MANUAL DE INSTALAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

DUCHA ELETRÔNICA OPTIMA
DUCHA ELETRÔNICA OPTIMA TURBO
DUCHA ELETRÔNICA OPTIMA FILTER
DUCHA MULTITEMPERATURA OPTIMA 8T
DUCHA MULTITEMPERATURA OPTIMA 8T TURBO
DUCHA DIGITAL OPTIMA MUSIC
DUCHA DIGITAL OPTIMA MUSIC TURBO

IMPORTANTE: Para sua segurança,
a instalação
elétrica
o sistema deaaterramento
IMPORTANTE:
Para
sua esegurança,
instalação para
elétrica e o sistem
este produto devem ser executados
por pessoa
qualiﬁcada.
Antesdevem
de instalar
este
de aterramento
para
este produto
ser executados
por pesso
aparelho, leia atentamentequaliﬁcada.
as informações
abaixo.
Antes
de instalar este aparelho, leia atentament

informações abaixo.

01. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
01. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

127V
5500W

220V
6800W

CARACTERÍSTICAS

220V
7700W

127V

220V 22

OPTIMA
Modelo
TÉCNICAS
Hydra
Marca
127 V~
220 V~
220 V~
Tensão nominal
OPTIMA
Modelo 5.500 W
7.700 WHydra
6.800 W
Potência nominal
Marca 10 mm²
4 mm² 127 V~ 6 mm²220 V~
Fiação mínima
Tensão nominal
32 A
40 A
50 A
Disjuntor
7.7
5.500 W
6.800 W
Potência nominal
Distância máxima do
26,2 m
25,8 m10 mm² 34,4 m4 mm²
Fiação mínima
disjuntor ao aparelho
50 A
35 A
10 kPa (1m.c.a.)
Pressão de
Mínima Disjuntor
26,2 m
26,7 m
funcionamento MáximaDistância máxima do
400 kPa (40 m.c.a.)
disjuntor ao aparelho 1.300 Ωcm
Resistividade mín. de águaPressão mínima
10 kPa (1m.c.a.)
IP24
Grau de proteção
400 kPa (40 m.c.a.)
Pressão estática máxima
1.300 Ωcm
Pressão mínima de acionamento:
10 kPa
(1de
m.c.a.)
Resistividade
mín.
água
IP24
Grau de proteção

5500W

6800W 770

02. IMPORTANTE
02. IMPORTANTE
1) Caso a distância do aparelho
Ÿ Caso
ao disjuntor
a distância do
necessidades
aparelho ao disjuntor
especiaisnecessidades
devem ser especiais d

seja superior a especiﬁcadaseja
na tabela
superior
dea especiﬁcada
supervisionadas
na tabela
quando
de
supervisionadas
da utilização
quando da
características técnicas, utilize
características
ﬁação de técnicas,
deste utilize
aparelho.
ﬁação
Portanto,
de
deste
durante
aparelho.
sua Portanto, d
maior seção do que a determinada
maior seção
na do que
utilização
a determinada
tome precauções
na
utilização
de formatome
a precauções de
mesma tabela.
mesma tabela. ajustar adequadamente a temperatura
ajustar adequadamente
da
a temp
água. ou tomadas nas
água.
2) Nunca utilize plugues ouŸ tomadas
Nunca utilize
nas plugues
Este aparelho
Ÿ Este
a água
aparelho
a umapode aquecer a
ligações elétricas deste aparelho.
ligações elétricas7)deste
aparelho.pode aquecer
temperatura
acima daquela
temperatura
adequada aoacima daquela ad
3) Antes de executar qualquer
Ÿ Antes
operação
de executar
no
qualquer operação
no
uso, podendo
causar queimaduras.
uso, podendo causar que
aparelho de instalação ou aparelho
manutenção,
de instalação
ou manutenção,
Portanto,
durante
sua
utilização
Portanto,
tome
durante sua utiliz
desligue o disjuntor de desligue
alimentação
o disjuntor de alimentação
p r e c a u ç õ e s d e f o r m ap rae caajuuçsõt ea sr d e f o r m a
elétrica.
elétrica.
a temperatura
adequadamente
da água.
a temperatura
4) Para evitar riscos de choques
Ÿ Para elétricos,
evitar riscosadequadamente
de choques elétricos,
este aparelho
Ÿ Não quaisquer
conecte a este aparelho
certiﬁque-se que o ﬁo terracertiﬁque-se
do aparelhoque8) oNão
ﬁo conecte
terra do aaparelho
a c ea s um
s ó r i osistema
n ã o p rde
o d u z iadcoess soóur i on ãnoã o p r o d u z i d o
esteja conectado a um esteja
sistemaconectado
de
autorizados
autorizados pela Hydra /
aterramento conforme norma
aterramento
NBR 5410,conforme
norma pela
NBR Hydra.
5410,
Serviços
deAmanutenção
Serviços
possam
deser
manutenção que
com impedância maior de 1Ω.com
A instalação
impedância9)
maior
de 1Ω.
instalação Ÿque
necessários,
devem
ser executados
necessários,pordevem ser exec
elétrica e o sistema de aterramento
elétrica epara
o sistema
de aterramento
para
pessoa
pessoa qualiﬁcada.
este produto devem ser executados
este produto
por devem
ser qualiﬁcada.
executados por
pessoa qualiﬁcada.
pessoa qualiﬁcada.
10) A uma vazão de 3 L/min,Ÿ aAtemperatura
uma vazão de 3 L/min, a te
5) Não forneça ou utilize neste
Ÿ Não aparelho
forneça ou utilize
aparelho
máximaneste
da água
na entrada
máxima
suportada
da água na entrada
água com resistividadeágua
inferior
com aresistividade
inferior
a
pelo aparelho é de 50ºC.
pelo aparelho é de 50ºC.
1300Ωcm.
1300Ωcm.
11) A instalação completa deste
Ÿ Aaparelho
instalação
deve
completa deste apa
6) C r i a n ç a s , i d o s o s e pŸeCs rsioaansç acso, mi d o s oser
s executada
e p e s s o por
a s pessoa
c o m qualiﬁcada.
ser executada por pessoa qualiﬁc

