
INSTRUÇÕES 

 

Primeiramente, certifique-se de que possui todas as peças. Leia TODAS as instruções antes de começar. 

CHUVEIRO   BASE               FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 

1 - Tubo inferior        2 - Cantos fêmeas  Soquete de 13/8” ou chave inglesa ajustável 

1 - Tubo superior          2 - Cantos machos 

1 - Cabeça do chuveiro     4 - Capas de porca central 

1 - Tubo de extensão       4 - Travas de pé lateral 

4 - Parafusos             4 - Parafusos de fixação 

4 - Anilhas 

4 - Porcas de expansão 

1 - Fita Teflon 

Caso a base incluída não seja utilizada, recomendamos instalar o chuveiro em superfície sólida para garantir  

estabilidade e segurança. 

Ao utilizar ferramentas, deve-se tomar cuidado para não arranhar e/ou estragar o revestimento de cromo. 

Recomendamos a utilização de um trapo entre a chave inglesa e as peças do chuveiro para evitar arranhões 

e/ou estragos. 

 

Legenda da Figura 1: 

Teflon Tape = Fita Teflon 

Extension Pipe = Tubo de extensão 

Shower Head = Cabeça do chuveiro 

Upper Tube = Tubo superior 

Locking Ring = Anel de trava 

Handle = Alavanca 

Lower Tube = Tubo inferior 

Bolts = Parafusos 

Washers = Anilhas 

Base Plate = Placa de base 

Expansion Nuts = Porcas de expansão 

Inlet Port = Orifício de entrada 

 

MONTANDO O CHUVEIRO 

1. Selecione uma extremidade rosqueada do tubo de extensão e enrole a fita 

Teflon fornecida duas ou três vezes. Em seguida, rosqueie a cabeça do chuveiro 

na parte do tubo com a fita. 
 
NÃO APERTE DEMAIS 
 
2. Enrole a outra extremidade rosqueada do tubo de extensão com fita Teflon 

fortemente de 16 a 20 vezes. Cuidadosamente, comece a rosquear a extremidade 

do tubo com fita no encaixe do tubo superior do chuveiro. Suavemente, conclua o rosqueamento do tubo no 

chuveiro fazendo um último giro para que a cabeça do chuveiro aponte para baixo. OBSERVAÇÃO: Se o 

tubo de extensão parar no fim do rosqueamento em qualquer outra direção, gire o tubo 

no sentido anti-horário até que ele esteja apontado para baixo. O tubo de extensão 

deve apontar para baixo para que funcione adequadamente. FIGURA 1 

3. Posicione e alinhe o tubo do chuveiro superior com o tubo inferior. 

OBSERVAÇÃO: A alavanca e a cabeça do chuveiro devem estar na mesma direção. 

Pressione o tubo superior no tubo inferior. FIGURA 2 

4. Gire o anel de trava no sentido horário para conectar seguramente o tubo superior 

ao tubo inferior. 

FIGURA 2 

5. Anexe a mangueira de jardim ao orifício de entrada do chuveiro e fornecimento de água. OBSERVAÇÃO: 

Certifique-se de que a mangueira esteja colocada de maneira segura, evitando perigos de tropeçar. OBSERVAÇÃO: Em caso de vazamentos nos 

pontos de conexão dos passos 1 e 2, remova o tubo de extensão do encaixe, enrole o rosqueamento com fita Teflon de três a quatro vezes e 

reencaixe. FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

FIXANDO O CHUVEIRO: INSTALAÇÃO SOMENTE EM CONCRETO/ALVENARIA 



1. Escolha um local com bastante iluminação solar direta para o chuveiro. 

2. Use a placa de base/tubo inferior para marcar a posição dos furos da montagem a serem perfurados no concreto/alvenaria 

para os parafusos. FIGURA 3 

3. Remova o chuveiro. Faça furos de 1/2” de diâmetro, um com 3/4” de profundidade, utilizando as marcas recentemente 

criadas. 

4. Insira as porcas de expansão nos furos. Coloque o parafuso dentro da porca de expansão e BATA com um martelo para 

expandir a porca suavemente. 

5. Tire o parafuso e coloque a placa de base/tubo inferior sobre os furos e fixe-os à superfície com os parafusos e as anilhas fornecidos. 

OBSERVAÇÃO: A placa de base parecerá frouxa até que o chuveiro esteja completamente fixado à superfície. 

