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KIT DO SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PAVIMENTO FLOOR FIXING 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

20069421

Kit de suporte de fixação no pavimento, prata

20069421

Silver floor fixing kit

20116417

Kit de suporte de fixação no pavimento, branco

20116417

White floor fixing kit

3. Composição do kit
1 Suportes de fixação
2 Parafusos de fixação
3 Instruções de montagem

3. Kit composition
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1 Brackets
2 Fixing screws 	
3 Assembly Instructions
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4. Montagem do kit de suporte para fixação no 4. Mounting ground anchor feet kit
pavimento
Utilize este kit quando pretender colocar o aparelho no
pavimento à frente de vitrines ou, de qualquer forma,
onde não seja possível a instalação na parede.
Monte as linguetas de bloqueio nos suportes direito e
esquerdo, utilizando os parafusos autorroscantes fornecidos.
Apoie a parte traseira da máquina numa superfície horizontal
Insira o dente formado pela lingueta na parte inferior da
estrutura do aparelho, logo que seja fixada;
Fixe os suportes direito e esquerdo na parte traseira,
utilizando os parafusos autorroscantes fornecidos
Bloqueie os suportes direito e esquerdo na parte inferior,
com os parafusos M6 fornecidos;

Use this kit when installing the product on the floor in
front of windows or when wall installation is not possible.
Assemble the locking tabs onto the right and left support
brackets using the self-tapping screws provided.
Rest the back of the appliance on a horizontal surface;
Fit the tooth formed by the just fastened tab into the
lower front part of the product structure;
Fasten the back of the right and left support brackets,
using the self-tapping screws provided
Secure the right and left support brackets at the bottom
using the M6 screws provided;
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Na área de possível perfuração mostrada no modelo
fornecido, faça 4 furos no pavimento para as buchas de
fixação para garantir a passagem das ligações hidráulicas
e elétricas.
N.B. Utilize buchas adequadas ao material do pavimento e
ao peso do aparelho;
Coloque a máquina na posição vertical, posicione-a e
fixe-a ao pavimento, utilizando as 4 linguetas de fixação
fornecidas.
Aperte as 4 buchas de fixação.

Drill, within the drilling area shown on the template
provided, 4 holes in the floor for the plugs to ensure
the hydraulic and electrical connections can be
routed.
N.B. Use plugs suitable for the particular kind of
flooring and the weight of the appliance;
Return the machine to vertical position, position it
and secure it to the floor using the 4 locking tabs
provided.
Tighten the 4 plugs.

Verifique se o aparelho está fixado adequadamente e
se as buchas o mantêm estável.

Check that the appliance is properly secured and the
plugs ensure its stability.
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it
Sendo a nossa empresa orientada por uma política de melhoria contínua de toda a produção, as características
estéticas e dimensionais, dados técnicos, equipamentos e acessórios são suscetíveis de variação.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data,
the equipment and accessories indicated could be subject to variations.
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