01. MONTAGEM 01.
DA MONTAGEM
DUCHA
DA DUCHA

Forçando o espalhador
Posicionando o espalhador aPosicionando
o espalhador
contra a carenagem
girea
90º
para
o
engate
na
90º
parapara
o engate
na
90º
o engate.
Após já ter colocado a
Após já ter colocado a
carenagem.
resistência na carenagem, resistência
na carenagem, carenagem.
segure o espalhador pela segure o espalhador pela
frente.
frente.

Forçando o espalh
contra a carenage
90º para o engate

ATENÇÃO: Caso haja vazamento
ATENÇÃO:
apósCaso
a troca
hajadavazamento
resistência,após
veriﬁcar
a troca
no da resistência, veriﬁca
Item "07. IDENTIFICAÇÃO DE
ItemPROBLEMAS"
"07. IDENTIFICAÇÃO
para a solução
DE PROBLEMAS"
deste problema.
para a solução deste prob

as

02. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Caso a tubulação seja interna na parede
utilize um engate fácil prolongado, encontrado
na rede de assistência técnica.

IMPORTANTE:

0V

 Para o ideal funcionamento recomendamos sua instalação a, no mínimo, 1 metro

abaixo da caixa d’água e a 2 metros da altura do piso.

0W

0 V~
0W
mm²
0A
4m

m ser
ização
te sua
orma a
tura da

a a uma
uada ao
duras.
tome
ustar
água.
aisquer
u não

am ser
os por

 Utilize o dispositivo redutor em instalações hidráulicas com pressão acima de 80kPa

(8 m.c.a.). Exemplo: Caixa d’água com altura superior a 8 metros do ponto de
instalação do aparelho.
 A rosca de conexão embutida na parede deve ter diâmetro igual a 1/2" (GAS).
 Manuseie o aparelho com as próprias mãos, evitando daniﬁcá-lo com ferramentas.

1

Deixe correr água pela tubulação para remover sujeira ou quaisquer
detritos, antes de conectar o aparelho.

2

Use ﬁta vedadora para fazer as conexões, nunca utilize tinta ou ﬁbras.
Passe de 3 a 4 voltas no sentido horário, cuidando para não obstruir a
entrada de água.

3

Encaixe e enrosque

5mm

IMPORTANTE: caso o engate ﬁque frouxo, retire o engate,
coloque mais veda-rosca e repita a operação.
Engate Fácil
Se seu sistema hidráulico for de Alta Pressão, coloque o redutor de pressão
(borracha) no interior do engate fácil.
Após a colocação do engate fácil,
Posicione a ducha a 90º.

4

Encaixe a ducha no engate fácil empurrando
até encostar na parede e gire 1/4 de volta.
Certiﬁque se a ducha ﬁcou bem presa na parede,
puxando a ducha para frente.

ho deve
a.

o
ma.

Abas no sentido vertical

Enrosque o engate fácil na parede, respeitando a distância de 5mm da aba
até a parede, e com as abas no sentido vertical.

eratura
portada

or
gire

Distância entre a aba e a
parede de 5mm

Entrada do engate fácil
Aba de ﬁxação do engate fácil
Aba na tampa traseira onde irá
ﬁxar a aba do engate fácil
vista detalhada
do encaixe

Ao girar a ducha, a aba do engate fácil irá
ﬁcar na parte interna na tampa traseira, onde
irá acontecer a ﬁxação da ducha a parede.
Após a ﬁxação na ducha, force a ducha
contra a parede para um encaixe perfeito
antes de girar.

04.

Vista após ﬁxação, marcação
Vista picotada
após ﬁxação, marcação picotad
na imagem representa onde
na imagem
esta o representa onde esta o
engate fácil na parte interna
engate
da fácil
ducha.
na parte interna da duch

 Ver

apa

 Ca

elét

Puxe a ducha para frente
Puxe para
a ducha
teste
para
de frente
ﬁxação.para teste de ﬁxação. co

elét
à du
Antes de iniciar a instalação
Antes
elétrica,
de iniciar
desligue
a instalação
o disjuntor
elétrica,de
desligue o disjuntor
de
 A
alimentação, deixe correr
alimentação,
água pela ducha
deixeaté
correr
formar
água
umpela ducha até formar umelét
jato normal, evitando a jato
queima
normal,
daevitando
resistência.
a queima da resistência. a t
apr
 Con
sist
 A
do
elét
 O
Caso a sua ducha ﬁque com
Casoaainclinação
sua duchaque
ﬁque
faça
com
com
a inclinação
que a água
que
projete
faça com que a águadisp
pr
mais voltada à parede 2mais
retirevoltada
a duchaà eparede
na parte
2 retire
traseira
a ducha
gire os
e na
parafusos
parte traseira gire os par
resi
no sentido indicado parano
ajustar
sentido
a inclinação
indicado para
da Ducha.
ajustar a inclinação da Ducha.
 Pa
disj
Solte os parafusos o suﬁciente
Solte ospara
parafusos
que o espalhador
o suﬁcientedepara
suaque
ducha
o espalhador
projete de sua ducha
ou p
água sem inclinação 3 . água sem inclinação 3 .

