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ESPECIFICAÇÕES

PREZADO CLIENTE


Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual de instruções e oriente a
todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua
utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do seu equipamento.



Os equipamentos Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso com design
moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. São produzidos com chapa de aço
reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança.

A



Após sua industrialização, os equipamentos passam por um tratamento de superfície e
pintura epóxi com secagem a 220°C. Esse processo garante maior durabilidade evitando
a oxidação das peças.



Para obter o máximo de rendimento do equipamento, é necessário fazer manutenções
preventivas regularmente. Caso haja a necessidade de manutenção corretiva, procure
um assistente técnico especializado no assunto.
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A

1175 mm

B

270 mm

C

350 mm

Peso

6,7 Kg

Altura do frasco (Mín./Máx.)

145 mm/300 mm

Diâmetro do frasco

Máximo 100 mm

ATENÇÃO
Devido ao programa de melhoria contínua do fabricante, as especificações e os produtos
presentes neste manual de instruções poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
As figuras contidas neste manual de instruções têm caráter meramente ilustrativo.

MONTAGEM


Posicione o corpo do totem na base, encaixando o acionador no pedal.

ACIONADOR
CORPO

PEDAL

BASE
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Parafuse os parafusos indicados a seguir.

Posicione o frasco no suporte.
ATENÇÃO
O FRASCO DE ÁLCOOL GEL NÃO
ACOMPANHA NO PRODUTO
FRASCO DE
ÁLCOOL GEL

PARAFUSO FENDA DE

SUPORTE

1/4” X 1/2"



Ajuste o frasco para que fique bem próximo ao limitador de altura. Para isso solte o
manípulo de regulagem, encoste o frasco no limitador e aperte o manípulo novamente.

UTILIZAÇÃO


Para colocar ou trocar o frasco de álcool gel gire o manípulo para retirar a proteção.
LIMITADOR

MANÍPULO DE

DE ALTURA

REGULAGEM DE ALTURA

MANÍPULO

FRASCO DE

PROTEÇÃO

ÁLCOOL GEL





Retire a proteção do frasco.

Encaixe a proteção e rosqueie o manípulo.

MANÍPULO
PROTEÇÃO

