Acessórios para Banheiro

Esquema de instalação:
Saboneteira

4

Orifício na
Parede

1 - Utilize o Suporte (2) como gabarito, faça a marcação para os dois
furos na parede e com o auxílio de uma furadeira faça dois furos
usando brocas de Ø 5mm, tomando cuidado para não perfurar
encanamentos.

Suporte

2

2 - Introduza as duas Buchas (1) nos dois orifícios da parede.

Parafuso (x2)

1

3

Bucha (x2)

3 - Posicione o Suporte (2) e fixe-o com os dois parafusos (3).
4 - Encaixe a Saboneteira FAME (4) no Suporte (2).

Informações Relevantes:

Garantia:
A FAME LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação
pelo prazo de 5 anos, contados e comprovados pela data de emissão do
comprovante fiscal de venda ao consumidor.
A Garantia não abrange:
1) Os danos sofridos pelo produto em consequência de acidentes, maus tratos,
manuseio ou uso incorreto e inadequado ou com sinais de violação, ou ainda,
de sua utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do
produto, na aplicação doméstica regular.
2) Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor
ou terceiros estranhos à FAME ou examinado ou consertado por pessoa não
autorizada pela FAME.
Recomendações Especiais:

Antes de instalar este produto leia atentamente as instruções.
Guarde-a para eventuais consultas.
Não aconselhamos e não garantimos a instalação e uso deste
produto em condições diferentes das especificadas nesta instrução.
Composição: Em termoplástico e parafusos em liga de cobre.
Validade: “Produto não perecível”.
OUTROS:
As partes que compõem a Saboneteira FAME, devem ser limpas utilizando
somente um pano úmido, sem produtos abrasivos.

1) Leia atentamente as instruções de instalação e uso do produto.
2) Caso a Saboneteira FAME apresente eventual defeito aparente e de fácil
constatação, retorne à loja onde foi adquirida para trocá-la num prazo de até 90
dias da data de compra.
3) Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do
comprovante fiscal de venda ao consumidor.
4) Eventuais despesas de transportes para entrega e retirada de
produtos em garantia, correrão por conta do proprietário.
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