ATENÇÃO: Inclinação do
ATENÇÃO:
espalhador
Inclinação do espalhador

05.
5.1

03. INSTALAÇÃO03.
DOS
INSTALAÇÃO
ACESSÓRIOS
DOS
E BABY
ACESSÓRIOS
DUCHA E BABY DU
Coloque a ponta da mangueirinha
Coloque aaté
ponta
o ﬁnal
da do
mangueirinha
engate. até o ﬁnal do engate.

2a

2a

2B

2B

5.2 MODE

VOL

FAIXA

TEMP

ELETRÔNICA

DIGITAL
ELETRÔNICA

DIGITAL

Prenda no
o suportena
Prenda
comobuchas
suportena parede co
Passe a mangueirinha noPasse
engatea mangueirinha
engate parede
e parafusos. Passe a mangueirinha
e parafusos. Passe a manguei
da carenagem da ducha. da carenagem da ducha.
por dentro do suporte. por dentro do suporte.
Encaixe a Baby
Encaixe a Baby
Ducha na
Ducha na
5.3 mangueirinha.
mangueirinha.
Coloque a Haste
Coloque a Haste
de Controle de
de Controle de
Temperatura à distância no
Temperatura
Botão de Controle.
à distância no Botão de Controle.
Ligue o registro de água para
Liguetestar
o registro
a instalação
de água para testar a instalação
hidráulica. Certiﬁque-se que
hidráulica.
não há Certiﬁque-se
vazamentos. que não há vazamentos.
Depois desligue o registroDepois
novamente.
desligue o registro novamente.

5.4 -

Ab

STALAÇÃO04.
ELÉTRICA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Desligue o disjuntor antes
Desligue
de iniciar
o disjuntor
as ligações,
antes de iniciar as ligações,
evitando riscos durante
evitando
a instalação.
riscos durante a instalação.

FASE/NEUTRO

(NBR 5410)

TERRA

FASE

10 cm

CONECTORES

10 cm

ue se a tensão local
Veriﬁque
é a mesma
se a tensão
do CHAVE
local GERAL
é a mesma do CHAVE GERAL
ho.
aparelho.
CIRCUITO um circuito
CIRCUITO
 Caso não
não exista, providencie
um exista,
circuito providencie
INDEPENDENTE
INDEPENDENTE
elétrico
independente,
de um disjuntor DO CHUVEIRO
o independente, provido
de um
disjuntor provido
DO CHUVEIRO
(DISJUNTOR
com capacidade
em que fios (DISJUNTOR
apacidade adequada,
em que fiosadequada,
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
RESIDUAL) diretamente
RESIDUAL)
elétricosdiretamente
devem estar conectados
os devem estar conectados
ducha (ver características
técnicas). FASE/NEUTRO
a (ver característicasàtécnicas).
CONECTOR
CONECTOR
(NBR 5410)
A ligação
ção entre os ﬁos da
rede entre os ﬁos da rede
elétrica
a e o aparelho deve ser
feita e o aparelho deve ser feita
TERRA
v é s d e u m c o naetcr taovré s d e u m c o n e c t o r
FASE
apropriado.
iado.
 Conecte
o ﬁo terra
te o ﬁo terra (verde)
no aparelho
ao (verde) no aparelho ao
sistema de aterramento e isole.
a de aterramento e isole.
CONECTORES
 A distância
entre
tubulação de entrada de água
ância entre a tubulação
de entrada
deaágua
aparelho da
e oﬁação
ponto de instalação da ﬁação
arelho e o ponto dedoinstalação
elétrica é de 10 cm.
a é de 10 cm.
O aparelho com
deve um
ser alimentado com um
arelho deve ser alimentado
com umaFIOcorrente
de operação FIO TERRA
itivo (DR) com umadispositivo
corrente de(DR)
operação
ete
TERRA
FITA ISOLANTE
FITA ISOLANTE
usos
residual
não excedendo
30 mA.
al nominal não excedendo
30nominal
mA.
CAIXINHA DE LUZ
 Para (220V~),
instalação
fase-fase
(220V~), utilize CAIXINHA DE LUZ
nstalação fase-fase
utilize
SAÍDA
DE ÁGUA
disjuntor
bipolar.(127V~
E instalação
fase-neutro
(127V~ SAÍDA DE ÁGUA
or bipolar. E instalação
fase-neutro
ete utilize disjuntorou
220V~), utilize disjuntor unipolar.
0V~),
unipolar.

