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Instrução de Instalação
1. Retire os acabamentos dos corpos dos registros.
2. Posicione os registros na louça e mantenha-os alinhados para o
correto posicionamento do "T" de ligação.
Obs.: Para os acabamentos C 203 e C 77, observe o adesivo
aplicado nos corpos dos registros, instalando o azul na lateral
direita (água fria) e o vermelho na lateral esquerda (água quente).
3. Instale o "T" de ligação.
4. Fixe os registros dando aperto nas porcas de fixação juntamente
com as arruelas de borracha. (Fig.1)

5. Posicione a bica no orifício da louça.
6. Enrosque a porca de fixação juntamente com a arruela de
borracha ao corpo da bica.
7. Conecte a bica ao "T" de ligação e fixe-a dando aperto na porca do
"T".
8. Fixe a bica na louça dando aperto na porca de fixação. (Fig.2)
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11. Posicione a canopla fixando-a com o aperta canopla.
12. Encaixe o tubo.
13. Fixe a cruzeta com o parafuso e por fim, enrosque o botão
enfeite. (Fig.3)
Obs.: Certifique-se que a altura do acabamento esteja correta,
caso contrário retorne ao passo 4 e reajuste.

Instrução de Instalação
Válvula de Escoamento
1. Insira a arruela de vedação na rosca da válvula ou se preferir,
aplique massa de vedação e encaixe-a na louça.
2. Enrosque a arruela plástica e dê o aperto com a porca de fixação.
(Fig.4)
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Assistência Técnica
Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para
reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência
Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.
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Funcionamento, uso e manutenção
- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio,
água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
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Procedimento para limpeza do arejador
- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.
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