
Coloque o reservatório/refil sobre o mecanismo com a válvula
voltada para frente e para baixo; em seguida, encaixe os braços
da válvula na ranhura do mecanismo. Cer�fique-se de que a
ponta da válvula está encaixada na abertura do acionador
(meio disco). Feche a saboneteira. O indicador LED piscará em
VERDE uma vez e estará pronto para ser usado.

Manual de instalação do dosador

Empurre o botão situado na parte inferior do dosador. Puxe a
tampa do dosador pela parte superior, em sua direção. A parte
inferior da tampa é ar�culada.

Localize o compartimento das pilhas, abra as travas 
laterais (cor laranja), coloque seis (6) pilhas alcalinas 
tamanho AA (pequena) no compartimento 
obedecendo as indicações de positivo e negativo, 
feche a tampa de volta no lugar.

Pressione o botão para ajustar entre as 3 opções de dosagem.
Um LED vermelho indica a posição escolhida. Feche o
dosador. Está pronto para ser usado!
OBS: o LED vermelho pisca frequentemente quando a tensão
está baixa. O usuário deve pressionar para DESLIGAR e, em
seguida, trocar as novas pilhas, o LED ficará normal.

20cm

Eversoft
New

A fita adesiva já vem aplicada no dosador. Limpe a super�cie
com o lenço de álcool (fornecido) e espere secar. Fixe o
dosador na super�cie. Deixe aderir por 1 hora antes de
abastecer o dosador. Instalar no mínimo a 20cm de altura
de qualquer super�cie horizontal. Importante: escolha uma
parede com acabamento liso, sem imperfeições ou rugosidades.

Buchas e parafusos

No local desejado, segure o dosador contra a parede. Abra a
tampa e marque o local dos furos. Providencie os furos na
parede (broca x mm) e fixe o dosador com as buchas e
parafusos fornecidos. Instalar no mínimo a 20cm de altura
de qualquer super�cie horizontal.
Importante: ao fazer o furos cuidado para não a�ngir
tubulações hidráulicas ou elétricas. 
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O dosador New Eversoft possui 12 meses de garantia.


