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*DISPONÍVEIS EM LATÃO CROMADO; LATÃO POLIDO; LATÃO ESCOVADO; INOX ESCOVADO 
BRANCO; PRETO; ACABAMENTO PVD.
*AVAILABLE IN CHROMED BRASS; POLISHED BRASS; BRUSHED BRASS; BRUSHED STAINLESS 
STEEL ; WHITE; BLACK; PVD FINISHES.
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WALL MOUNTED WASHBASIN WITH EASY BOX
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COLD WATER 1/2” INLET

   HOT WATER 1/2”INLET

Antes de instalar uma torneira deve enxaguar as tubagens de
alimentação para eliminar os resíduos de sujidade. Aconselha-se
também a instalação de torneiras de corte com filtro. 
Deve proceder-se à instalação da torneira com a superfície 
devidamente limpa e seca. 

Desligar o abastecimento de água antes de prosseguir à instalação da 
misturadora.

Before installing a tap, it is good to rinse the supply pipes to remove all 
residues. We also recommend installing the taps with a filter. 
The installation of the tap must be done with the surface clean and dry.

 Please cut the water supply before proceeding to the mixer installation.

1 - Após apertada a chapa de fixação, colocar um nível no topo do 
esferovite para verificar se a peça está paralela com o solo. Quando 
estiver garantido o seu nivelamento concluir o aperto dos parafusos.

2 - Prosseguir com as ligações de água, apertando as tubagens 
correspondentes à água quente e água fria.

3- Garantir que as ligações ficam bem feitas, antes de colocar o 
revestimento na parede.

1 - After the plate is placed, please place a level on top of the styrofoam 
to confirm the piece is levelled with the floor. After guaranteeing it is 
levelled please finish screwing the bolts.

2 - Proceed to the water connections, connecting cold and hot water to 
the correspondent tubes.

3- Please guarantee that these connections are done correctly before 
placing the coating on the wall.

1 - Fazer marcação para aperto da parte interna T1.161BI/T1.16BI.
 
2 - Após marcados os pontos de fixação da chapa, furar a parede.

3- Encostar a chapa de fixação à parede,  acertar com furações 
anteriormente executadas.

3 - Apertar a chapa com parafusos compatíveis, deixar alguma folga 
nos parafusos para o passo seguinte.

1 - Please mark the wall to place the internal part T1.16BI

2 -After marking four fixation points, drill the wall

3- Screw the plate with compatible bolts, leaving them with enough 
slack for the following step. 
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1 - Verficar a medida máxima e mínima recomendada, para o 
assentamento do revestimento.

Minima 70 mm
Máxima 90 mm

2 - Após verificada a distância correta para aplicação do revestimento, 
proceder ao assentamento do mesmo.

1 -Verify the maximum and minimum measurement to lay down the 
coating.

Minimum 70mm
Maximum 90mm

2 - After verifying the correct distance to apply the coating, please 
proceed.

 

1 - Após concluído o assentamento do revestimento e preenchimento 
das juntas, proceder à remoção da protecção plástica existente no 
corpo da misturadora.

2 - Remoção da protecção plástica com rosca, existente na bica.

1 - After the coating is applied and tile joints are filled in, please remove 
the plastic protection covering the mixer.

2 - Remove the threaded plastic protection on the spout.
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OK

NO

1 - Retirar a bica da caixa e encaixar o espelho até meio da bica.

2 - Após a colocação do espelho, apertar a rosca de entrada de água na 
bica, com auxílio de uma chave própria.

3- Colocar fita teflon, à volta da rosca de entrada de água da bica.

1 - Remove the spout from the box and fit the plate until half of the 
spout.

2 - After placing the plate, tight the thread of the water outlet into the 
spout, with the help of an appropriate tool.

3- Please apply Teflon tape around the thread of the water outlet in to 
the spout

1 - Após vedada a rosca de entrada de água com fita teflon, apertar a 
bica no local apropriado e indicado na imagem 6.

2 - Certificar que a bica fica corretamente apertada,  em posição vertical.

1 - After isolating the water outlet with Teflon tape, please tighten the 
spout in the appropriate place as indicated on picture 6.

2 - Please confirm that the spout is correctly tighten in a vertical position.
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1 - Após apertada a bica, encaixar o espelho até ao revestimento.

2 - Colocar o espelho no corpo da misturadora, encaixar até ao 
revestimento.

3-  Colocar o manípulo sobre a quadra do cartucho, verificar a 
verticalidade da haste do manípulo.

1 - After tightening the spout, please fit the plate to the wall coating.

2 - Place the plate on the mixer and fit it to the coating.

3-  Place the handle above the cartridge and verify if the rod is vertical 
towards the handle.

1 - Após o encaixe do manípulo no cartucho, proceder ao seu aperto.

2 - Colocar o parafuso umbrako na furação inferior, situada no manípulo.

3- Proceder ao seu aperto com auxílio de uma chave umbrako.

1 - After placing the handle on the cartridge please tighten it.

2 - Place the umbrak bolt on the inside hole in the handle.