PERAÇÃO 05. OPERAÇÃO

DUCHA ELETRÔNICA
5.1 - DUCHA ELETRÔNICA
Abra o registro. Para obter Abra
menor
o registro.
consumoPara
de energia
obter menor consumo de energia
elétrica e aumentar a temperatura
elétrica eda
aumentar
água, diminua
a temperatura da água, diminua
ao máximo a vazão de água
ao fechando
máximo aovazão
registro.
de Gire
água fechando o registro. Gire
o botão de Controle à Distância
o botão
e regule
de Controle
a temperatura
à Distância e regule a temperatura
desejada. Obs.: É permitidodesejada.
trocar a temperatura
Obs.: É permitido
com trocar a temperatura com
a ducha ligada.
a ducha ligada.

HA

Frio

Frio

Quente

Quente

UCHA MULTITEMPERATURA
5.2 - DUCHA MULTITEMPERATURA
Abra o registro. Para obter menor
Abra o consumo
registro. Para
de energia
obter menor consumo de energia
elétrica e aumentar a temperatura
elétrica edaaumentar
água, diminua
a temperatura da água, diminua
ao máximo a vazão de água
aofechando
máximo ao vazão
registro.
deGire
água fechando o registro. Gire
o botão de Controle à Distância
o botão
e regule
de Controle
a temperatura
à Distância e regule a temperatura
desejada. Obs.: É permitidodesejada.
trocar a temperatura
Obs.: É permitido
com trocar a temperatura com
a ducha ligada.
a ducha ligada.

VOL

buchas
ha

URBO (Apenas
5.3
modelo
- TURBO
Turbo)
(Apenas modelo Turbo)
Temos duas versões de acionamento
Temos duasdo
versões
turbo. de acionamento do turbo.
Veriﬁque qual é a sua versão:
Veriﬁque qual é a sua versão:
2º - Para acionar a função2º
turbo,
- Para
pressione
acionar oa botão
função turbo, pressione o botão
lateral para a posição "1" para
lateral
ligar
para
e pressione
a posição a"1" para ligar e pressione a
posição "0" para desligar. posição "0" para desligar.

ABY DUCHA 5.4 - BABY DUCHA

a

Fechada

A nova Baby Ducha possuiA anova
cabeça
Babymóvel
Ducha possui a cabeça móvel
para abrir ou fechar o ﬂuxo
para
de abrir
água,oualém
fechar
de o ﬂuxo de água, além de
um
engate para
a mangueirinha.
um engate para a mangueirinha.
Aberta
Fechada

5.5 - DUCHA DIGITAL5.5 - DUCHA DIGITAL

5.6
(A)

USB
SD

FM (N)
USB
MP3 SD

(M)

(J)(M)

FM (N)
MP3
MODE

(B)
FAIXA

TURBO
CARTÃO
MICRO SD

(C)
28715/00

Oﬀ 3 Seg.

(I)

VOL

TURBO

Pulsar

FAIXA

(F)

1 - Par
evitand
de águ
aqueci
(D)
2 - Apó
VOL
próxim

(C)
(E)

(L)
On 1 seg.

MODE

(D)(B)

(J)
(F)

(L)
(H)

On 1 seg.
Oﬀ 3 Seg.

(I)

Painel

Pulsar

28715/00

CARTÃO
MICRO SD

(A)

(G)

TEMP

Painel

(G)

(H)

Controle
Remoto

TEMP

Ajuste Relógio
Ajuste Relógio
Para conﬁgurar a hora, pressione
Para conﬁgurar
o botão a hora,
(F) até
pressione
começaro abotão
piscar os(F)minutos
até começar a piscar os m
no display (N). - Clicar no botão
no display(D)(N).
para
- Clicar
aumentar
no botão
os minutos,
(D) para
no botão
aumentar(E)
os minutos, no botã
para diminuir os minutos epara
clicardiminuir
no botão
os minutos
(F) para
e clicar
conﬁrmar.
no botão
- Após ajustados
(F) para conﬁrmar. - Após aj
os minutos deve-se ajustarosasminutos
horas clicando
deve-senoajustar
botãoas horas
(D) para
clicando
aumentar
no botão
as horas,
(D) para aumen
no botão
(E) para diminuir
no botão
as horas (E)
e clicar
parano
diminuir
botão as horas
para conﬁrmar.
e clicar no botão para conﬁrma
Função ajuste de temperatura
Função
e acionamento
ajuste de temperatura
do turbo e acionamento do turbo
Após abrir registro de água,
Após
a temperatura
abrir registrodadeágua
água,
iráapara
temperatura
última potência
da água irá para última potênc
utilizada, a qual será mostrada
utilizada,
no visor
a qual
(N)será
por mostrada
3 segundos
noevisor
retornará
(N) por
a 3 segundos e retornará a
função relógio.
função relógio.
No controle remoto:
No controle remoto:
Botão
(G) clique aumentar
Botãoa potência
(G) clique
da temperatura
aumentar a potência da temperatura
Botão
(H) clique diminuir
Botão
a potência
(H) clique
da temperatura
diminuir a potência da temperatura
Botão
(F) clique liga/desliga
Botãoa função
(F) clique
turboliga/desliga
(somente p/a versão
função com
turboturbo)
(somente p/ versão c

