
INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ  
GASTRO 5

 W skład kompletu wchodzą:
1. Bateria  jednouchwytowa, ścienna.
2. Zestaw montażowy  do połączenia baterii z instalacją.     
3. Rura chromowana z zaworem przełączającym.
4. Wylewka obrotowa.
5. Wspornik rury z wkrętami ze stali nierdzewnej i kołkami rozporowymi Ø 8 mm.
6. Uchwyt  natrysku ręcznego.
7. Natrysk ręczny z dźwignią i pierścieniem z tworzywa szt. do ustawienia ciągłego wypływu.
8.  Wąż natryskowy w osłonie ze stali nierdzewnej.
9. Chromowana sprężyna węża natryskowego.
10. Instrukcja.

MONTAŻ BATERII :
1.Połączyć baterię z instalacją wodociągową za pomocą elementów
 wchodzących w skład zestawu montażowego.

2.Wsunąć koniec rury w króciec baterii i połączyć rurę 
z baterią dokręcając ręką nakrętkę.

3.Założyć na rurę wspornik i zablokować go w odległości 10 cm od 
sześciokątnego elementu znajdującego się w górnej części rury.

4.Skrócić ramię wspornika do wymaganej długości, osadzić je w stopce
wspornika i zablokować dokręcając kluczem imbusowym 2,5 mm
wkręt znajdujący się w bocznej ściance stopki.

5.Wytrasować i wywiercić otwory w ścianie pod kołki rozporowe Ø 8 mm
 i przymocować wspornik do ściany.

6.Odłączyć rurę od wspornika i wymontować rurę z baterii.

7.Połączyć rurę z wężem – w tym celu należy przyblokować nakrętkę
węża kluczem płaskim 24 mm i wkręcić w nią koniec rury ( używając
do tego celu klucza płaskiego 34 mm lub klucza nastawnego ),
obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara sześciokątny
element znajdujący się w górnej części rury.

8.Poluzować kluczem imbusowym 2,5 mm wkręt w pierścieniu 
z tworzywa sztucznego znajdującym się przy dolnym końcu sprężyny 
i przesunąć sprężynę ku dołowi, aż do oparcia się pierścienia 
o sześciokątny element oporowy. W tym położeniu zablokować
pierścień wkręcając lekko ( nie do końca ) kluczem imbusowym wkręt
blokujący.

9.Połączyć całość z baterią  i ze wspornikiem przymocowanym
uprzednio do ściany.

10.Zamocować na stałe uchwyt spryskiwacza w odległości 10 cm poniżej
wspornika ściennego. 

11.Zamontować wylewkę.

UWAGI MONTAŻOWE :

1. Próby szczelności instalacji należy wykonywać przed zamontowaniem baterii.
2. Na instalacjach wodociągowych zasilających baterię stosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia mechaniczne.

UWAGI EKSPLOATACYJNE :

1. Po zakończeniu używania baterii należy ją zamknąć. Nie zostawiać pod ciśnieniem wody węża i spryskiwacza.
2. Powierzchnie chromowane czyścić wodą z mydłem. Nie używać chemicznych środków  czyszczących


