SAMPI

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
1. Depois de abrir a embalagem cuidadosamente, verificar todos os
componentes para aferir se existem a danos ou algum problema de
qualidade.
2. A fonte de alimentação deve usar uma conecção fixa e com interruptor
de segurança de duplo corte. Esta conecção não deve ser partilhada com
qualquer outro aparelho. A tomada situa-se a 1,2m do chão, o fio deve
ser devidamente entubado e protegido até à sua saída caso esta fique
distante.
3. Parâmetros eléctricos: voltagem 220-240V, frequência 50Hz, potência
30W, voltagem do circuito de controlo 12V. Se o produto possuir sistema
de vapor, o fio eléctrico deve ter protecção de borracha com três
filamentos em cobre nunca inferiores a 2,5mm2, viz3*2,5mm2, preparados
para a voltagem 450-750V.
4. Parâmetros de água: pressão hidráulica 0,2-0,4 Mpa, fluxo 8-12L/
min, encaixe da abertura de abastecimento de água quente e fria G1/2,
abertura do dreno G1-1/2.
5. Não estão autorizadas quaisquer alterações ao produto nas suas
ligações ou circuitos. Não abrir a caixa do computador de controlo para
evitar provocar danos no sistema, humidades e choques eléctricos.
6. Solventes orgânicos e produtos químicos ácidos, tais como acetona,
amónia e gasolina, podem dissolver ou danificar gravemente as partes
acrílicas quando em contacto com estas.
7. Verificar no início de cada uso se o interruptor de segurança se encontra
em perfeitas condições. Se o produto possuir sistema de vapor, verificar
todos os dois meses o escoamento de protecção. Caso encontre alguma
falha, para de usar e recorra a um profissional para a sua reparação.
8. Durante trovoadas desligue a fonte de alimentação eléctrica para
segurança do produto e de pessoal.
9. Este produto é para uso interior, não o use ao ar livre. Deve evitar o
contacto directo com luz solar.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1. Limpeza diária: usar detergentes neutros, se a marca de sujidade
não sair pode usar vinagre pouco concentrado e pasta de dentes
para a remover e depois lavar com água limpa.
2. Para limpeza de marcas de calcário e outras de difícil remoção
usar detergentes de fraca acidez e sumo de limão ou vinagre em
panos macios e depois lavar com água limpa.

10. O esquema de montagem serve apenas para sua referência. O produto
e peças opcionais estão sujeitos a verificação real. Reservamos o direito
de correcção e explicação.
11. Conserve este manual e factura válida para sua referência e assistência
pós venda.
13. Declaração: não nos responsabilizamos por quaisquer danos
causados por má ou errónea utilização.

3. Limpar o dreno continuamente e retirar as areias e outros resíduos.
4. Não limpar a cabine com detergentes corrosivos, águas corrosivas,
objectos passíveis de lhe infligir danos.
5. Não usar água acima dos 100 graus de temperatura.
6. Se não usar a cabine durante longos períodos corte o abastecimento
de água e electricidade e mantenha o ambiente envolvente o mais
seco possível e sem ares corrosivos.
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