DISPOSITIVO DE RETORNO
SÉRIE CF

SÉRIE CF: Os dispositivos de retorno da série CF são fornecidos em dois
modelos: CF15 e CF20, ambos para piscinas de concreto.
São construídos em bronze, com espelho frontal em plástico cromado. A
vazão desejada é obtida girando-se o espelho e selecionando-se o orifício
correto entre os existentes na placa interior. Devem ser instalados de 30 a
50 cm abaixo do nível de água da piscina e distribuídos de maneira a
produzir fluxo d’água em direção à coadeira e ao ralo de fundo ou dreno
antiturbilhão.
Devem ser instalados pelo menos dois dispositivos de retorno em uma
piscina. A quantidade necessária é calculada com base em:
a) um dispositivo para cada 50 m² de superfície ou;
b) um dispositivo para cada 50 m² de água ou;
c) proporção entre a vazão nominal do filtro e a vazão por dispositivo,
devendo-se adotar a maior quantidade obtida.
MODELO

TUBULAÇÃO
COM ROSCA

CF15

1.1/2” BSP

CF20

2” BSP

DIÂMETRO DO
ORIFÍCIO
14 mm
18 mm
22 mm
29 mm
22 mm
31 mm
35 mm

FAIXA DE
VAZÃO
RECOMENDADA
1,7 a 5,8 m³/h
2,6 a 7,2 m³/h
4,2 a 8,8 m³/h
6,9 a 11,5 m³/h
4,2 a 8,8 m³/h
8,2 a 13,4 m³/h
10,3 a 15,8 m³/h

MODELO
CF15
CF20

A (mm)
84
100

B (mm)
45
45

C (mm)
78
92

BOCAL D
1.1/2” BSP
2” BSP

TERMO DE GARANTIA
Os produtos Jacuzzi são garantidos contra defeitos de fabricação, pelo prazo total de 01 ano (3 meses de garantia legal + 9
meses de garantia da Jacuzzi) contados a partir da data constante na nota fiscal e esse termo devidamente preenchido pelo
fornecedor no ato de entrega.
A garantia compreende a substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação devidamente constatados pela
fabricante, e/ou quando o produto apresentar defeito que o torne impróprio ou inadequado para o uso ou consumo a que se
destina.
A Jacuzzi por não oferecer serviços de instalação e/ou assentamento de Produtos, não se responsabiliza pelos defeitos ou
problemas decorrentes da instalação e/ou assentamento dos mesmos.
A garantia não cobre despesas referentes à remoção, transporte dos produtos até a fábrica da Jacuzzi do Brasil ou ao local
de assistência técnica determinado por ela e reinstalação do produto, bem como quaisquer outras despesas que não aquelas
compreendidas na substituição de peças no reparo de defeitos de fabricação.
Esta garantia fica totalmente invalidada se:
- O produto não possuir a necessária nota fiscal de compra e esse termo de garantia devidamente preenchido no ato da
entrega do produto.
- O defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou Terceiros estranhos ao fabricante;
- Não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam do Manual de
Instruções que acompanha o produto;
- O produto tiver sofrido modificações, danos ou tenha sido utilizado de forma não compatível com o fim a que se destina.
- Forem utilizadas peças adaptadas, não originais ou inadequadas,
- For realizada limpeza inadequada do produto com utilização de saponáceos, produtos químicos e abrasivos, solventes,
palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes que venham causar danos ao produto;
- Instalação e/ou assentamento inadequado (s) ou fora das orientações técnicas estabelecidas pela Jacuzzi no manual que
acompanha o produto;
- Forem constatados danos causados no produto proveniente de quedas acidentais, uso e manuseio inadequado;
- O produto for, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou consertado por pessoa não autorizada
pela Jacuzzi)
- O produto for instalado em local público que está sujeito a alta intensidade de uso terá seu prazo de garantia,
complementar ao legal, reduzido para 50%;
- Peças não fabricadas pela Jacuzzi, que apresentem desgaste decorrente de uso tais como: guarnições, gaxetas, cunhas,
mecanismos, anéis de vedação e outros semelhantes;
- For utilizada água de locais que apresentem impureza e substâncias agressivas que venham a comprometer ou causar o
mau funcionamento do produto;
- Forem encontrados objetos estranhos no interior do produto tais como: tecidos, pedras, resíduos de construção,
cimento, cola e outros que venham comprometer ou causar o mau funcionamento do produto.
- For constatado falta de limpeza e higiene ou não realização dos procedimentos de manutenção indicados no Manual
de Instruções;
- Decorrentes da operação do produto sem a mínima quantidade de água recomendada.
Para efeitos desta garantia, necessário se faz apresentar a Nota Fiscal de compra. Recomendamos anotar abaixo os dados
que seguem, os quais se encontram na etiqueta fixada no produto.

Modelo no produto______________________________

Número de Série do produto ____________

Número e série da Nota fiscal

Data de emissão da Nota fiscal__________

Nome do fornecedor

_______ _____________

______________ _____

Entregador_________________________________

Jacuzzi do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Waldomiro C. Camargo, km 53,5 - SP79
CEP 13308-900 – ITU – SP
Suporte Técnico Jacuzzi
(11) 2118-7500 – Grande São Paulo
0800-702 1432 – Demais localidades
suporte@jacuzzi.com.br
http://www.jacuzzi.com.br

