
összeszerelési útmutató
Mosdó és bidé csaptelephez

'fuFf#
ffi]\. t.l
#,Wfu]

összeszerelési útmutató
XaattiltÓ- és zuhany-csapte-
lepekhez

összeszerelési útmutató
Mosogató csaptelephez

1.Csavarja szorosan a flexibilis bekötő-
csövet (6) a csaptelepre !

2. Csavarja a menetes szárat (4) a csap-
telepre !

3, Helyezze a tömítést (1) a csapte|ep
alá, dugja helyére a leeresztő pálcát (8),
és helyezze a csaptelepet a mosdóba
vagy a bidébe !

4. Helyezze rá a menetes (4) tömítóst és
az alátétet, majd rögzítse a csaptelepet
az ellenanyával (5) !

4a. Kétkaros csaptelep esetén: helyezze
a lengő kiíolyócsövet a csaptelepre és
rögzítse!
5, Húzza meg a flexibilis bekötőcső hol-
landiját (7)!
6. Az ábra szerint szerelje be a leeresztő
szelepet a mosdóba (9) és kösse
össze a keresztrudat (10) az emelőrúd-
dal (8) !

7. Nyissa meg a csapot és ellenőrizze,
hogy minden kötés jól tömített-e!

1. Ha a ,,Z" idom (,l) menetének íelüle-
te nem durva, érdesííse a 1/2" mene-
tet ( a kisebb méretű menet ) egy
fűrészlap segítségével.
2, Szigetelje le a,Z" idomot (1) kóc-
cal, tömítőpasztával, tömítőszalaggal
vagy teflonszalaggal !

3. Csavarja be a,,Z" idomokat a fali
korongba és ellenőrizze, hogy a csat-
lakozók a fallal merőleges szöget zár-
nak-e be, ós hogy faltól való távolsá-
guk azonos-e !

Erre azért van szükség, hogy a felső
anyáknál nehogy tömítetlenség fordul-
jon elő.
4. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a be-
csavart 'Z" idomok a csaptelep közép-
méretéhez képest mindig vízszintesek
legyenek !

5. Kézzel csavarja a takaró rózsákat
(2) a ,,Z" idomokra (1) a falra l

6, Helyezze a tömítéseket (3) a felsó
anyákba és sima felületú villáskulcs-
csal szorítsa meg a csaplelepet.
(soha ne használjon fogazott fogót!)
7. Nyissa meg a csapot és ellenőriz-
ze, hogy minden kötés jól tömített-e !

1. Készítsen megfelelő átmérőjű
lyukat a mosogatóba vagy a mun-
kalapba !

2. A flexibilis bekötőcsövet (1) csa-
varja szorosan a csaptelepbe !

3. Csavarja a menetes száral (2) a
csaptelepbe !

4. Tegye a tömítést ( 3 ) a csapte-
lep alá és utána helyezze a csapte-
lepet a mosogatóra vagy illessze a
munkalapba!
5. Helyezze a menetes szárra (2) a
tömítést {4) és az alátét (5), majd a
csaptelepet ez ellenanyával (6)!
6. Húzza meg a flexibilis bekötócső
hollandiját (7)!
7, Nyissa meg a csapot és ellen-
őrtzze, hogy minden kötés jól tömí-
tett-e!

FoNToS FIGYELMEZTEúSEK rLaxIBILIS B[KÖTŐC§Övrxmz

1. A ílexibilis bekötőcsöveket ne hajlítsa meg közvetlenül a bekötés
után,hagyjon legalább 1 S-mm-es egyenes szakaszt!

2. A ílexibilis bekötőcsöveket ne törje meg,a minimális 2Omm-es
§ugarat vegye íigyelembe!

3. Kerülje a flexibilis bekötőcsövek megcsavarodását !

4. Kerülje a flexibilis bekötócsövek megnyújtásátI

5. Ne tekerje össze a tömlőt beszereléskor!
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A MÚSZAKI ADATOK YÁLTOZTATÁSÁNAI( JOGÁT F,ENNTARTJUIi!

A KI- És BEszERELEsHEz vncy[ FIGvF,i,EMBE A RAIzoKAT ES A M§LLEIfiLT spECúLIs összE§ZaRfLÉ§I
, ÚTMUTATÓBANLEÍRTAKAT!