Na ducha
Na ducha
Botão
(I) clique aumentar
Botão
a de potência
(I) cliqueda
aumentar
temperatura
a de potência
até chegar
da temperatura até che
o seu máximo, 99. Após, retroceder
o seu máximo,
até chegar
99. Após,
a 0.retroceder até chegar a 0.
Função rádio
Função rádio
Não é necessário abrir o registro
Não é necessário
para funcionar
abriroomodo
registro
rádio.
paraNofuncionar
primeiroo modo rádio. No primeiro
acionamento na função rádio,
acionamento
a ducha irá
nalocalizar
função rádio,
todasaas
ducha
rádios
iráelocalizar
memorizar.
todas as rádios e mem
06.
Botão (A) Clique liga/desliga
Botãoa modo
(A) Clique
som liga/desliga a modo som
Pressionando por 3 segundos
Pressionando
alterna para
poro3modo
segundos
sd e rádio.
alterna para o modo sd e rádio.
6.1 Botão (B) avança a estação
Botãode rádio
(B) avança
FM memorizada
a estação de rádio FM memorizada
Botão (C) retrocede a estação
Botão de(C)
rádio
retrocede
FM memorizada
a estação de rádio FM memorizada
Botão (D) clique aumenta
Botão
o volume
(D) clique aumenta o volume
Botão (E) clique diminuiBotão
o volume(E) clique diminui o volume
Botão (F) PressionandoBotão
por 3 segundos
(F) Pressionando
irá excluir por
a rádio
3 segundos
selecionada
irá excluir a rádio selecionada
Colocação do cartão microColocação
SD
do cartão micro SD
01- No centro da etiqueta01da ducha
No centro
há um
da alojamento
etiqueta da do
ducha
cartão
há um
micro
alojamento do cartão micro
1
SD (acompanha no kit da ducha)
SD (acompanha
a posiçãono
dekit
colocação
da ducha)
será
a posição
com os de colocação será com os
contatos para cima, conforme
contatos
ﬁgurapara
ao lado.
cima, conforme ﬁgura ao lado.
02- Qualquer cartão micro02SD Qualquer
poderá sercartão
colocado,
micromas
SD poderá
na posição
ser colocado,
informada.mas na posição inform
03- Coloque o cartão no alojamento
03- Coloque
atéo cartão
o clique,noealojamento
para remover
atépressione
o clique, e para remover pression
novamente para liberar. novamente para liberar.
04- No kit possui um adaptador
04- NoMicroSD/USB
kit possui umpara
adaptador
colocar MicroSD/USB
sua própria seleção
para colocar sua própria sel
de músicas somente no formato
de músicas
MP3.somente no formato MP3.
Função SD (Mp3)
Função SD (Mp3)
Não é necessário acionar oNão
registro
é necessário
para funcionar
acionaroomodo
registro
Mp3.
para funcionar o modo Mp3.
Ob
Botão (A) clique liga/desliga
Botãoa função
(A) clique
música
liga/desliga a função música
de águ
Pressionando por 3 segundos
Pressionando
alterna para
poro3modo
segundos
MP3 alterna
e rádio. para o modo MP3
e rád
queda
Botão (B) clique avançaBotão
a música(B) clique avança a música
3
Pressionando por 3 segundos
Pressionando
avança a pasta
por 3 segundos avança a pasta
Botão (C) clique retrocede
Botão
a música
(C) clique retrocede a música
Pressionando por 3 segundos
Pressionando
retrocede por
a pasta
3 segundos retrocede a pasta
Botão (D) clique aumenta
Botão
o volume
(D) clique aumenta o volume
Botão (E) clique diminuiBotão
o volume(E) clique diminui o volume
Botão (F) PressionandoBotão
por 3 segundos
(F) Pressionando
altera o modo
por 3RAM
segundos
(aleatória)
altera o modo RAM (aleatória)
ou ALL (sequencial)
ou ALL (sequencial)
MODE

MODE

MODE

MODE

ICAS DE ECONOMIA
5.6 - DICAS DE ECONOMIA

bter mais economia1no
- Para
seu banho,
obter mais
ﬁqueeconomia
de olho nanofaixa
seu banho,
indicativa
ﬁque
dede
temperatura
olho na faixa indicativa de temperatura
tiliza-la na linha vermelha.
evitandoCaso
utiliza-la
você na
queira
linhaum
vermelha.
banho mais
Casoquente,
você queira
reduza
uma banho
vazão mais quente, reduza a vazão
ara obter maior aquecimento.
de água para
Para
obter
as versões
maior aquecimento.
com turbo, desligue,
Para as para
versões
ter maior
com turbo, desligue, para ter maior
nto.
aquecimento.
banho é recomendado
2 - Após
deixar
o banho
o botãoé de
recomendado
controle na deixar
posição
o botão
frio (desliga)
de controle
para na
a posição frio (desliga) para a
tilização começar napróxima
posiçãoutilização
0 (zero). Este
começar
processo
na posição
aumenta
0 (zero).
a vidaEste
útil processo
da resistência.
aumenta a vida útil da resistência.

