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INTRUÇÕES GERAISINTRUÇÕES GERAISINTRUÇÕES GERAISINTRUÇÕES GERAIS

1. Este manual contém informações importantes de 
segurança, aplicáveis à instalação, uso e manutenção 
do equipamento.

2. Antes de ligar verifique se a voltagem marcada 
na etiqueta de identificação do equipamento 
corresponde com a da rede elétrica.

3. Nunca toque o equipamento com as mãos ou pés 
molhados.

4. Não use cabo de extensão.

5. Não permita que crianças ou pessoas 
incapacitadas operem o equipamento.

6. Antes de executar qualquer trabalho de limpeza 
ou manutenção no equipamento certifique-se de que o 
mesmo esteja desconectado da rede elétrica.
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DETALHES DE COMPONENTESDETALHES DE COMPONENTESDETALHES DE COMPONENTESDETALHES DE COMPONENTES
Conjunto
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CONDIÇÃO DE INSTALAÇÃOCONDIÇÃO DE INSTALAÇÃOCONDIÇÃO DE INSTALAÇÃOCONDIÇÃO DE INSTALAÇÃO
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1. A instalação deve ser executada de acordo com
as instruções do fabricante.    
A não observância das instruções pode causar danos
às pessoas, animais ou objetos e, o fabricante não se
responsabilizará pelos mesmos.

2. A segurança elétrica deste equipamento 
somente é garantida se o mesmo for  corretamente 
conectado a um eficiente sistema de  aterramento.
O fabricante não se responsabilizará por quaisquer 
danos causados por um sistema não aterrado.

3. Para evitar superaquecimento, recomendamos          
desenrolar completamente o cabo elétrico.

4. Não deixe o equipamento conectado à rede                
elétrica quando não estiver em uso.

5. Não obstrua as áreas de resfriamento.

6. Mantenha uma distância mínima de 20cm20cm20cm20cm de              
paredes, objetos, etc.

7. Mantenha o equipamento fora da ação direta dos
 raios solares e intempéries.

8.         Tensão de rede: +/- 5%+/- 5%+/- 5%+/- 5% nominal (217/230V)    (217/230V)    (217/230V)    (217/230V)                  
constante.  

Rede elétrica exclusiva com disjuntor de 20A20A20A20A

                                                    ATENÇÃO ! ATENÇÃO ! ATENÇÃO ! ATENÇÃO ! 
                                                SEMPRE PROVIDENCIAR O ATERRAMENTO DO                SEMPRE PROVIDENCIAR O ATERRAMENTO DO                SEMPRE PROVIDENCIAR O ATERRAMENTO DO                SEMPRE PROVIDENCIAR O ATERRAMENTO DO                
            EQUIPAMENTO.               EQUIPAMENTO.               EQUIPAMENTO.               EQUIPAMENTO.   



ESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃO
GALÃO DE ÁGUAGALÃO DE ÁGUAGALÃO DE ÁGUAGALÃO DE ÁGUA
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃOESQUEMA DE INSTALAÇÃO
REDE HIDRICAREDE HIDRICAREDE HIDRICAREDE HIDRICA



Desembale cuidadosamente o equipamento e coloque-o 
sobre uma superfície plana.

Certifique-se de que a voltagem da rede elétrica seja 
compatível com a do equipamento a ser instalado.

Instalar observando as disposições para alojamento do 
equipamento e acessórios no local de instalação.

Instalando o equipamento: Instalando o equipamento: Instalando o equipamento: Instalando o equipamento:  

1 - Conectar as mangueiras de sucção localizadas na parte 
traseira do equipamento no galão de água mineral 
localizado no interior do rack,utilizar galão comum para 
água, este manual é somente ilustrativo.

2 – Conectar mangueira de dreno na bandeja, ver detalhe, 
puxar mangueira até o galão de dreno, quando fechar a 
porta observar o encaixe no rack para não “morder” a 
mangueira.

   

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
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3 – Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, 
verificar a tensão da rede local ( 220V ).

Após verificação da rede elétrica, (certificando que a 
mesma é compativel com o equipamento) , conectar o 
equipamento e ligar o interruptor , localizado na traseira 
do equipamento.

5 – Caso o equipamento esteja preparado para REDE 
HÍDRICA, conectar na válvula de vazão, localizada na 
traseira do gabinete, a mangueira da rede hidrica.

EXPRESSAMENTE NECESSÁRIO USAR FILTRO PARA 
ÁGUA.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃOPROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Dimensões
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