model baterii: GRASSE

INSTRUKCJA MONTAŻU
BATERII KUCHENNEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

UWAGA: Bardzo oszczędna bateria.
Zużycie wody nie więcej niż 6l/min (przy ciśnieniu 3 bar).
SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII. SPIS STANDARDOWYCH ELEMENTÓW:
Uwagi:
1.Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
2. Rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.
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Nazwa elementu
Korpus baterii
Gwint mocowania
Mocowanie węża prysznicowego
Uszczelka gumowa
Podkładka gumowa
Nakrętka blokująca
Wąż prysznicowy
Plastikowe wzmocnienie
Ciężarek węża z wkrętami
Wężyk podłączeniowy 3/8”
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Instrukcja montażu
- Nie należy demontować korpusu głównego - został on prawidłowo i precyzyjnie zmontowany oraz sprawdzony przed opuszczeniem fabryki.
- Aby uniknąć zablokowania głowicy baterii, należy przepłukać instalację wodociągowej przed montażem.
- Po montażu należy się upewnić, czy wszystkie złącza są dokładnie uszczelnione i czy nie przeciekają.

- Warunki użytkowania: ciśnienie robocze 0,05-0,5 MPa (wyłącznie z ciśnieniem zimnej i gorącej wody), przy temperaturze wody w zakresie od 4°C
do 90° C
- Należy się upewnić co do prawidłowości podłączeń wężyków podłączeniowych gorącej i zimnej wody: patrząc od przodu baterii, wyjście gorącej
wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.

- Należy się upewnić, czy otwór instalacyjny jest właściwych rozmiarów (Ø35 mm).
- Przepłukać instalację wodociągową.
- W wystające rurki wkręć wężyki podłączeniowe (10). Rób to z wyczuciem aby nie uszkodzić rurek.
- Włożyć uszczelkę gumową (4) na gwint mocowania (2).
- Włożyć tak przygotowany korpus baterii w otwór zlewozmywaka lub blatu.
- Założyć od dołu zlewozmywaka (blatu) podkładkę gumową (5) a następnie nakrętkę blokującą (6).
- Przykręcić baterię za pomocą nakrętki blokującej (6), aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka (blatu).
- Podłączyć wąż prysznicowy (7) z mocowaniem węża (3). Powinien być przykręcony do najdłuższej rurki.
- Podłączyć węże podłączeniowe (10) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były
załamane. (Trzeba zwrócić uwagę, aby w wężykach (10) były uszczelki gumowe, które są w komplecie z wężykami.)
- W odpowiednim miejscu na wężu prysznicowym (7) zamocować ciężarek (9).
- Sprawdzić, czy wylewka lekko się wyciąga i wkłada w korpus baterii, ewentualnie dokonać regulacji.
- Sprawdzić, czy cały układ baterii po całkowitym montażu jest szczelny.
Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym
zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.
UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

Użytkowanie. Korzystanie z produktu
- Pociągnij uchwyt w dół, aby uruchomić dopływ wody. Podnieś, aby odciąć dopływ.
- Przekręć dźwignię uchwytu w lewo, aby zwiększyć przepływ gorącej wody.
W celu obniżenia temperatury wody należy przekręcić uchwyt w prawo.

Czyszczenie i konserwacja.
Aby produkt pozostał czysty, należy stosować się do poniższych wskazówek.
1.Baterię należy przepłukiwać czystą wodą i suszyć jedynie przy użyciu miękkiej szmatki
2. Wszelkie zabrudzenia należy czyścić delikatnym płynem lub detergentem do szkła.
3. Nie należy używać detergentów z dodatkiem ściernym, polerki, chusteczek do dezynfekcji, chusteczek papierowych lub skrobaczki.
4. Nie należy stosować detergentów kwasowych, nierozpuszczalnych detergentów granulowanych lub mydła.
5. W razie potrzeby należy wykręcić perlator i go wyczyścić.