DUCHA ELETRONICADUCHA ELETRONICA
TABELA DE ECONOMIA
DE ENERGIA
DUCHA DIGITAL
DUCHA DIGITAL
POTÊNCIA

FAIXA VERDE

FAIXA AMARELA
FAIXA VERDE
FAIXA VERMELHA
FAIXA AMARELA

FAIXA VERMELHA

0 a 500W

500W a 3800W
3800W500W
a 7700W
a 3800W
0 a 500W
POTÊNCIA

3800W a 7700W

220V

220V

ntrole
moto

TABELA DE ECONOMIA
DE ENERGIA

ECONOMIA 100 a 91%

ECONOMIA
91 a 50%
100 a 91% 50 a 0%
91 a 50%

50 a 0%
2750W a 5500W

127V

127V

utos
500W a 2750W
2750W500W
a 5500W
a 2750W
0 a 500W POTÊNCIA
0 a 500W
(E)POTÊNCIA
adosECONOMIA 100 a 91% ECONOMIA
91 a 50%100 a 91% 50 a 0%
91 a 50%
s horas,

50 a 0%

TABELA DE ECONOMIA
CHA MULTITEMPERATURA
DUCHA MULTITEMPERATURA
DE ENERGIA
1

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

6

7

8

220V

27%

12%

0%

1000w POTÊNCIA
2000w 3000w0 3800w
1000w
5000w
2000w
6000w
3000w
6800w
3800w 5000w 6000w 6800w

0

220V

0

85% ECONOMIA
71% 56%
100%44%85%27%71%12%56% 0%44%

ECONOMIA 100%
POTÊNCIA

3

1000w POTÊNCIA
2000w 3000w0 4700w
1000w
5700w
2000w
6700w
3000w
7700w
4700w 5700w 6700w 7700w

ECONOMIA 100%

POTÊNCIA
turbo)

r

2

0

85% ECONOMIA
71% 56%
100%44%85%27%71%12%56% 0%44%

27%

12%

0%

900w POTÊNCIA
1500w 2400w0 3100w
900w
4000w
1500w
4600w
2400w
5500w
3100w 4000w 4600w 5500w

ECONOMIA 100%

127V

POTÊNCIA

TABELA DE ECONOMIA
DE ENERGIA

85% ECONOMIA
71% 57%
100%44%85%28%71%17%57% 0%44%

28%

17%

0%

zar.

ANUTENÇÃO
06. MANUTENÇÃO

ROCA DA RESISTÊNCIA
6.1 - TROCA DA RESISTÊNCIA
Ao abrir e fechar a câmara
Ao abrir
quente
e fechar
tome acuidado
câmarapara
quente
nãotome cuidado para não
dobrar o anel de vedação.
dobrar
Parao facilitar
anel de vedação.
o encaixePara
podefacilitar
ser
o encaixe pode ser
utilizado sabão ou detergente
utilizadoneutro.
sabão Caso
ou detergente
ocorra vazamento
neutro. Caso ocorra vazamento
retire a câmara quente,retire
reposicione
a câmara
o anel
quente,
e torne
reposicione
a fechar.o anel e torne a fechar.

1

Desligue a energia na chave
Desligue
geral a(disjuntor).
energia na chave geral (disjuntor).
Retire a mangueirinha doRetire a mangueirinha do
Engate na ducha
Engate na ducha

a.

2

2

ão

Retire a Câmara
Retire a Câmara
Quente girando 1/4 de volta
Quente
paragirando
a direita.
1/4 de volta para a direita.
Ao retirar a câmara Obs.:
quente
Aoela
retirar
estará
a câmara
cheia quente ela estará cheia
Tome cuidado para
de água.
não deixá-la
Tome cuidado
cair, pois
para
a não deixá-la cair, pois a
derá ocasionar aqueda
quebra
poderá
da câmara
ocasionar
quente.
a quebra da câmara quente.

3

Retire a resistência.

Retire a resistência.
Veriﬁque novamente seVeriﬁque
o
novamente se o
disjuntor está desligadodisjuntor está desligado

4

6.4 -

deixando-a
a novabem
resistência, deixando-a bem
4 Encaixe a nova resistência,Encaixe
ﬁxada na base da ducha. ﬁxada na base da ducha.
1

5

5

Coloque a novamente a Câmara
ColoqueQuente,
a novamente a Câmara Quente,
girando 1/4 de volta paragirando
a esquerda.
1/4 de volta para a esquerda.

6

6

3

Coloque a mangueirinha novamente
Coloque a mangueirinha novamente
no engate.
no engate.
Ligue o disjuntor

7

Ligue o disjuntor

7
5

A ducha está pronta
para ser utilizada.

A ducha está pronta
para ser utilizada.

07.

ATENÇÃO: Caso haja vazamento
ATENÇÃO:após
Casoahaja
trocavazamento
da resistência,
após a troca da resistênci
Conﬁra
veriﬁcar no Item "9" para
veriﬁcar
a solução
no Item
deste"9"problema.
para a solução deste problema.
PROB

6.2 - TROCA DA BATERIA
6.2 - NO
TROCA
CONTROLE
DA BATERIA
REMOTO
NO CONTROLE REMOTO

1

3

5

1

2

3

4

Retire o
parafuso no
verso do
controle remoto.

Retire a
borracha
do teclado.

5

Retire a bateria
e substitua por
uma nova.

2

Retire o
Abra a
parafuso no
carenagem
verso do
do controle.
controle remoto.

Retire a
borracha
do teclado.

4

Retire o
circuito da
carenagem

Duch
Abra
liga a
caren
o reg
dodecoá

Baixo
Retir
de á
circu
caren

Du
Após a troca da bateria, Após a troca da bateria
Retirepassos
a bateria
esqu
repetir
inversos repetir passos inversos
po
e
substitua
por
para o fechamento do para o fechamento do
uma
nova. remoto.
controle
controle remoto.

