
Certificado de Garantia

Observe atentamente

as  distâncias dos pontos 

de água e esgoto

Fig.1_ Ponto de esgoto fica a 30,5 cm da parede acabada, com 

tubo de 4" (100 mm) de diâmetro.

Fig.2_ Ponto de água tem bitola de 1/2" e fica a 15 cm do piso 

acabado e a 11 cm do lado esquerdo do centro da peça;

Fig.3_ Coloque o dispositivo de vedação de gases na saída de 

esgoto (bolsa cônica, massa, anel de cera ou silicone, etc). 

Coloque a saída d’água da peça no ponto de esgoto. Faça a 

marcação dos furos de fixação da bacia, deixando-os  no mesmo 

alinhamento do centro do ponto de esgoto.
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1_ Não ligue a água direto da rede de abastecimento público à caixa 

acoplada.  /  2_ Mecanismo indicado para pressões de água de 1 a 164 

m.c.a. (0,1 bar - 16 bar).  /  3_ Todo mecanismo já vem regulado para o 

funcionamento da bacia (30 kPa).  /  4_Se necessitar de regulagem 

adicional, siga as instruções das próximas páginas.  /  5_ O mecanismo 

de entrada possui exclusivo filtro removível para limpeza.

_ Abra o registro geral. Faça a 

limpeza da tubulação de água que vai 

abastecer a caixa: deixe correr 

bastante água para eliminar todos os 

resíduos. Feche o registro. Após a 

limpeza, conecte o engate flexível e 

abra novamente o registro geral.

_ Aguarde o enchimento da caixa 

acoplada até estabilizar o nível de 

água. O mecanismo de entrada 

possui exclusiva regulagem de altura 

da boia.

_Verifique se o Nível Operacional 

(N.O.) está de acordo com as 

demarcações na torre de saída;

_Para maior volume de água dentro 

da caixa, faça a regulagem da boia 

girando o parafuso no sentido 

horário. Para menor volume, no 

sentido anti-horário.

No tubo de escoamento de segurança 

(ladrão) encontra-se a escala do Nível 

Operacional. Verifique a tabela abaixo para 

cada produto.

11.0   9.0

Nível Operacional (N.O.)

Tabela de Leitura

30 kPa (3 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)

Ajuste o volume de água para 

descarga total (sólidos) conforme 

escala do produto.

6.0 3.0

Regulagem do volume total de saída d’água

Número de regulagem na escala graduada

30 kPa (3 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)

3.33 3.00

Regulagem do volume parcial de saída d’água

Número de regulagem na escala graduada

30 kPa (3 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)
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Ajuste o volume de água para 

descarga parcial (líquidos) conforme 

escala do produto.

Regulagem da boia

 Parcial - 3 litros Total - 6 litros

_ O Mecanismo de saída com sistema de Duplo Acionamento possui 

ação independente para duas funções: descarga total  e  descarga 

parcial. 

_ Produzido com plástico de engenharia, de alta durabilidade e 

resistência;

_ Se o mecanismo não acionar, verifique se o cabo  está preso ao 

sistema de acionamento;

_ Se o mecanismo apresentar vazamento pelo vaso sanitário, verifique 

se o corpo do mecanismo está bem encaixado em sua base ou se o 

vedante está bem acondicionado no mecanismo.

5.0 8.0

Regulagem do volume de entrada d’água

Número de regulagem na escala graduada

30 kPa (3 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)

Coloque a tampa sobre a caixa

para que o sistema acionador 

interno encontre a altura final.

Cuide para que o cabo não fique 

torto, acople o botão acionador 

girando-o para a direita, até 

prender completamente a tampa.
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Para regulagem do selo hídrico 

(volume d’água no poço da bacia), siga 

o desenho ao lado, conforme número 

de regulagem na escala graduada.

Número de regulagem na escala graduada

30 kPa (3 m.c.a) 400 kPa (40 m.c.a)

1.5 1.5

Regulagem do vol. de reposição fecho hídrico
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