 

FIXANDO O CHUVEIRO: UTILIZANDO A BASE OPCIONAL 

1. Posicione as quatro seções de canto para formar um quadrado com conexões machos e fêmeas alinhadas conforme mostrado abaixo. Encaixe as 

quatro seções de canto inserindo as conexões machos nas fêmeas. FIGURA 4 

2. Vire a base de cabeça para baixo e encaixe as travas de pé laterais nas aberturas redondas localizadas na direção dos cantos externos de 

cada junção. FIGURA 5 

3. Pressione as capas de porca central dentro dos furos centrais indicados. FIGURA 6 

4. Posicione o chuveiro em cima da base montada e alinhe os furos dos parafusos da borda de fixação do chuveiro com os furos dos 

parafusos na base. Insira e aperte os parafusos de fixação. FIGURA 7 

OBSERVAÇÃO: NÃO POSICIONE A BASE EM SUPERFÍCIE INSTÁVEL OU DESNIVELADA. 

   

MONTAGEM INICIAL DO CHUVEIRO 

1. Vire e levante a alavanca para a posição TOTAL QUENTE. 

2. Ligue o fornecimento de água da mangueira de jardim para encher o chuveiro. O chuveiro levará cerca de dois minutos para encher. 

OBSERVAÇÃO: Encher o tubo com a válvula na posição quente garante que nenhum bolsão de ar fique preso no chuveiro. Esse procedimento é 

usado somente para a montagem inicial. 

3. Quando a água sair pela cabeça do chuveiro, desligue-o. Desligar o chuveiro permite que água comece a esquentar. 

4. O chuveiro está pronto para absorver a luz solar e aquecer a água. OBSERVAÇÃO: Dependendo da disponibilidade de luz solar e da temperatura 

exterior, o aquecimento da água poderá levar 1 hora ou mais. Quanto menos tempo ligado, menos água aquecida. Um chuveiro recentemente 

utilizado (que não tenha sido esvaziado) levará menos tempo, pois há retenção de água quente. 

UTILIZANDO O CHUVEIRO 

AVISO: A TEMPERATURA DA ÁGUA NO CHUVEIRO PODE ATINGIR MAIS DE 55 °C! RECOMENDAMOS QUE 

ABRA O CHUVEIRO NA POSIÇÃO ENTRE QUENTE E FRIO, PARA ENTÃO REGULAR NA TEMPERATURA 

DESEJADA. SEMPRE LIGUE O CHUVEIRO NA POSIÇÃO FRIO PARA EVITAR LESÕES. 

1. Basta levantar a alavanca para a posição LIGADO e você está pronto para desfrutar de sua água aquecida pelo sol! OBSERVAÇÃO: A torneira 

conectada à mangueira de jardim deve estar ligada para o chuveiro funcionar. 

2. Desligue o fornecimento de água do chuveiro quando terminar. 

AVISO: SE O CHUVEIRO NÃO TIVER SIDO UTILIZADO POR MAIS DE TRÊS DIAS, RECOMENDAMOS QUE O 

DEIXE LIGADO POR 2 MINUTOS PARA REMOVER A ÁGUA ESTAGNADA. A ÁGUA ESTAGNADA EM 

AMBIENTE CÁLIDO PROVOCA UM AMBIENTE PROPÍCIO AO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS PERIGOSAS. 

 

 



DESMONTAGEM AO FIM DA ESTAÇÃO 

1. Desligue e desconecte a mangueira de jardim. 

2. Abra a alavanca e deixe a água escoar (aproximadamente 2 minutos). 

3. Gire o anel de trava no sentido anti-horário para desrosquear e puxe os tubos gentilmente para separá-los. OBSERVAÇÃO: Um pouco de água 

pode espirrar. 

4. Desparafuse o tubo inferior do chuveiro e tire a água residual da unidade. 

5. Limpe e guarde as partes do chuveiro para a próxima estação. 

NÃO UTILIZE SAL NEM OUTROS MÉTODOS ANTICONGELANTES. ISSO ANULARÁ A GARANTIA DO 

PRODUTO. 

CUIDADO E MANUTENÇÃO 

Limpe o chuveiro após utilizá-lo. 

AVISO: PARA SUA SEGURANÇA 

NÃO UTILIZE o chuveiro solar quando estiver ventando muito. O vento pode deixar o chuveiro instável, fazê-lo cair e machucar você, crianças ou 

bens. 

ISSO NÃO É um dispositivo de recreação. NÃO suba nem se pendure no chuveiro solar ou fique sobre sua base. Utilize-o somente conforme 

recomendado. 

Quando não estiver utilizando-o, armazene o chuveiro em uma área longe de onde as crianças brincam. 

 

CUIDADO: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE – MANTENHA PEÇAS PEQUENAS, 

EQUIPAMENTOS E SACOS PLÁSTICOS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 


