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O Conjunto de Tubos vem com 3 tubos. Dois tubos possuem o mesmo

diâmetro (1 e 2) e um tubo de diâmetro maior (3), o qual é colocado no meio

entre os dois tubos menores para liga-los.

A - Alinhe e encaixe o TUBO 1 e 2 no TUBO 3 até a marcação da etiqueta,

em seguida, fixar a ligação utilizando os PARAFUSOS ALLEN nos furos

correspondentes do TUBO 3.
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A - Insira a peça plástica da CINTA nos tubos, como

mostrado no diagrama acima
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B - Encaixe os tubos (com as
fivelas encaixadas e
posicionadas) nos corpos e

então, parafuse-os.
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B - Posicioná-las ao longo dos tubos em intervalos regulares ao longo do

comprimento apresentado no passo 7

3

F6

Abra a capa sobre a

piscina e a coloque em

posição

1.1.1

1.1 Piscina de Forma Retangular
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O Enrolador pode sofrer um leve abaulamento ao ser submetido ao
peso total da capa. Essa acomodação é normal e em nada interfere
o funcionamento do produto
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A -Se você possui ilhós na

capa, anexe a CINTA na

capa colocando ela nos

ilhós e fixe-a utilizando a

FIVELA fornecida. Você

pode ajustar o comprimento

da CINTA deslizando a

FIVELA

Assegure-se que o comprimento das Cintas permita que a capa fique

deitada totalmente sobre a piscina evitando que o vento entre por

debaixo da capa

1.1.2

1.1.3

OU

B -Se você não possui ilhós na capa,

anexe o CLIPE com a CINTA na capa.
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Abra a capa sobre a piscina e a coloque

em posição

A - Dobre uma ponta suficiente para que

consiga prende-la com um CLIPE.

Assegure-se que o comprimento das Cintas permita que a capa fique

deitada totalmente sobre a piscina evitando que o vento entre por

debaixo da capa

1.2.1

1.2.2

1.2 Piscina de Forma Oval
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O Enrolador pode sofrer um
leve abaulamento ao ser
submetido ao peso total da
capa. Essa acomodação é
normal e em nada interfere
o funcionamento do
produto
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3.0 DIMENSÕES

2.0 TRAVAMENTO DA ESTRUTURA

A- Com o conjunto montado,
marque e fure  o piso tendo como
referência os furos dos corpos
onde serão posicionados os
pinos.

B- Encaixe a bucha-guia Ø10mm no
piso

F14 F15

C- Execute este procedimento nos
dois corpos do enrolador e sempre
que for utilizá-lo, aloje o pino de
travamento no furo para dar
estabil idade no manuseio do
produto, retirando-o sempre que
locomover o produto.F16
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material

ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados
a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal
emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a
trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame
técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado
na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador
as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios
danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação
elétrica ou hidráulica, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto
seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante
o transporte, acidentes ou negligência na instalação ou operação.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio
aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota
fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.