3- Screw it with an umbrak key.
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1 - Após concluídos todos os passos anteriormente citados, aplicar 
silicone a volta do espelho da bica.

2 - Aplicar silicone à volta do espelho da misturadora.

Fim de instalação.

1 - After concluding the previous instructions, please apply silicon around 
the plate of the spout.

2 -Apply silicon on the plate of the mixer.

End of installation

A limpeza faz-se utilizando sabão líquido neutro diluído em água. Nunca utilizar detergente líquido que contenha substâncias abrasivas ou à base de ácidos, esfregões abrasivos ou 
desinfetantes. O uso de produtos não aconselhados pode deteriorar irremediavelmente a superfície da torneira. Secar com pano seco e macio. No acabamento lacado, não usar produtos com 
álcool, acetona ou outros solventes.

Cleaning must be done with liquid soap and water. Do not use liquid detergents containing abrasive or acidic substances, abrasive sponges or disinfectants. Incorrect cleaning may permanently ruin 
the surface of taps.
On color finishings, do not use products containing alcohol, acetone and other solvents.

A WE dá garantia a todos os seus produtos em caso de defeitos de fabrico, como se indica a seguir:
Garantia de 5 anos para:
- Defeitos de fusão ou porosidade;
- Defeitos de cartuchos (o desgaste deste componente depende da qualidade da água).
- Defeitos de cromagem (excluem-se defeitos causados por erros de  manutenção, ver instruções de limpeza).
Garantia de 1 ano por:
- Defeitos de o’rings ou guarnições.
- Defeito sobre todos os outros acabamentos.

Para poder fazer uso desta garantia, conserve a factura, juntando a este documento. A garantia dá direito à substituição gratuita das partes que, por defeitos de fabrico, causem um 
funcionamento irregular, sempre que não tenha provocado por mau uso, erro de manutenção, instalação irregular, montagem por pessoas não qualificadas ou causas de força maior.  Os 
produtos defeituosos devem ser enviados para a WE com portes pagos pelo expedidor, juntando este documento de garantia e a cópia da factura de compra, onde serão imediatamente 
substituídos e enviados com portes suportados pela WE.  O incumprimento destas condições anulará imediatamente a garantia. 

WE guarantees all its products in case of manufacturing defects, as follows:
5-year warranty:
- Cartridge defects (the wear of this component depends on water quality);
- Chrome plating defects (defects caused by maintenance errors
are excluded, please refer to cleaning instructions).
1-year warranty:
- O-rings or fittings defects.
- Defects on remaining finishes.

In order to use this warranty, please keep the invoice and attach itto this document.Warranty grants the right of free replacement of parts that cause an irregular operation due to manufacturing 
defects, in every cases in which malfunction is not caused by incorrect use, maintenance errors, irregular installation, assembly made by unqualified people or reasons of force majeure. Defective 
products must be sent to WE, with shipping expenses borne by the sender – this warranty document and a copy of the purchase invoice must be attached to the package – where the products will 
be promptly replaced and send back with shipping expenses borne by WE. Non-compliance of this conditions will render the warranty null and void. 
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IMAGEM 1 
- Desapertar o perno do manípulo, com auxílio de uma chave umbrako.

IMAGEM 2 
- Remover o manípulo da quadra do cartucho.

IMAGEM 3 
- Desenroscar o cobre cartucho situado no corpo principal da 
mistutadora.
- Desapertar a porca de aperto com auxílio de uma chave inglesa.

IMAGEM 4 
- Após a remoção da porca de aperto, conseguirá remover o cartucho, 
assim poderá efectuar a sua correta susbtituição.
- Para a aplicação de um cartucho novo, deve efectuar o processo 
inverso.

PICTURE  1  
- Unscrew the handle with the help of the umbrak key.

PICTURE 2 
- Remove the handle from the top of the cartridge.

PICTURE 3 
- Unscrew the copper cartridge placed inside the body of the mixer.
- Loosen the locknut with the help of a wrench.

PICTURE 4 
- After removing the locknut, you will be able to remove the cartridge and 
proceed to its replacement.
-To apply the new cartridge please consider the reverse procedure.

IMAGEM 1 
- Utilizar chave própria fornecida na embalagem da bica, para 
desapertar o arejador.

IMAGEM 2 
- Encaixar a chave do arejador na ponta da bica e rodar.

IMAGEM 3 
- Remover o arejador da bica.

IMAGEM 4 
- Após a remoção do arejador lavar com água corrente, para eliminar 
impurezas.
Se este procedimento não for suficiente ou se o arejador estiver 
danificado deve proceder à susbituição do mesmo, seguindo todos os 
passos inversamente.

PICTURE  1  
 - use the tool supplied in the spout box, to unscrew the aerator.

PICTURE  2
-Fit the aerator key on the end of the spout and unscrew it.

PICTURE  3 
- Remove the aerator from the spout

PICTURE 4 
- After removing the aerator wash it with running water to eliminate any 
remaining deposit. 
If this procedure is not enough or if the aerator is damaged, it should be 
replaced, following the reverse procedure.
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SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO
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SUBSTITUIÇÃO DO AREJADOR
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