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A melhor solução Hidrossanitária

Instruções de Instalação

1.Retire a porca de �xação e arruela 
da válvula de entrada. Não retire a 
borracha preta.

4. Se necessário gire o parafuso 
superior no sentido horário ou 
anti-horário para o ajuste �nal do 
nível de água dentro da caixa.

3. Após instalar a válvula de entrada, 
destrave o corpo externo e gire-o no 
sentido horário, ajuste a altura da válvula 
(imagem 1) para o nível de água adequado, 
depois gire o corpo externo no sentido 
anti-horário e trave-o novamente (imagem 
2).

2.Coloque a válvula de entrada no orifício da 
caixa, coloque a arruela e aperte a porca. 
CUIDADO!!! NÃO USE VEDA-ROSCA NEM 
FERRAMENTAS PARA APERTAR E NÃO APERTE 
DEMAIS A PORCA.

5. Retire a porca e a arruela da base 
da válvula de saída. Não remova a 
borracha preta.

6. Posicione a base da válvula de saída na 
caixa de água. Coloque a arruela e em 
seguida aperte a porca sextavada com a mão. 
NÃO USE FERRAMENTA NEM VEDA-ROSCA.

9. Insira o suporte (kit castelo) no tubo da válvula 
de saída.

10. Fixe a corrente no orifício do suporte (kit 
castelo). Ajuste a altura da corrente. Ela não pode 
�car esticada nem folgada demais.

7. Encaixe a bolsa ou junta de borracha na base 
da válvula de saída. 

8. Posicione e ajuste corretamente a caixa de 
água no vaso sanitário e em seguida �xe-a 
com os parafusos.

12. Insira a mangueira na válvula 
de entrada de água e a outra 
extremidade no tubo da válvula 
de saída.

11. Gire a parte superior do suporte (kit 
castelo) no sentido horário ou anti-horário 
para fazer o ajuste ideal de altura. Se for 
necessário corte um pedaço no parafuso. 

13. Conecte o engate de entrada de água 
na válvula de entrada.

14. Retire a porca do botão 
de acionamento.

15. Encaixe o corpo do botão no orifício da 
tampa da caixa e aperte a porca com a 
mão.

16. Coloque a tampa sobre a caixa de 
descarga. Faça o ajuste �nal da altura do 
suporte (kit castelo) de modo que a parte 
inferior do botão não �que pressionando o 
a base do kit castelo.www.egaplast.com.br
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