
MANUAL DE INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES

COADEIRA
FACILITA

Leia todo o manual
antes de iniciar

a instalação.
A marca do lazer



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para garantir a segurança dos usuários e o melhor funcionamento da piscina, a 
Coadeira Facilita e toda a instalação hidráulica da piscina deverá seguir 
rigorosamente as especificações estabelecidas pela ABNT contidas na NBR 
10339. A Coadeira Facilita Viva Vida dispõe de via para:
- dreno de fundo (conexão Ø 50,0mm ou cano Ø 40,0mm);
- aspiração da bomba (conexão Ø 50,0mm ou cano Ø 40,0mm);
- esgoto (Ø 20,0mm).

Ela deve ser instalada conforme a Figura 1, abaixo:

É importante salientar que a força da sucção, em instalações inadequadas, pode causar acidentes e 
até mesmo ferimentos graves em banhistas. Por conta disso, a Viva Vida não se responsabiliza por 
quaisquer incidentes que decorram de instalações que descumpram as orientações prescritas neste 
manual e na referida norma técnica.

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Viva Vida!
A Coadeira Facilita Viva Vida foi desenvolvida dentro dos melhores padrões 
de qualidade e inovação para retirar da superfície da água de sua piscina as 
sujeiras que ficam suspensas, além de funcionar como controlador do nível da 
água evitando transbordamentos acidentais.

Aspiração da bomba
cano Ø 40mm ou
conexão Ø 50mm

Dreno de fundo
cano Ø 40mm ou
conexão Ø 50mm

Esgoto
cano Ø 20mm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A Coadeira Facilita deve ser instalada na borda oposta à borda dos dispositivos 
de retorno para que a circulação da água seja feita de maneira eficiente. 
Outro importante cuidado que se deve ter na instalação da Coadeira Facilita é 
em relação ao nível da água da piscina. A Coadeira Facilita deve ser instalada 
entre 3 e 5cm da borda da piscina, afim de que a lâmina d’água fique entre a saída 
para o esgoto (evitando transbordamentos acidentais) e o acesso para o motor,



Posicione o gabarito que acompanha a Coadeira Facilita de acordo 
com as orientações contidas na Figura 2, certificando-se de deixá-lo 
bem nivelado. Marque com cuidado as furações e o rasgo para o 
corpo da Coadeira na parede da piscina.
IMPORTANTE: Descarte o gabarito após a marcação na borda da 
piscina.

1

Execute o rasgo para o corpo da Coadeira e faça a furação para os 
parafusos conforme a marcação do gabarito. Recomendamos a 
utilização de broca 5mm para a furação dos parafusos.

2

Encaixe as borrachas de vedação no corpo da Coadeira e no flange 
utilizando as pequenas garras das borrachas para auxiliar.
Posicione a Coadeira com uma das borrachas de vedação pelo lado 
de fora da piscina, e a flange com outra borracha de vedação no 
interior da piscina conforme a Figura 3, abaixo.
Fixe as duas partes utilizando os 16 parafusos que acompanham o 
produto.

3

inserto para a aspiração da piscina, para que não entre ar no sistema hidráulico, 
conforme pode ser percebido na Figura 2, abaixo:

Esgoto

Aspiração

Borda da piscina

Nível da água

3 a 5cm

INSTALAÇÃO:
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A - Flap
B - Cestinho
C - Espelho
D - Tampa  frontal
E - Parafusos de inox
F - Flange
G - Borrachas de vedação
H - Parede da piscina
I - Corpo da Coadeira



Viva.Vida.Produtos.de.Lazer.Ltda
@vivavidaprodutosdelazer

INSTRUÇÕES DE USO

Depois de fixar firmemente todos os 16 parafusos, posicione o 
Cestinho nos sulcos do corpo da Coadeira, a Tampa frontal sobre o 
Flange e encaixe o Espelho de acabamento (tome cuidado para não 
deixar o logotipo da Viva Vida de ponta-cabeça). Pronto! Está 
finalizada a instalação da sua Coadeira Facilita!

4

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1 Flap (A)
1 Cestinho (B)
1 Espelho (C)
1 Tampa  frontal (D)
16 Parafusos de inox (E)
1 Flange (F)
2 Borrachas de vedação (G)
1Corpo da Coadeira (I)
1Gabarito de instalação;
Manual de instruções e instalação. V
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LIMPEZA DO CESTINHO
A Coadeira Facilita oferece muita simplicidade para limpar o cestinho, basta 
elevar a tampa frontal até que ela fique fixa no «clic» e retirar o cestinho com o 
flap para efetuar a limpeza. Depois de recolocar o cestinho, é só voltar a tampa 
frontal para a posição original.

ESPELHO FRONTAL REMOVÍVEL
A Coadeira Facilita conta com espelho frontal removível. Caso haja 
necessidade de substituir esta peça (ou mesmo a tampa frontal ou o cestinho) 
devido ao desgaste natural decorrente da exposição às intempéries, basta 
adquirir separadamente a peça e efetuar a troca. 

FUNÇÃO ASPIRAÇÃO
Para aspirar a piscina pela sua Coadeira Facilita também é muito simples: eleve a 
tampa frontal até o «clic» e conecte o adaptador ou a mangueira diretamente no 
corpo da Coadeira. Não é necessário retirar o cestinho para aspirar a piscina! 
Depois de aspirar a piscina, retire a mangueira e volte a tampa frontal para a 
posição original.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Material: ABS, PP e TPE
Medidas: 280x230x197mm(LxPxH)
Peso: 1,350kg


