Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy bidé funkciós WC-nket választotta.
Az ivóvízvédelmi törvényeknek való megfelelés érdekében a Temtasi bidé funkciós WC a DIN
EN 1717 szabvány szerinti biztonsági szerelési készlettel rendelkezik. A gyártói garancia csak
szakszerű beszerelés (lásd beépítési útmutató) esetén érvényes.
A Temtasi bidé funkciós WC megfelelő működéséhez csőmegszakítóval (pl. az
opcionális "SLS" biztonsági vezetékkészlettel), a beszerelés során a következőket kell betartani.
1. Az A1 csővezeték-megszakítót az öblítőtartálynál legalább 150 mm-rel a maximális nem
ivóvízszint fölé kell szerelni.
2. A csőmegszakító után tilos elzárást elhelyezni.
3. A bidé funkciós WC beszerelése és befalazása előtt, kérjük, ellenőrizze annak funkcióját és
tömítéseit. Ilyenkor a csőmegszakítóból folyó víz normális jelenség. Ez azonban az
öblítőtartályban marad és öblítéskor kerül felhasználásra.

!

Először az armatúrát szerelje be
cső nélkül, utána pedig szerelje
fel a csöveket belülről.

csőmegszakító A1

A – lefolyó
W – meleg
K - hideg

szállítási csomag
kerámia WC
beépített fúvókával

flexibilis cső

mozgatható
vezetékek

kiegészítés. amennyiben megrendelte az opcionális "SLS" biztonsági vezetékkészletünket
egykaros keverő csaptelep

csőmegszakító

átmeneti csatlakozó

flexibilis cső és
tömítés

Összeszerelési lépések (biztonsági csőkészlet használata esetén):
1. Helyezze be a keverőcsapot a WC oldalsó nyílásába, igazítsa meg és
kézzel húzza meg.
2. Csatlakoztassa a hidegvíz-{K), a melegvíz-{W) és a kifolyóvíz-{A)
tömlőket belülről az armatúrához, és kézzel húzza meg (lásd a
armatúrarajzot I 3. kép).
és kézzel húzza meg (lásd a szerelvény azonosítóját a 3. ábrán).
3. Fúrjon lyukat, szerelje fel a csőmegszakítót, és helyezze be a
tömítőgyűrűt.
4. Ügyeljen arra, hogy a hideg/meleg/kimeneti csatlakozókat úgy
szerelje fel, hogy azok a végső összeszerelés során mozoghassanak,
hogy a tömlők ne gyűrődjenek meg, amikor visszatolja őket.
5. Nyomja be a kimeneti tömlőt kívülről a tartályba (kb. 15-20 cm).
6. A tömlő másik végét hagyja kiállónak a WC rögzítési oldalán.
7. A végső összeszereléshez helyezze a tömlő végét a WC-csészébe.
8. Csavarja fel a WC-t, és húzza be a tömlőt a tartályba anélkül, hogy
megtörné.
9. Vágja el a tömlőt tisztán a tartályban, és csatlakoztassa a
csőmegszakítóhoz.
10. Feltétlenül tartsa be a csatlakozási méreteket!

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Figyelem: Nem kötelező érvényű összeszerelési útmutató! Más beépítési
változatok is lehetségesek!
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a +49 30 53215256
telefonszámon.
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