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Rosqueie a válvula (B) no ponto de água (C), deixando a saída (D) voltada para baixo. Utilize fita veda rosca. Para conexão æ”, a bucha de redução que acompanha o produto deve ser usada.
Screw the valve (B) into the water source (C), leaving the water outlet (D) turned downward.  Use thread seal tape.  For a æ” fitting, a reduction coupling that accompanies the product must be used.
Roscar la válvula (B) en el punto de agua (C), dejándola volteada la salida de agua (D) hacia abajo. Utilice cinta vedante de rosca. Para la conexión æ”, use el buje de reducción que viene junto con el producto.
Vissez le robinet (B) au point d'eau(C) avec la sortie (D) tournée vers le bas. Enroulez du ruban fil d'étanchéité sur le filetage. Pour le raccord æ”, utilisez le réducteur fourni avec le produit.
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ANTES DO PRIMEIRO ACIONAMENTO É NECESSÁRIO “PURGAR” A REDE HIDRÁULICA, 
PARA RETIRAR O AR DO SISTEMA.FAÇA ACIONAMENTOS RÁPIDOS E REPETIDOS ATÉ COMEÇAR A SAIR ÁGUA.
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Para instalar o tubo (E), coloque-o em posição, marcando seu comprimento total incluindo o comprimento necessário para introduzir o tubo na louça (F) como na válvula (B). Corte e retire as rebarbas.
For installing the pipe (E), put it in position, marking its total length, including the length necessary for inserting the pipe in the ceramic fixture(F) as well as in the valve (B).  Cut, and remove the burrs.
Para instalar el tubo (E), ponerlo en su posición, marcando el largo total incluyendo el largo necesario para introducir el tubo tanto en el mingitorio (F) así como en la válvula (B). Corte y retire las rebabas.
Pour installer le tuyau (E), mettez-le place en marquant sa longueur totale, y compris la longueur nécessaire pour introduire le tuyau dans la cuvette (F) et le robinet (B). Coupez et éliminez les bavures.

Instale o tubo (E) introduzindo-o primeiro na louça (F) e depois na válvula (B), fixando-o com a porca (G). Após a instalação, acione algumas vezes para verificar o funcionamento.
Install the pipe (E), first introducing it in the ceramic fixture (F) and then in the valve (B), fastening it with a nut (G). After installation, open and close it a few times to check correct operation.
Instale el tubo introduciéndolo primero en el mingitorio (F) y después en la válvula (B), fijándolo con la tuerca (G). Después de su instalación, accione algunas veces para verificar el funcionamiento.
Installez le tuyau en l'introduisant d'abord dans la cuvette (F), puis dans le robinet (B), en le fixant avec l'écrou (G). Après l'installation, actionnez plusieurs fois pour vérifier le fonctionnement. 



A DOCOL, uma escolha sustentável, produz metais sanitários com alta tecnologia, design moderno e com perfeito acabamento. Assegura ao consumidor garantia de 
10 (dez) anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente à substituição do componente ou produto. 
Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a DOCOL oferece o Serviço de Assistência Técnica Autorizada (disponível no Brasil e em alguns países). Para manter a 
garantia dos produtos DOCOL somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Asseguramos ainda a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DOCOL manterá 
a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA: 
- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, 
instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para acabamentos superficiais, a DOCOL  assegura ao consumidor garantia de 05 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

TERMO DE GARANTIA  (válido solamente en territorio brasileño / Valid only in Brazil / ) Valables seulement au Brésil

PEÇAS DE REPOSIÇÃOPoderão ser adquiridas na Assistência Técnica Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333 ou dresponde@docol.com.brAvailabe at Docol Authorized Distribuitor in your country.Podrán ser adquiridos en el Distribuidor Autorizado Docol en su país.Peuvent être obtenues auprès de l’Assistance Technique Docol
/ SPARE PARTS/ RESPUESTOS DE MANTENIMIENTO/ PIÈCES DE RECHANGE

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41Av. Edmundo Doubrawa, 1001 – Zona Industrial Norte – CEP 89219-502 – Joinville/SC - Brasil Docol Responde – 0800 474 333 – dresponde@docol.com.brDemás países entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol.Other countries contact Docol Authorized Distributor.Pour obtenir d'autres informations, adressar au Distributeur Agréé Docol.Departamento de Exportación / Export Department / Département d'Exportation: export@docol.com.brwww.docol.com.br Made in Brazil 
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