Montážní instrukce vanové baterii WIESS
- KONTROLA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Seznam standardního příslušenství
Prosíme o kontrolu příslušenství uvedeného níže a v případě chybějící součástky kontaktujte prodejce.

Poznámky:
1.
2.

Příslušenství může být bez upozornění a ovlivnění
provozuschopnosti baterie změněno.
Obrázek slouží ilustračně, výrobek, rozměry a tvar odkazují ke skutečnému produktu.

INSTALAČNÍ INSTRUKCE
 Nerozebírejte tělo baterie, bylo smontováno
a prověřeno řádně a pečlivě před opuštěním továrny;
 Před instalací propláchněte přívod vody,
aby se zabránilo zaseknutí baterie;
 Po instalaci se ujistěte, že jsou všechny spoje
pevně uzavřené a neprotékají;
 Podmínky užití: Pracovní tlak je 0,5-6KPa
(zahrnuje tlak studené i teplé vody), teplota vody 4°C-90°C;
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 Ujistěte se, že je připojení studené/teplé vody správné, pokud se stojí před baterií, horká voda vlevo a
studená voda vpravo.

PRÚBĚH INSTALACE
 Prosíme, postupujte dle instalačního postupu

Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou.
UŽITÍ
 Použití madla
1) Naklopte madlo k otevření průtoku vody,
sklopte pro uzavření.
2) Pootočte madlem doleva pro přidání horké
vody a větší teplotu, pro nižší teplotu naopak.
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 Použití přepínače
1) Přepínačem se mění průtok vody
z kohoutku nebo sprchy.

Montážní instrukce vanové baterii WIESS
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 K udržení produktu v čistém a lesklém stavu, postupujte dle pokynů níže:
1. Opláchněte čistou vodou a osušte pouze jemným hadříkem
2. Pokud jsou na baterii nečistoty čistěte pouze neagresivními čistícími prostředky nebo čističem na skla.
3. Nepoužívejte čistící přípravky s příměsí pevných částic, leštidla, papírové kapesníčky nebo škrabky.
4. Nepoužívejte agresivní čističe, čističe s nerozpustnými částicemi nebo mýdlo.
5. v Případě potřeby vyjměte perlátor pomocí mince a vyčistěte.

ZÁRUKA, REKLAMACE
Dodavatel vodovodní baterie poskytuje záruku na těsnost kartuše po dobu 5 let, na povrchovou úpravu
a ostatní časti 2 roky ode dne instalace potvrzené na záručním listě (instalace musí být provedena maximálně 6
měsíců od data prodeje, kvalifikovanou osobou) pokud nebude v záručním listě uvedeno datum montáže tak se
jako datum montáže počítá den zakoupení, pokud je:
• doložen vyplněný záruční list a doklad o zakoupení
• dodrženy postupy a instrukce dle tohoto návodu
Prodejce je povinen výrobek při prodeji předvést a prokázat jeho kvalitu. Na pozdější reklamace na mechanické
poškození se nebude brát zřetel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací, nevhodným
používáním, nesprávným nebo nedostatečným udržováním výrobku, zamrznutím vody v baterii. Reklamace se
uplatňuje písemně u firmy, která provedla instalaci nebo u prodejce.
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