Instalação
Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha
Decamatic, projetado para o uso racional.
Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:
Acionamento com um toque no botão;
Fácil reposição de sabão;
Fácil instalação;
Economia de sabão (aproximadamente 1ml por
acionamento);

Sugestão de instalação:
Atenção: Este produto foi desenvolvido somente para instalação
em tampos. Antes de furar verifique se as distâncias embaixo do
tampo estão adequadas para reabastecer o reservatório.
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Reabastecimento do reservatório:
Pode ser feito de duas maneiras, de acordo com Instrução A
ou B. Sugerimos que seja realizado apenas de acordo com
Instrução A, para evitar danos ao acabamento do produto.
Para reabastecimento pelo procedimento B, este deve ser
feito apenas por pessoas especializadas.

1 - Soltar o parafuso localizado atrás do reservatório;
2 - Desrosquear o reservatório do produto, até sua soltura
completa;
3 - Abastecer o reservatório com sabão;
4 - Rosquear o reservatório novamente no produto,
observando que a mangueira em seu interior atinja o fundo.
5 - Posicione o parafuso de fixação do reservatório
novamente virado para trás do produto.
6 - Reaperte o parafuso firmemente.
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INSTRUÇÃO A:

Vista superior:

141

Observe as medidas
ao lado (em milimetros):

+2

35 - mm

Abasteça o reservatório com sabão líquido, e posicione-o
por baixo do tampo (de forma que o parafuso do
reservatório fique posicionado para trás, onde há um
rebaixo na rosca), fixe-o apertando o parafuso
firmemente com a chave sextavada que acompanha o
produto (evitando-se assim que o reservatório seja
retirado por pessoa não autorizada) conforme desenho
abaixo:

Para instalar o Dispensador de Sabão Líquido proceda
conforme segue:
Posicione a canopla sobre o furo do tampo e introduza o
corpo por cima, fixando-os em seguida apertando a porca
arruela com o auxílio de uma chave. Utilize *massa de
vedação (não acompanha o produto).

reservatório

INSTRUÇÃO B:

corpo
* massa de vedação
canopla

porca arruela

este furo deverá ficar
virado para a parte
traseira do produto.

Não esqueça de deixar
uma distância livre
adequada abaixo do
reservatório para a
retirada do mesmo.
(mínimo 300mm do final
da rosca até abaixo do
reservatório.)

1- Desrosqueie a porca, com o auxílio de uma chave
adequada e com cuidado para não danificar o acabamento.
(Atenção: Proteja o acabamento com um pano macio).

porca

botão

Volume de dosagem por acionamento:
aproximadamente 1ml.
abasteça o
reservatório
por aqui

Funcionamento e uso
APERTE

Especificações Técnicas

Para acionar, basta pressionar o
botão, conforme indicado no
desenho.

A viscosidade recomendada do sabão líquido
deve variar entre 100 e 2500cps (centipoise) para
o bom funcionamento da válvula e do
mecanismo de acionamento.
O pH do sabão deve variar entre 6,5 a 8,5 para
evitar a corrosão das partes metálicas ou a
degradação de plásticos e borrachas.
Capacidade do reservatório: 1 litro.

Manutenção e Conservação
LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana
apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha
de aço, sapólio ou produtos químicos.

Certificado de Garantia

A presente garantia não será aplicada nas
seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em
consequência de quedas acidentais, maus
tratos, manuseio inadequado, instalação
incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por
limpeza inadequada (produtos químicos,
solventes, abrasivos do tipo saponáceo,
palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural
pelo uso regular, tais como: vedantes,
gaxetas, anéis de vedação, guarnições,
cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por
pessoas não autorizadas pelo Serviço
Autorizado DECA;

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

- Aplicação de peças não originais ou
inadequadas, ou ainda adaptação de
peças adicionais sem autorização prévia
do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a
água é considerada não potável ou
contenha impurezas e substâncias
estranhas à mesma, que ocasione o mau
funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto
que prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.
- Produtos instalados para USO
PÚBLICO, que terão os períodos de
garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de
Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer
esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Composição Básica
Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

Dispensador de Sabão Líquido

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de
tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século,
são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante
apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão
de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o
primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo
que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

0275.380E/0413

cartucho de

2- Remova o cartucho de
acionamento
acionamento completamente.
3- Abasteça o reservatório com sabão líquido,
observando que o nível não exceda 1 litro
(volume máximo do reservatório).
4- Recoloque o cartucho de acionamento,
fixando-o cuidadosamente com uma chave
adequada (para não riscar o acabamento
proteja-o com um pano macio).
5- Para verificar o funcionamento, basta
apertar o botão para dispensar o
sabão líquido. Não deve haver
vazamentos.
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