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Alkatrészek ellenőrzése
Standard alkatrészlista
Kérjük, ellenőrizze az alkatrészlistát és lépjen kapcsolatba vállalatunkkal és 
forgalmazónkkal, ha bármilyen rendellenességet tapasztal!
Megjegyzés:
1. Az alkatrészeket, funkciót nem érintő változások esetén értesítés nélkül 

módosíthatjuk. 
2. A rajzok csak referenciaként szolgálnak. A termékek mérete és alakja kapcsán nézze 

meg az aktuális vízcsapot!

Szerelési Útmutató
• Ne szerelje szét az alaptestet, mert az a gyártás során lett pontosan összeszerelve 

és hitelesítve!
• Annak érdekében, hogy elkerülje a csaptelep működési problémáit, szerelés előtt 

folyassa át alaposan vízzel a vízvezeték rendszert!
• Szerelés után győződjön meg arról, hogy mindegyik csatlakozás a tömítés jó és 

nincs szivárgás!
• Használati feltétel: 0.05-1.0 MPa üzemi nyomás (mind hideg és meleg víz esetén) és 

4 °C- 90 °C vízhőmérséklet
• Győződjön meg arról, hogy a hideg és melegvíz bevezető csövet megfelelően 

csatlakoztassa! Ha szemben áll a csapteleppel, akkor a melegvíz-csövet a bal és a 
hidegvízcsövet a jobb oldalon csatlakoztassa!  
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Tisztítás és karbantartás
Kövesse az alábbi útmutatásokat annak érdekében, hogy a 
termék tiszta és csillogó legyen! 
1. Folyassa át tiszta vízzel és csak puha ronggyal törölje 

szárazra! 
2. A szennyeződéseket gyenge folyékony tisztítószerrel vagy 

ablaktisztítóval távolítsa el!
3. Ne használjon mosószert, polírozót, nedvszívó rongyot, 

papírtörlőt vagy kaparó eszközt!
4. Ne használjon savas mosószert, oldhatatlan szemcsés 

szerkezetű mosószert vagy szappant!
5. Csavarja le a porlasztót és tisztítsa meg, ha szükséges!  

Használat
Hogyan használja a forgatókart?
1. A csap megnyitásához emelje felfelé, az 

elzáráshoz nyomja lefelé a kart!
2. A kifolyó víz hőmérsékletének 

növeléséhez forgassa balra, míg a 
vízhőmérséklet csökkentéséhez forgassa 
jobbra a kart!

Szerelési eljárás
Győződjön meg arról, hogy a szerelési lyukak
megfelelő méretűek! 
Csatlakoztassa az alaptestet és a 
vízvezetékcsövet a bevezető vízvezetékcsővel! 
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