
veda rosca nas conexões de rosca que entram
nas roscas fêmeas da base.
Conecte também a saída para o chuveiro com
fita veda rosca.

Coloque o suporte do acabamento na parede,
rosquendo os dois parafusos na diagonal da
base do monocomando. Uma vez afixado,
encaixe o acabamento no suporte.

Instale o volante
Insira o tubo de acabamento, seguido do
acabamento da alavanca que rosqueia na
base. Em seguida insira o volante na base
e rosqueie o parafuso allen. Insira a capa
para dar o acabamento.

Capa

1,10 metros do piso para base do monocomando e
2,10 metros do piso para a saída do chuveiro
Braço
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(retira-se com menos de 15 mca)
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Instale a cabeça do chuveiro
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Embutimento
A base do monocomando deve ficar no mínimo 39mm
e ao máximo 56mm de distância da parede acabada.
O protetor do monocomando deve indicar as medidas.
(finished wall surface = superfície da parede acabada)
Lembre-se; ao dar o acabamento na parede, não
cobrir os buracos dos parafusos da base pois eles
serão utilizados para afixar o acabamento.

Remova a proteção
Somente após a parede acabada estar completa,
remova o protetor da base do monocomando.
Se houver um parafuso afixado, no protetor,
desrosqueie-o com um chave de fenda phillips.

É recomendado limpar a tubulação antes deste
passo. Onde a pressão é inferior a 15 M.C.A.
(1,5 KGF/CM²) remova o *restritor de fluxo de dentro
da cabeça do chuveiro antes da instalação. Tipicamente,
o restritor é uma peça de borracha negra em formato
de cone com vários furos.
Instale a capa e rosqueie o braço com fita veda rosca
na tubulação de saída do chuveiro. Em seguida rosqueie
a cabeça do chuveiro.

Quente

Acionamento (Volume)

Verifique a instalação
6.1 Acione os registros gerais - quente e frio - e
acione o misturador na posição central para que
a água circule.
6.2 Verifique se há vazamentos e faça ajustes
necessários.

Nota:.Fotos meramente ilustrativas
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COMPONENTES

COMPONENTES

CBC21302
AcabamentodeMisturadorMonocomando

DIMENSÕES

NO.

Part No

Qty

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CTWR0063
CTRR0123
CTKP0102
CTST2001
CTCP0293
CTCB0670
CTCP0192
CTST4101
CTCP0072
CTHZ0258

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

n Use somente como referência
(unidade = mm)

MANUTENÇÃO
Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado o seu produto deve durar muitos anos.
Para sua proteção, leia atentamente as seguintes informações.
1. Superfícies devem ser limpas com um pano seco. Pode-se também usar um pano
molhado, ou sabão neutro. Não use produtos abrasivos.
2. Caso o fluxo de água não esteja conforme o desejado, verifique se o restritor foi retirado
conforme o passo número 7 na página 2 indica.
3. Caso necessite acionar a garantia, entre em contato com a Codda Metais pelo website
www.coddametais.com.br. Você precisará de seu comprovante de compra (Nota Fiscal).

n Nota: Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

CNPJ: 18.258.938/0001-71
www.coddametais.com.br
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