
INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir a Cascata Paradise Sodramar, um produto inovador que conscilia o prazeroso banho de cascata com a

beleza ornamental da iluminação por Led, tornando este acessório uma atração a parte na sua piscina.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
A Cascata Paradise diferencia-se das cascatas tradicionais por possuir um sistema de iluminação por Led RGB integrado, que pode atuar de

forma independente ou integrado ao sistema de iluminação já existente na pisicna.

MONTAGEM
A montagem da Cascata Paradise é muito simples, e segue basicamente os mesmos procedimentos das cascatas verticais tradicionais. Siga

as etapas passo a passo conforme descrito neste folheto.

IMPORTANTE
Esta cascata deve ser instalada no sistema pratic em tubos de PVC marrom de 50mm. Obedeça o posicionamento e o limite máximo da borda

da piscina. Fig.4.
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Por questão de praticidade e segurança, sugerimos que o
procedimento de montagem seja realizado por 2 pessoas. Tenha o
cuidado para não riscar ou trincar o produto no ato da instalação.
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GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses

contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.
Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu

exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.
Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do

comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.
Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação,

ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.
Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

ATENÇÃO
Esta cascata deve ser instalada com módulo de comando (Four fix, retificador ou Touch) produzido pela Sodramar e não acompanha o produto. Este

produto pode ser instalado em sincronismo com os demais refletores da piscina, para isso, avalie a capacidade máxima de refletores que o módulo

comporta antes da instalação.

A instalação elétrica deverá seguir as normas, advertências e critérios técnicos descritos no respectivo manual que acompanha o módulo de comando

O uso de (DR) disjuntor residual na instalação elétrica é obrigatório, a não cumprimento desta informação pode acarretar choques elétricos no contato com

a água e perda da garantia concedida de fábrica.
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1° PASSO
Deixar acima do piso de 5 a 7cm de tubo de PVC marrom 50mm no local
previsto para instalação da cascata. Posteriormente posicione a cascata
e faça a marcação para fixação por parafusos e buchas. Fig.5/6.
NOTA 1: Lixar bem a ponta do tubo para facilitar o encaixe da cascata.
NOTA 2: Prever uma caixa de passagem ao lado da cascata.

MONTAGEM

2° PASSO
Fixar a cascata no piso através dos parafusos e buchas. Fig. 8.
NOTA 1: Verifique se os aneis o’ring estão posicionados no
alojamento.
NOTA 2 Não aperte os parafusos em excesso PARA NÃO TRINCAR
A BASE PLÁSTICA.

Não faça emenda no cabo nem continue a instalação caso os cabos estejam descascados ou sejam avariados no momento da montagem.

Recomendamos aplicar um camada de silicone neutro ao redor da base da cascata para evitar acumulo de água e proteger a iluminação.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Substitua o anel o’ring a cada 3 anos de uso.

Limpe semanalmente a cascata com pano úmido e detergente neutro.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ADVERTÊNCIA
Não utilize bomba pressurizadora nem exceda a vazão máxima indicada neste manual.
A garantia não será aplicada caso seja evidenciado procedimentos que estiverem em desacordo com as instruções descritas.
Não utilize a cascata como trampolim ou suporte de apoio.
LIXE A PONTA DO TUBO E UTILIZE LUBRIFICANTE A BASE DE ÁGUA PARA FACILITAR O ENCAIXE DA CASCATA NO TUBO.
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