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Figura 4

Montagem e fixação

Instalação hidráulica

Peças do misturador
1 - Corpo do misturador;
2 - Suporte de aperto;
3 - Anel de borracha;
4 - Anel de metal;
5 - Porca de aperto;
6 - Flexível de água Fria;
7 - Flexível de água quente;
8 - Parafuso de fixação;
9 - Anel de vedação.

Não utilizar detergentes, solventes, agentes químicos, esponjas 
abrasivas, esponjas de aço, álcool, etc., pois podem danificar 
irreparavelmente a superfície do produto comprometendo sua 
estética, brilho e acabamento.
A limpeza do produto deve ser feita apenas com água e sabão 
neutro.
Seque o produto com um pano macio após o uso.
A pressão ideal de trabalho do misturador é de 30mca (3bar), 
porém pode ter a variação mínima de 5 mca (0,5bar) e máxima 
de 51 mca (5bar) acima disto deverá ser utilizado um redutor.
Enxaguar as tubulações antes de usar o misturador.
A temperatura da água não deve ser superior a 70° C.
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Instalação e conexão hidráulica

Instruções ao usuário
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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;
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;
Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
Danos causados no acabamento 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 FRANKE assegura ao 
consumidor garantia de 02 (dois) anos.  Aplicada a partir  da data 
de aquisição comprovada, através da apresentação da nota fiscal 
de compra.
Não sendo caracterizada a garantia, será do consumidor o ônus 
dos serviços ou reposição de peças quando for o caso.
Para melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos 
seguir um projeto realizado por um profissional credenciado pelo 
CREA e seguir as normas ABNT, bem como as instruções de 
instalação.

Agora que você adquiriu um de nossos produtos, a FRANKE esta 
empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, 
conquistando ainda mais a sua confiança.
Elaboramos este manual pensando em você, e na sua família. 
Ele contém informações simples para um melhor manuseio e 
instalação de seu misturador FRANKE.
A FRANKE está à sua disposição para lhe dar qualquer 
esclarecimento e ouvir suas críticas ou sugestões.
 Para rede de assistência técnica, acesse: www.franke.com.br

 

Antes de iniciar a instalação do misturador, fechar o registro da 
rede hidráulica relacionada.

Passos para instalação:
1º- Colocar a borracha de vedação (9) na base do produto;
2º- Rosquear os flexíveis (6 e 7) e os parafusos (8) na base do 

misturador (1), conforme figura 2;
3º- Encaixar o misturador no furo destinado a sua instalação;
4º- Montar o kit de fixação, conforme seqüência na figura 3;
5º- Conectar os flexíveis (6 e 7) aos tubos de entrada de água ou a 

um filtro para torneira (não inclusos no produto);
6º- Abrir o registro da rede hidráulica.

A FRANKE, produz produtos para cozinha  com alta tecnologia, 
design moderno e com perfeito acabamento. Assegura ao 
consumidor garantia de 05 (cinco) anos, exclusivamente para 
produtos adquiridos e instalados no território brasileiro, sendo que 
a responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao 
produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição 
comprovada, através da apresentação da nota fiscal de compra.
A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, 
sendo vedada a prorrogação, independentemente do consumidor 
tê-la utilizado.

Não são cobertos pela Garantia:

Assistência TécnicaCertificado de Garantia
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