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Cano Básico - Cano Inclinado - Super Cano
Instruções de Instalação e Uso

Atenção – Importante para a sua segurança

- Antes de instalar este produto, leia atentamente estas Instruções.
- DESLIGUE O DISJUNTOR E/OU O DISPOSITIVO DR DO CIRCUITO ELÉTRICO DA DUCHA.

- A ducha deve ser instalada conforme o seu Manual de Instruções.
- Antes da instalação, abra o registro de água para eliminar resíduos da tubulação.

Especificações Técnicas

Tipo Cano para a instalação de Chuveiros e Duchas

Modelo Cano Básico BR* Super Cano BR* Super Cano CR* Cano Inclinado BR*

Código AC001 AC002 AC003 AC004

Uso Duchas da CARDAL ou qualquer outra marca disponível no mercado
Composição
Básica Termoplástico de Engenharia

Entrada de
água ½” (polegada) macho BSP gás

Saída de água ½” (polegada) fêmea BSP gás

Garantia 90 dias **

Observações * BR = Branco, CR = Cromado          ** Conforme Termo de Garantia

Instalacão Hidráulica

Nessas instruções de instalação tomaremos como referência a instalação do cano básico (Figura 1). Se o seu
cano for o INCLINADO (Figura 2) ou o SUPER CANO (Figura 3), considere também as observações em destaque.

1 - Vede a rosca (A) de entrada de água e a rosca (B) de saída de água do Cano (1).
OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2) E SUPER CANO (Figura 3), vede apenas a rosca (A) de
entrada de água do Cano (1).
2 - Vede a rosca (C) da ducha (4) com veda roscas.
3 - Manualmente, rosqueie o Cano (1) na saída (5) da parede. Para roscas diferentes de ½" BSP (Gás), use
um adaptador, não incluso.
OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), observe que a saída (D) deverá ficar voltada para cima.
OBS.: NO CASO DO SUPER CANO (Figura 3), observe que o alojamento para cabos elétricos deverá ficar
voltado para cima.
4 - Coloque a canopla (2) no Cano (1), deslizando-a até que encoste no azulejo.
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OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), observe que a flange (2) deverá ficar o mais próximo
possível da parede para o ideal acabamento no azulejo.
5 - Rosqueie a luva (3) na rosca (B) do Cano (1) de forma que pelo menos metade da rosca interna da luva
fique livre para a conexão da ducha.
6 - Rosqueie a ducha (4) na rosca (D) da luva (3). A ducha deverá ser posicionada conforme indicado no seu
Manual de Instruções.
OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), rosqueie a ducha (4) na saída (D) do Cano (1).
7 - Faça as conexões elétricas da ducha conforme indicado no seu Manual de Instruções.
OBS.: NO CASO DO SUPER CANO (Figura 3), acomode os cabos elétricos da ducha no alojamento do cano.

Termo de Garantia

1 - Esta garantia cobre defeitos de fabricação por 90 dias mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.
2 - Exclui-se, igualmente, se o produto não for utilizado em serviço doméstico regular.
3 - Esta garantia é válida apenas no Brasil.

CARDAL ELETRO METALÚRGICA LTDA.
Rua dos Italianos, 867 - Bom Retiro
01131-000 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone: (11) 3339-1500 - Fax: (11) 3339-1510
e-mail: cardal@cardal.com.br

www.cardal.com.br
CNPJ:43.562.859/0001-05

Os dados, informações e imagens são meramente orientativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio


