
Funcionamento, uso e manutenção

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para 
reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência 
Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos. 

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, 
água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra 
fluxo;
- Monte-o novamente.

Procedimento para limpeza do arejador
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Antes de Instalar

1. Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações 
para eliminar qualquer tipo de resíduo.
2. Caso o misturador seja instalado em pedra, recomendamos que o 
diâmetro do furo seja de 35mm.
3. Condições para um bom funcionamento:
3.1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais. 
3.2. A temperatura máxima de trabalho é de 65ºC.
3.3. A pressão mínima de trabalho é 8mca.

Monocomandos 2875, 
2876, 2877 e 2878 C 74

Instrução de Instalação 
(monocomandos 2875 e 2876)

Instrução de Instalação 
(caixa hidráulica)

Instrução de Instalação 
(monocomandos 2877 e 2878)

10. Enrosque os niples nos flexíveis menores.
11. Enrosque os flexíveis maiores do monocomando nas conexões 
de saída da caixa hidráulica.
12. Por fim, conecte o fio elétrico na caixa hidráulica através do 
conector elétrico. (Fig.3)

8. Enrosque os flexíveis maiores nas conexões do monocomando 
dando aperto com a mão.
9. Enrosque os flexíveis menores nas conexões de entrada da 
caixa hidráulica.

1. Posicione o espelho juntamente com o oring sobre o balcão.
2. Encaixe o corpo do monocomando sobre o espelho.
3. Fixe-o encaixando a arruela no fuso e dê o aperto com a porca de 
fixação. (Fig.1)

4. Encaixe o prolongador no corpo do monocomando. 
5. Posicione o espelho juntamente com o oring sobre o balcão.
6. Encaixe o corpo do monocomando sobre o espelho.
7. Fixe-o encaixando a arruela no fuso e dê o aperto com a porca de 
fixação. (Fig.2)
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