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Regulagem da Vazão da Descarga

Instalação
• Desrosqueie a porca do mecanismo;
• Insira o mecanismo de saída Censi com a vedação na parte interna na saída da
caixa. Após ajustar o mecanismo no seu lugar correto, coloque a arruela e rosqueie
a porca;
• Posicione a vedação de borracha de forma que ﬁque encaixada perfeitamente
entre a bacia e a caixa acoplada. Fixe o conjunto com os parafusos que acompanham
o produto;
• Para ﬁxação do mecanismo de saída e dos parafusos, recomendamos a utilização
da Ferramenta Multiuso Censi para Caixas Acopladas (Ref.: 8050).

Regulagem da vazão da descarga: levante o regulador
indicado na ﬁgura ao lado para aumentar a vazão da
descarga. Abaixe o regulador para diminuir a vazão da
descarga. Regule o nível de acordo com a sua necessidade*.
Este regulador encontra-se localizado entre os reguladores
de descarga parcial e total.
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Vazão

Vazão

*: No mercado existem vasos sanitários que exigem maior ou menor vazão.

Instalação do Mecanismo Acionador

Regulagem do Nível da Água
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Água

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas

Água
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Água

• Desparafuse a porca plástica do acionador;
• Insira o acionador no furo da tampa ou caixa, e prenda-o
rosqueando a porca de ﬁxação;

Regulagem da descarga parcial (meia): levante o
regulador indicado na ﬁgura ao lado para escoar menos
água. Abaixe o regulador para escoar mais água. É
necessário travar o regulador movendo o botão vermelho
para a direita.
Regulagem da descarga total (completa): levante o
regulador indicado na ﬁgura ao lado para escoar menos
água. Abaixe o regulador para escoar mais água. É
necessário travar o regulador movendo o botão vermelho
para a direita.

• Encaixe o acionador no dispositivo com cabo azul;
• Cuide para que o cabo não ﬁque torto, pois pode
prejudicar o funcionamento;

Acabamento cromado de sobrepor

• Caso o furo da caixa acoplada seja menor, utilize
o acabamento cromado de sobrepor contido nesta
embalagem.

Características
• Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas;
• Sistema Dual Flush: descarga com acionamento parcial e total;
• Até 50% de economia de água;
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• Acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal e superior);
Regule o tubo extravasor (ladrão) na altura desejável e
prenda-o com a trava indicada na ﬁgura ao lado.

• Extravasor com altura ajustável (ladrão) de 220 mm a 340 mm;
• Rosca de saída: 2.1/2” (60 mm);
• Vedante de silicone especial (alta duração).