6.3 - LIMPEZA DO ESPALHADOR
6.3 - LIMPEZA DO ESPALHADOR

2

2

1

Disj
Difer
REPITA OS PASSOS 1 E 2 DA REPITA OS PASSOS 1 E 2 DA
Residu
ITEM 6.1 - TROCA DA1RESISTÊNCIA
ITEM 6.1 - TROCA DA RESISTÊNCIA
desar

Limpe os furos do espalhador
Limpecom
os furos
uma do espalhador com
escova de cerdas macias.escova de cerdas macias.

3

Vaza
na câ
REPITA OS PASSOS 5, 6 E 7 DAREPITA OS PASSOS 5, 6 E 7 DA
qu
ITEM 6.1 - TROCA DA3RESISTÊNCIA
ITEM 6.1 - TROCA DA RESISTÊNCIA

ROCA DO FILTRO
6.4 - TROCA
(Apenas
DOpara
FILTRO
modelo
(Apenas
FILTER)
para modelo FILTER)
Abra a Tampa de troca doAbra
ﬁltro,a Tampa de troca do ﬁltro,
até que a tampa trave.

1até que a tampa trave.

2

2

Abra a tampa do
Abra a tampa do
reservatório do ﬁltro girando
reservatório do ﬁltro girando
em sentido anti-horário, em sentido anti-horário,
como indicado na tampa.como indicado na tampa.
O ﬁltro sairá junto a tampa.
O ﬁltro sairá junto a tampa.
.: Cuidado, o reservatório
OBS.:estará
Cuidado,
cheio
o reservatório
de água. estará cheio de água.
o ﬁltro por um novo,
Substitua
encaixando
o ﬁltro por um novo, encaixando
3Substitua
na tampa do reservatório.na tampa do reservatório.

óximo Troca

:

4 o ﬁltro posicionado 4
Com o ﬁltro posicionado Com
na tampa, feche o
na tampa, feche o
reservatório girando a reservatório girando a
tampa em sentido horário.tampa em sentido horário.
Feche a tampa da ducha.Feche a tampa da ducha.
Marque a data prevista para
Marque
a próxima
a datatroca
prevista para a próxima troca
5na etiqueta
PróximoeTroca
cole em local
na visível.
etiqueta
O eﬁltro
cole em local visível. O ﬁltro
em:
deve ser trocado a cada 6deve
meses.
ser trocado
Para efeito
a cada 6 meses. Para efeito
contínuo troque o ﬁltro nacontínuo
data prevista.
troque o ﬁltro na data prevista.

DENTIFICAÇÃO
07. IDENTIFICAÇÃO
DE PROBLEMASDE PROBLEMAS

quadro abaixo os
Conﬁra
principais
no quadro
problemas
abaixo
antes
os principais
de solicitar
problemas
a Assistência
antesTécnica.
de solicitar a Assistência Técnica.

EMA

ão
brir

gem
o
arole.

xo
ada

gem

ta

or
ial
DR)

ndo

ma

nto
ara

POSSÍVEL

PROBLEMA
CAUSA
Disjuntor ou chave
fusível desligado

POSSÍVEL

CAUSA SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

Disjuntor ou chave
Ligue o disjuntor ou chave fusível
Ligue o disjuntor ou chave fusível
fusível desligado

Ducha não
Pouca pressão
Pouca
pressão
Veriﬁque
a altura mínima entreVeriﬁque
a
a altura mínima entre a
de águaliga ao abrir
de caixa
água d’água e o aparelho
caixa d’água e o aparelho
o registro
de água
Não retire a sua ducha da parede,
Nãoapenas
retire aefetue
sua ducha
a da parede, apenas efetue a
A resistência
A resistência
troca da resistência. Para a compra
trocada
danova
resistência.
resistência
Para a compra da nova resistência
queimou
queimou
não é preciso levar a ducha aténão
a loja.
é preciso levar a ducha até a loja.
Caso sua residência tenha baixa
Caso
pressão
sua residência
de água tenha baixa pressão de água
Baixo ﬂuxo
Redutor de pressão
Redutor
de pressão
inferior
a 8 m.c.a.
poderá retirarinferior
o redutor
a 8 m.c.a.
de pressão
poderá retirar o redutor de pressão
dinâmica de água
dinâmica
presente dentro do engate fácil.
presente dentro do engate fácil.
Fiação inadequada

Consulte um proﬁssional habilitado
Consulte
paraum
veriﬁcar
proﬁssional
se os habilitado para veriﬁcar se os
Fiação inadequada
condutores
estão de acordo com
condutores
as especiﬁcações
estão de acordo com as especiﬁcações
contidas neste manual
contidas neste manual

Ducha
esquenta
Consulte
paraum
veriﬁcar
proﬁssional
se tensão
habilitado para veriﬁcar se tensão
poucoConsulte um proﬁssional habilitado
elétrica esta abaixo dos valoreselétrica
nominais
estadeabaixo
fornecimento
dos valores nominais de fornecimento
Tensão elétrica baixa
Tensão
elétrica
baixa
(127V~ ou 220V~). Em caso positivo,
(127V~comunique
ou 220V~).àEm caso positivo, comunique à
concessionária de sua região concessionária de sua região

