Para instalação de
Duchas e Chuveiros
Cabo Flexível (condutores de instalação)

2 Fixadores para
Cabo Flexível

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO:

Canopla

Cano

Redutor de vazão*
(*)Verifique condições de uso no
manual de instrução da ducha/chuveiro.

Ducha ou Chuveiro*
(*) Não acompanha o produto

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO:
A instalação hidráulica e elétrica da ducha/chuveiro deverá obedecer seu respectivo manual de instrução.
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Canopla

Ducha ou chuveiro

Cano

3

Fixadores para
Cabo Flexível

Niple de entrada
Limpe a saída da conexão hidráulica onde será instalado
o produto. Abra o registro deixando correr a água para
eliminar completamente os possíveis resíduos Rosqueie a ducha/chuveiro no Cano FAME,
acumulados na tubulação. Verifique o diâmetro da seguindo seu manual de instrução.
conexão hidráulica, que deve ser de 1 / 2” GÁS.
Aplique fita de vedar rosca no Niple de entrada, posicione
a Canopla e rosqueie o Cano FAME somente com as
mãos.

Utilize os Fixadores para encaixar o cabo flexível
da ducha/chuveiro instalado no Cano FAME.
Finalize a instalação da ducha/chuveiro
conforme seu manual de instrução.

GARANTIA: A FAME LTDA., garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias, contados e comprovados pela data de
emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.
INFORMAÇÕES RELEVANTES:
Convém que seja instalado por profissional habilitado.
QUANTIDADE: 1 unidade.
COMPOSIÇÃO: Em termoplástico.
VALIDADE: “Produto não perecível”.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA O PROFISSIONAL INSTALADOR:
1 - Desligue o circuito elétrico.
2 - Utilize ferramentas adequadas.
3 - Verifique o manual de instrução da
ducha/chuveiro a ser instalado no Super Cano.
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Se você quiser maiores
esclarecimentos,
entre em contato conosco:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00
Atendimento: dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9h às 14h.

sac@fame.com.br

18.1448 / AL - 0319 - INSTRUÇÃO PARA INTERNET

