
INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir a Escada Light Sodramar, um produto inovador que além de atender a acessibilidade dos banhistas na

piscina, também serve como opção para iluminação em piscinas já construídas sem

este sistema.
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
A Escada Light diferencia-se das escadas tradicionais por possuir um sistema

de iluminação integrado em um dos degraus. Antes de iniciar a montagem e instalação

do produto, identifique os componentes que acompanham a embalagem e siga as etapas
de montagem conforme descrição do folheto.

MONTAGEM
A montagem da Escada Light é muito simples, e segue

basicamente os mesmos procedimentos da escada tradicional. Siga as
etapas passo a passo conforme descrito neste folheto.

2º PASSO
Fixar os suportes já com os refletores montados nos

parafusos da base do degrau duplo, utilizando as porcas e
arruelas que seguem o mesmo. Em seguida, passe os cabos
entre as abraçadeiras de apoio.

1º PASSO
Fixar os refletores nos seus respectivos suportes.

Tenha como orientação o furo maior, que deve estar
posicionado do lado frontal do refletor.
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Devido as dimensões e formato da escada, o procedimento de montagem deve
ser realizado por 2 pessoas. Basicameente utilizaremos duas ferramentas para
montagem:

- Chave de boca 13mm
- Chave canhão 13mm
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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, 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.

3º PASSO
Passar os cabos por dentro do furo

lateral do corrimão. Este procedimento deve ser

realizado com cuidado, para que não haja corte do cabo
na parede do furo. Se necessário, utilize um passa cabo.

4º PASSO
Montar o degrau duplo com refletores no

corrimão. Os cabos podem atrapalhar a

passagem do parafuso de fixação do degrau no

corrimão, caso ocorra, afaste os cabos
cuidadosamente com a ponta do parafuso.

5º PASSO
Regular os refletores com a inclinação

desejada. Esta regulagem deverá prever a melhor
condição

6° PASSO
Finalizar a montagem da escada

instalando os degraus plano no corrimão.

O degrau com sistema de iluminação

deverá ser sempre o último degrau do corrimão

Não faça emenda no cabo nem continue

a instalação caso os cabos estejam descascados

ou sejam avariados no momento da montagem.

ADVERTÊNCIA

7° PASSO
Conduzir o cabo pelo conduite até

a caixa de passagem, onde a ligação elétrica
deverá se feita.

Encaixar a escada no chumbador e fixar o

corrimão apertando o parafuso  na face
superior, em seguida, posicione a flange de

acabamento.

ATENÇÃO
Estes refletores devem ser instalados com módulo de comando (Touch ou

Mixer), ambos são produzidos pela Sodramar e não acompanham o produto.

A instalação elétrica deverá seguir as normas, advertências e critérios técni-

cos descritos no respectivo manual que acompanha o módulo de comando

O uso de (DR) disjuntor residual na instalação elétrica é obrigatório, a não

cumprimento desta informação pode acarretar choques elétricos no contato com a

água e perda da garantia concedida de fábrica.
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EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
Para segurança dos usuários e preservação física dos componentes

metálicos da piscina, a escada deverá ser equipotencializada seguindo a
norma NBR 5410. Este procedimento é obrigatório para segurança e garantia
do produto.


