


POSICIONAMENTO

O Acionador Pneumático deve ficar a no
mínimo a 15cm de altura da lâmina d’água,
quando instalado no interior da piscina.

O Acionador Pneumático deve ficar no
mínimo a 20 cm de distância da borda da
piscina, quando instalado no pisante.

INTRODUÇÃO
O Acionador Pneumático Sodramar tem a função de facilitar o acionamento de uma motobomba à

distância utilizando um sistema pneumático.
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LIGAÇÃO ELÉTRICA
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    ATENÇÃO
-   O Conversor de Sinal nunca deve ficar no pisante da piscina, coloque-o

numa distância mínima de 2m e no mínimo 1m de altura da borda da piscina conforme
especificado no manual. O descumprimento desta informação pode acarretar em
choque elétrico e risco aos banhistas.

- Toda a elétrica deve ficar numa altura mínima de 1 metro em relação a borda da pisicina
- Nunca coloque o Conversor de Sinal na Caixa de Passagem.
- Toda instalação deve respeitar NBR 5410 na sua última versão e leis vigentes do local.

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

GARANTIA
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 entregue a fábrica
ou revendedor mais próximo, as despesas inerentes de transporte, embalagem e
seguro são de responsabilidade do comprador.

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.

Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado.
Não instale este equipamento em local úmido. Evite qualquer contato com água.
Não enrole o fio da antena.
Este equipamento deverá ser utilizado exclusivamente com o Transformador

Sodramar para iluminação Subaquática. Caso esta solicitação e as demais acima
não sejam cumpridas este produto perderá a garantia.




