
47466

2

Limpeza do Produto

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

Importante: conserve a etiqueta que está fixada no seu 
gabinete (não descole). Ela poderá ser solicitada em

casos de assistência técnica.
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503
CONTROLE INTERNO:

0517

Será necessário uma pessoa para 
realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:

Vamos começar !

Elementos para Montagem

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar 
o trabalho (chão ou mesa).
Utilize a caixa de papelão como anteparo para execução da 
montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de 
acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes,
será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

ESPELHEIRA

ROMÃ 

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com 
sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico 
liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos 
corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc.
Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.

Pronto ! Seu produto está pronto para o uso

Bucha n.6
(06 peças)

Parafuso 4x40
(06 peças)

Finalizada a fixação da espelheira, você irá fixar o armarinho na sua 
lateral esquerda. Utilize a espelheira como referência para posicionar 
o armarinho e marque com um lápis a posição dos furos. Afaste a 
peça da parede, e com uma trena confira se as medidas entre as 
marcações dos furos estão corretas. Agora fure a parede com uma 
broca n.6 e coloque a bucha n.6 nos quatro furos. Posicione o 
armarinho na parede alinhado com os furos e parafuse-o com 4 
parafusos 4,0x40.
Para encerrar você irá fixar o puxador na porta do armarinho 
utilizando 2 parafusos 3,5x8,0 e duas buchas 18,5.

Utilize o esquema de fixação impresso na tampa da caixa onde veio seu 
produto para fazer a marcação dos furos na parede como um gabarito. Para 
facilitar o uso do esquema, recorte a tampa, assim você terá uma peça 
correspondente a largura da espelheira.
Marque com um  lápis a altura superior e inferior da espelheira na parede. 
Feito isso posicione o esquema de fixação na marcação correspondente à 
altura superior. Alinhe o esquema no sentido horizontal com a posição do 
toucador. Verifique também a altura da marcação de cada furo com o piso, 
afim de garantir que a espelheira fique alinhada. Faça um furo na marcação 
‘X’ do esquema e com um lápis, marque a posição deste furo na parede. 
Importante: a medida entre os dois furos deve ser de 162 mm, 
correspondente à furação da espelheira, e não esqueça de considerar o 
espaço onde será fixado o armarinho posteriormente.

Após confirmadas as medidas, 
fure a parede com uma broca 6 
e coloque as buchas  6 na 
parede. Fixe os parafusos 4x40 
nas buchas deixando 5 mm  
para fora, para encaixe nas 
alhetas da espelheira.

Encaixe a espelheira na 
parede. Posicione-a alinhando 
o furo maior da alheta com o 
parafuso fixo na parede. Obs.: a 
cabeça do parafuso passará 
pelo furo maior (A) da alheta e 
encaixará no furo recortado 
menor (B).

Chave Phillips, furadeira

ESQUEMA DE FIXAÇÃO 
NA PAREDE

Borda Superior  da Espelheira

162 mm

5mm
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Puxador

Bucha 18,5

Parafuso 3,5x8mm

Bucha 6

Parafuso 4x40
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Parafuso 3,5x8
(Puxadores)
(02 peças)

Puxador
(01 peças)

Tapa Furo
(Portas)

(02 peças)

Bucha 18,5
(Puxadores)
(02 peças)


	1: 05/04/2017

