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KIT PINOS

FEET KIT

1. Avisos preliminares

1. Preliminary instructions

Estas instruções são parte integrante do manual do
aparelho no qual o KIT é instalado. Consulte este manual
para as ADVERTÊNCIAS GERAIS e REGRAS FUNDAMENTAIS DE
SEGURANÇA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

The following symbols are used in this publication:

ATENÇÃO = para ações que exigem cautela especial
e preparação adequada.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

PROIBIDO = para ações que
absolutamente ser executadas.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.

não

devem

2. Versões

2. Versions

Códigos

Codes

20116416

Kit pinos branco

20116416

White feet kit

4013459

Kit pinos prata

4013459

Silver feet kit

3. Conteúdo do kit
1 Pinos estruturais
2 Pinos estéticos (1 dir. - 1 esq.)
3 Instruções de montagem

1

3. Kit composition
4
2
1

1 Structural feet
2	 Aesthetic feet (1 right - 1 left) 	
3 Assembly Instructions

4
2
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2
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4. Montagem
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4. Mounting

Estes acessórios permitem ocultar, por questões
estéticas, as tubagens de ligação hidráulica
provenientes do pavimento. Devem ser montados em
aparelhos Design Inverter e Design Inverter Plus que
possuam uma fixação traseira na parede.

These accessories cover the hydraulic pipes coming
up through the floor. They should be fitted on Design
Inverter and Design Inverter Plus appliances anchored
to the back wall.

A sua aparência estética é muito cuidada, para além
da facilidade de remoção para fins de manutenção ou
limpeza.
Estes pinos não devem ser utilizados para fixar o terminal
no pavimento.
Apoie a parte traseira da máquina numa superfície
horizontal
aperte os quatro suportes roscados fornecidos à
estrutura;
coloque a máquina na posição vertical, em seguida,
fixe-a à parede;
insira as duas coberturas nos suportes.

They have a sleek design and are also easy to remove for
maintenance or cleaning.
These Feet should not be used to anchor the terminal to
the ground.
Rest the back of the appliance on a horizontal surface;
screw the four threaded supports provided to the
structure;
stand the appliance up again and fasten it to the wall;
fit the two covers to the supports.

A suportes roscados
B coberturas dos suportes

A threaded supports
B supports cover

A
A
80 mm

B
B
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