INTRODUÇÃO
O clorador flutuante Sodramar é um acessório versátil que tem a função de facilitar o tratamento químico
da água com a dissolução controlada de cloro em tabletes, otimizando a limpeza e a eficácia na homogeneização
do produto em toda água da piscina.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TAMPA DE FECHAMENTO – Deverá ser retirada apenas
para abastecimento do clorador e fechada em seguida de forma
segura.
CESTO COLETOR – Evita que grânulos maiores de cloro
dispersados do tablete ataquem o revestimento da piscina.
CORPO – Responsável pela flutuação do conjunto.
SELETOR – Responsável pela regulagem da quantidade
de cloro a ser liberado para piscina.

DADOS TÉCNICOS
Carga máxima - 400g
Dimensionamento - 200g de cloro para cada 30m³ de água.
A vida útil e a capacidade das pastilhas para troca dos
tabletes pode variar de acordo com o fabricante dos mesmos.

PERIGO
Este acessório foi projetado para trabalhar exclusivamente com cloro estabilizado (TABLETES).
Qualquer produto ou mistura diferente da especificada, poderá causar uma reação química inflamável no
interior do compartimento (explosão), com risco de acidentes graves.
Antes de iniciar a instalação leia as especificações técnicas, restrições e precauções que deverão ser
respeitadas. Não instale ou opere este aparelho em desconformidade com as instruções contidas no manual e
gravações do produto.

MODO DE USAR
1- Abra a tampa de fechamento do clorador girando-a no sentido anti-horário até o fim.
2 - Abasteça o clorador na dosagem adequada para o volume da sua piscina (até 90m³ máx. 400g).
3 - Regular o seletor no nível 3 na base do clorador.
4 - Feche a tampa girando-a no sentido horário até fim, e ponha-o para flutuar na água.
5- Analise o residual de cloro mantendo-o entre 1.0 e 2.0 (ppm) conforme na tabela, utilize a regulagem do
seletor para aumentar ou diminuir a liberação de cloro para piscina.
REGULAGEM DO SELETOR

SELETOR
FECHADO

NÍVEL
1

NÍVEL
2

NÍVEL
3

ADVERTÊNCIAS
O clorador flutuante não é brinquedo, portanto não permita que crianças manuseiem este aparelho
ou utilizem como objeto de diversão.
Antes de abrir o clorador retorne a água clorada do seu interior novamente para piscina, abrindo totalmente
o seletor e não aproxime dos olhos, nariz e roupa. Sempre utilize luvas para manusear o aparelho.
Este acessório trabalha com cloro concentrado, agente químico altamente agressivo quando absorvido
em altas concentrações por materias como fibra e vinil, além de promover uma considerável diminuição da vida
útil e características originais dos materiais plásticos que compõe o próprio acessório. Em condições normais,
o clorador flutua na lâmina d’água e dilui a concentração de cloro, já em casos de sobrecarga, utilização indevida
ou desgaste normal do acessório o mesmo afundará, podendo causar danos ao revestimento das piscinas de
vinil e fibra.
Portanto, em virtude das condições adversas impostas na utilização e da probabilidade de um
dano irreversível, a empresa não indica e não se responsabiliza pela utilização deste acessório nas
pisicnas revestidas por fibra ou vinil.
Antes de colocar o clorador na água, teste a flutuabilidade do mesmo, não o utilize caso não flutue
ou esteja danificado.
Antes de abrir drene toda a água na piscina e não aproxime dos olhos, nariz e roupa.

MANUTENÇÃO
Os acessórios fabricados em materiais termoplásticos são desenvolvidos com características e proteções
específicas que concedem excelente durabilidade e funcionalidade aos nossos produtos. Porém, esses acessórios
são passíveis à exposição de agentes químicos como cloro e raios UV, comuns no ambiente de piscina e que
alteram e deterioram as características originais do produto, tornando obrigatória a substituição deste acessório a
cada 6 meses de uso.
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 06 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, 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.
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.

Para maiores informações consulte o site www.sodramar.com.br
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