Sistema de
Sistema de
Consulte um proﬁssional habilitado
Consulte
paraum
veriﬁcar
proﬁssional
se
habilitado para veriﬁcar se
aterramento
aterramento
Disjuntor sistema de
aterramento esta adequado
sistema deà aterramento
NBR 5410. esta adequado à NBR 5410.
não adequado
não
adequado
Diferencial
Residual (DR)
está
Mais de um aparelho
Mais de um aparelho
desarmando Circuito
elétricoaodeve
ser exclusivo
Circuito
paraelétrico
cada ducha
deve ser exclusivo para cada ducha
conectado ao mesmo
conectado
mesmo
circuito elétrico
circuito elétrico
Vazamento
Retire a câmara
e desamasse
Retireoaanel.
câmara
Lubriﬁque
quentecom
e desamasse o anel. Lubriﬁque com
Anel de vedação
Anel dequente
vedação
na câmara
sabão ou dobrado
detergente neutro e recoloque
sabão ounovamente.
detergente neutro e recoloque novamente.
dobrado quente

Caso o problema persista, Caso
leve ào assistência
problema persista,
técnica. leve à assistência técnica.

09. CERTIFICADO
09.DE
CERTIFICADO
GARANTIA DE GARANTIA

HYDRA
SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA. garante este
HYDRA CORONA SISTEMAS
AQUECIMENTO
DE ÁGUA
LTDA. de
garante
este incluindo a garantia
contraDE
defeitos
de fabricação,
pelo período
12 meses,
produto contra defeitos de fabricação, pelo período de 12 meses, incluindo a
data ao
de venda
ao consumidor,
comda
exceção
garantia legal, contado dacontado
data dedavenda
consumidor,
com exceção
queimada queima da resist
acessórios
que otem
seu prazo
estipulado
Código
da resistência e acessórios
que tem
seuo prazo
estipulado
pelopelo
Código
do do Consumidor (g
Consumidor (garantia legal).
comprovada
obrigatoriamente
pelapela
apresentação
da da nota ﬁscal
legal).
comprovada
obrigatoriamente
apresentação
nota ﬁscal e deste certiﬁcado,
observando-se
as
seguintes
condições:
certiﬁcado, observando-se as seguintes condições:
1 A instalação e o uso1do
aparelho, edevem
em conformidade
com
as
A instalação
o uso doestar
aparelho,
devem estar em
conformidade
com as inst
instruções que o acompanham, bem como das normas técnicas brasileiras
que
o
acompanham,
bem
como
das
normas
técnicas
brasileiras
vigentes.
vigentes.
2 Nãoà submeta
à utilização
de ferramentas
impróprias,
2 Não submeta o aparelho
utilização odeaparelho
ferramentas
impróprias,
quedas,
sobrecargas elétricas e instalação
inadequada.
sobrecargas
elétricas e instalação inadequada.
3 A assistência técnica decorrente
da garantia
podera ser
Postos
3 A assistência
técnicasódecorrente
daprestada
garantiapelos
só podera
ser prestada pelos Po
de Serviços Autorizados nomeados
pela Hydra,
e/ou seus
representantes, onde
o representantes,
Serviços Autorizados
nomeados
pela
e/ou seus
conserto será executado fazendo uso exclusivo de peças originais.
concerto
será executado
fazendo do
usoaparelho,
exclusivoassim
de peças
originais.
4 As despesas decorrentes
com instalação,
desinstalação
como
decorrentes
com
instalação,
o transporte para entrega4 As
ou despesas
retirada do
mesmo em
garantia,
até desinstalação
nossos postosdo aparelho, assim
autorizados, ocorrerão portransporte
conta do proprietário.
para entrega ou retirada do mesmo em garantia, até nossos
5 Caso o proprietário solicite
a
visita
de
um
técnico
do
posto
autorizado
em sua
autorizados, correrão por conta do proprietário.
residência, será cobrada uma
taxa
visita, quesolicite
ocorrerá
por conta
do proprietário.
5 Caso
o de
proprietário
a visita
de um
técnico do posto autorizado
Atenção: Neste aparelho existem pontos lacrados. Caso algum desses pontos seja
residência, será cobrada uma taxa de visita, que correrá por conta do proprietár
violado, a garantia será suspensa.
Atenção:informações,
Neste aparelho
existem
pontos lacrados. Caso algum desses ponto
Para maiores
envie
um e-mail
para sac@hydra-corona.com.br
oususpensa.
ligue 0800 112 949.
violado, a garantia será

10. SAC

10. SAC

Para encontrar uma rede autorizada
Para encontrar
mais próxima
uma rede
de você,
autorizada
consulte
mais
nosso
próxima
site. de você, consulte nosso site.
Lembramos que todos os itens
Lembramos
deste manual
que todos
devem
os itens
ser lidos
deste
atentamente,
manual devem
seguindo
ser lidos atentamente,
cada etapa com toda segurança
cada que
etapa
está
com
sendo
todasolicitada,
segurança para
que está
que não
sendo
haja
solicitada,
dúvidas para que não haja d
quanto a instalação do produto.
quanto a instalação do produto.
Para demais esclarecimentos,
Para entre
demais
emesclarecimentos,
contato com o entre
SAC Hydra|Corona,
em contato com
ondeo SAC Hydra|Coron
proﬁssionais aptos estarão sempre
proﬁssionais
à sua disposição.
aptos estarão sempre à sua disposição.

SERVIÇO AUTORIZADO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 112 949 ou
envie
Ligue grátis 0800 011 7073
ouemail para
visite nosso site: www
sac@hydra-corona.com.br
www.hydra-corona.com.br
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