
Folheto fornecido dobrado - 2 dobras

Papel alta alvura 75 g/m2 - 1 x 1 cor preto

frenteverso

Dispensador de Sabão Líquido Decalux 
de mesa

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o 
local de reciclagem mais próximo. 

Informação de segurança:
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou 
instruída referente ao uso do aparelho por uma pessoa 
responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o 
produto ou componente antigo para o local de reciclagem 
mais próximo.

FOLHETO DE INSTRUÇÕES
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A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Liga de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e
Componentes Eletrônicos.

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio,
água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Manutenção e Conservação

Composição Básica

Volume de dosagem por acionamento: aproximadamente 2 ml.

Capacidade do reservatório: 1 litro.

O pH do sabão deve variar entre 6,5 a 8,5 para evitar a corrosão das
partes metálicas ou a degradação de plásticos e borrachas.

A viscosidade recomendada do sabão líquido deve variar entre:
100-3800 cPs (centipoise) ou 0,1-3,8 Pa.s (pascal-segundo)- para o
bom funcionamento da válvula e do mecanismo de acionamento.

Aproxime a mão no sensor
para acionar o dispensador

de sabão líquido.

Funcionamento e uso

Verifique se todos os conectores
estão bem conectados
e por último retire
a etiqueta protetora 
do sensor e ligue o plugue na
tomada, certifique-se antes
de que não há nenhum objeto
na frente do sensor.
Aguarde 10 segundos antes de 
colocar a mão na frente
do sensor.
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BIVOLT
50/60 Hz

127-220 V

Especificações Técnicas

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

Certificado de Garantia

Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a
responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Está incluída, durante a vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos
serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, quando constatado defeito
de fabricação no produto.

Restrições Gerais da Garantia:

-Produtos que foram reparados por pessoas
não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca;

-Peças que apresentem desgaste natural pelo
uso regular, tais como: vedantes, gaxetas,
anéis de vedação, guarnições, cunhas e
mecanismos de vedação;

-Danos causados pela limpeza inadequada do
produto (aplicação de solventes, produtos
químicos, abrasivos do tipo saponáceo,
utilização de palha de aço, esponja dupla face
e outros semelhantes);

-Danos sofridos pelo produto em conseqüência
de quedas acidentais, uso e/ou manuseio
inadequado, instalação realizada de forma
incorreta, não obediência das orientações
técnicas fornecidas pelo fabricante e erros
de especificação;

A presente garantia perderá a sua validade nas
seguintes situações:

-Produtos instalados em locais onde a água é
considerada não potável ou que contenha
impurezas e substâncias agressivas, que
ocasione o mau funcionamento do produto;

-Instalação inadequada do produto com
cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA  e suas
especificações técnicas estão sujeitas a
alteração, a qualquer momento, sem prévio
aviso pelo fabricante.

-Objetos estranhos e outras substâncias
presentes no interior do produto que
prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento, tais como: cola, lubrificantes,
resíduos de construção, areia, cimento,
pedras, tecidos, entre outros.

-Aplicação de peças não originais ou
inadequadas, ou ainda, adaptação de peças
adicionais sem concordância prévia e por
escrito do fabricante;

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja
utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca, ou entre em contato com nosso
SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).

Informações para contato:

Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade,
incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano
para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante
apresentação da nota fiscal de compra.

Condições Gerais:

Situação CausaIndicador Solução

O que fazer antes de chamar o Serviço Autorizado Deca:

Não sai sabão
do dispensador

mãos muito próximas
do sensor

mãos muito distantes
do sensor

elimine a causa 
da reflexão.

dispensador entrou no 
modo de 
Segurança

*

aproximar as mãos a
menos de 12cm do sensor 

sensor está captando 
reflexões a partir da cuba 
ou outro objeto próximo.

luz vermelha
do sensor não 
pisca quando 
as mãos do 
usuário estão 
dentro do 
alcance do 
sensor

afaste as mãos a 2cm
do sensor

* Se o sensor for coberto por mais 4 segundos, o dispensador fechará 
automaticamente o fluxo. Para retornar ao modo normal remova qualquer
obstrução da frente do sensor.
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Aperte o botão localizado
na bomba de sabão até que
comece a sair o sabão.
Este procedimento também deve
ser feito após reabastecer o reservatório.

bomba de sabão

INCLUIR SELO FSC
EM PRETO

8 X 19MM
SELO FSC

DURATEX S.A. 
Escritório Comercial:

R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo–SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135
CEP: 05037-090 - São Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 -I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000

CEP: 13213-030 - Jundiaí–SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115

Indústria Brasileira

7920061 - FOLHETO



Você acaba de adquirir um produto da linha Decalux, projetado para o uso racional.
Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

Capacidade
do

reservatório:
1 litro

Observe as medidas
(em milimetros):

71,5

Ø 44
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Instalação

•  Acionamento por sensor infravermelho (baixo consumo de energia);
•  Fácil reposição de sabão;
•  Fácil instalação;
•  Economia de sabão (aproximadamente 2ml por acionamento);

Sugestão de instalação:

Antes de furar verifique se as medidas estão adequadas para instalar
o dispensador de sabão e para reabastecer o reservatório.
Certifique-se que a localização das mãos do usuário, durante o uso da torneira
não ficará dentro da área de detecção do dispensador de sabão. 

Encaixe a arruela de fixação no tubo de ligação, em seguida rosqueie
a porca de fixação para fixar todo o conjunto embaixo
do tampo, conforme figura abaixo:

2 Abasteça o reservatório com sabão líquido até a marca de limite.
Rosqueie o conjunto da bomba de sabão para tampar o reservatório.

bomba de sabão

reservatório

1

ATENÇÃO: 
O SENSOR DESTE PRODUTO NÃO PODE SER POSICIONADO: 
 - EM FRENTE A SUPERFÍCIES REFLEXIVAS OU A OUTRO SENSOR INFRAVERMELHO; 
- SOB INCIDÊNCIA DE LUZ DIRECIONADA OU SOLAR.

marca de limite

Vista superior:
+-
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65    
mm

furação do tampo +-2Ø 35    mm
96

área de detecção
do sensor 110mm

Posicione o reservatório por baixo do tampo, fixe-o ao tubo de ligação
rosqueando a porca firmemente.

De acordo com a cuba 
utilizada, utilize mais 
um tubo prolongador,
conforme desenho ao 
lado, facilitando assim
o reabastecimento
do reservatório.

1 Para instalar o Dispensador de Sabão Líquido proceda conforme segue:

Posicione o corpo com a canopla
sobre o furo do tampo.

Passe o tubo de ligação e os fios
pelo furo do tampo.

ATENÇÃO: Cuidado para não danificar os fios e a superfície do sensor.

ATENÇÃO: 
EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO OU
DOS DEMAIS CABOS O SERVIÇO AUTORIZADO DECA
DEVERÁ SER CONTATADO.

tubo prolongador

A fixação deve ser feita através da fita dupla face que já vem aplicada atrás da
caixa. Antes certifique-se que o local escolhido, esteja limpo e seco, isento de
poeira e seja uma superfície plana. Retire a fita protetora e fixe a caixa na
parede.

Instale a caixa do transformador com os cabos direcionados para baixo.

3 Conecte o cabo da bomba de sabão e o cabo de energia aos cabos do sensor
que já foram passados embaixo do tampo.

guarnição
interna
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