


IDENTIFICAÇÃO DA DUCHA
Todos os componentes da ducha são resistes à corrosão e desmontáveis.

Antes de iniciar a montagem e instalação da mesma, observe o posicinamento de
cada item, bem como, suas respectivas quantidades.

IDENTIFICAÇÃO DA DUCHA
A ducha havaiana Sodramar é um acessório indispensável no seu lazer, além

de embelezar seu ambiente, você pode tomar um relaxante banho ao entrar ou sair
de piscinas, saunas, após a prática de esportes, ou simplesmente pelo prazer de
tomar uma ducha refrescante sob o sol de verão.
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INSTALAÇÃO
1 - Escolha um local favorável, onde exista ponto de entrada de água e

escoamento da mesma.

2 - Concrete o chumbador na posição desejada para instalação da ducha
havaiana, com a face rente ao piso.

3 - Monte o registro de esfera no arco tubular inferior, através de uma das
uniões, o anel o´ring de vedação é indispensável na montagem.

4 - Monte o arco tubular superior no registro, através da união restante, o
anel o´ring de vedação é indispensável na montagem.
OBS: Utilize sempre fita teflon nas conexões para auxiliar no alinhamento e
vedação da ducha.

5 - Encaixe a base de fixação no chumbador concretado e já seco e firme
no piso, fixando-a através de 3 buchas e parafusos  #8mm.

6 - Fixe a cascata 12"  no arco tubular superior.

7 - Faça a conexão hidráulica desejada. Se optar por uma alimentação
através de motobomba a pressão de trabalho não pode exceder a 1,5 kgf/cm².
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A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de
fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da
data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo
nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar
ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico
revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na
fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as
despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados
por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos
imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja
entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o
transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio
aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal
de compra emitida contra o comprador inicial.

CERTIFICADO DE GARANTIA


