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Leia atentamente as inst rus6es de instal�o e garantia antes de 
instalar o produto. A instala�o deste produto deve ser efetuada par 

pessoas qualificadas. 

INSTRU�OES DE INSTA�O: 
- Antes de Jnstalar a tornelra, a bra o reglstro e delxe correr .tigua para remover a sujelra 

da tubula«;ao. 
- USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEX0ES DE ENTRADA, NA0 UTILIZE QUALQUER 
OUTROTIPO DEVEDANTE (NAO INCLUSO).

- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos t6xicos nas
roscas de entrada.
- Para press6es acima de 200 kPa / 20 mca (metro 
de coluna de .tigua) utlllzar redutor de pressao (nliio 
induso) na conexao de entrada de agua da
torneira. 
- lnstale a torneira (5) com a canopla (6) no ponto
de said a de agua dando o aperto nece5Sario. 
- A bica (7) � totalmente flexfvel e pode ser 
movimentada em todas as direr;:6es para
aumentar o seu alcance.

MANUTEN�AO E LIMPEZA: 
- Para a troca do MVC (4) (mecanismo de vedar;:ao
cerZlmico), retire o parafuso (1), o volante (2) e a
porca de acabamento (3), substitua o MVC {4) e
monte os componentes dando o aperto
neces5ario. 
- Para a limpeza da torneira, utilize pane 
macio, cigua e sabao neutro. Nao utilize
pal ha de ace ou produto abrasive. 
- A limpeza do arejador (8) e feita

passando um jato de agua no sentido 
contrc\rio ao de funcionamento. 

Os desenhos cont l dos nesta 
embalagem sio orlentatlvos. 
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TERMO DE GARANTIA 
Este produto e garantido em todo o Territ6rio Nacion al contra 
defeitos de fabricar;:ao para o primeiro adquirente pelo prazo 
de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com infcio na 
data da emissao da Nata Rscal, e mediante sua apresentac;ao, 
sendo de 3 meses a garantia legal,e as 141 meses restantes de 
garantia concedida pela Lorenzetti. 
Os produtos instalados em locais pUblicos ou de use coletivo 
terao garantia de 5 a nos, sendo de3 meses a garantia legal, e os 
57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti. 
Pe<;as que apresentam desgaste natural de uso coma: ar\eis de 
veda¢o, mecanismos de veda¢o, gaxetas, cunhas, cartuchos 
e pllhas, ter.lio garantia legal de 3 meses. 
Para a vigE!ncia desta garantia, o produto deve ser instalado de 
acordo com as especificai;;0es tecnicas de instalai;;ao. 
Durante o primeiro ano de vigE!ncia desta garantia a Lorenzetti 
oferece a cobertu@ das despesas de transporte para conserto 
dos produtos em garantia no local de instalai;;ao. Ap6s o 
primeiro ano, as despesas correrao por con ta do proprietario. 
Somente os $Al's - Servir;:os Autorizados Lorenzetti estao 
autorizados a executarem as servir;:os de trocas eventuais de 
per;:as de reposir;:ao ou produto. 

A GARANTIA NAt) SERA APLICADA NA$ 
SEGUINTES SITUA�OES, 

D a n o s  s o f r i d o s  p e l o  p r o d u t o  em 
conseqUE!!nc ia  de mau use, quedas 
ac identa i s ,  manuseio inadequado,  
instalar;:ao incorreta e erro de especifica,;ao 
tt:knica de Jnstalagio. 
Danos causados aos acabamentos devido a 
l impeza inadequada com produtos  
qufmicos, so lventes,  abrasives t ipo 
saponaceo, pal ha de ar;:o, esponja dupla face 
e outros. 
Produto com corpos estranhos em seu 
interior tais coma: cola, lubrificantes, 
detritos, estopas e outros. 
Produto instalado em locais onde a agua � 
considerada nao potavel au que contenha 
substilncias ou impurezas estranhas que 
comprometam seu born funclonamento. 
Produtos reparados par pessoas nao 
autorizadas. 
Ap l i car;:ao  de pei;a s nao  o r igina i s ,  
inadequadas, adaptar;:6es ou modificar;:6es 
nao autorizadas. 

ATENt;iO 
NloUH1N1lhadea4-oouqualqu11r produtoqulmlcona 
llmpeza dos metals, Na lnstala�o dH p�1, evlte o 
uso de chava1 de ap11rto nas part•• cromadas, • 
Jamai1utilizaprodulo1t0Xlco1nHro1ca1daentrada. 

Colaboramos com: 

��-� Apuioi 
Cril�annCin.., 

Especifica¢es: 
DN1S/DN20 

Pressao maxima de servir;:o 
400 kPa / 40 mca 

NBR-10281 
Para agua fria 

Cont4im 1 unldade 
Produto nio perec:ivel 
Compos� Bilislca.: 

Uga de Cobn (Bronze• 
Latlo), EIHt6ffllll'OI II 

P11btlcos de Eng11nharlll. 

PRODUTO E 
EMBAL&GEM 
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