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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII ŚCIENNYCH

1.  Montaż baterii rozpoczynamy od wkręcenia nakrętek mimośrodowych 
w odpowiednie kształtki instalacji wodociągowej w ścianie.

2.  W gniazdach baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym.
3. Na nakrętki mimośrodowe nakręcamy pierścienie maskujące.
4.  Skręcamy baterię z instalacją za pomocą klucza hydraulicznego 

z osłoniętymi szczękami, aby nie uszkodzić powierzchni zewnętrznej 
baterii.

5.  W przypadku baterii wannowych i natryskowych przykręcamy dodatkowo 
wąż natryskowy wraz ze słuchawką (jeśli znajduje się w zestawie).

6.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII SZTORCOWYCH

1.  Montaż baterii rozpoczynamy od wkręcenia w nagwintowany otwór 
baterii śruby mocującej nagwintowanej na całej długości (w niektórych 
typach baterii są dwie takie śruby).

2.  W wyloty baterii wkręcamy giętkie wężyki doprowadzające wodę ciepłą 
i zimną.

3. Baterię wstawiamy w otwór zlewozmywaka (umywalki lub bidetu).
4.  Przykręcamy baterię do zlewozmywaka (umywalki lub bidetu) za pomocą 

śruby (śrub) opisanych w punkcie 1 podkładając pod nakrętkę podkładkę 
metalową i gumową. Mocowanie powinno być pewne, ale niezbyt 
mocne, aby nie powodować odkształceń lub zbytnich naprężeń.

5.  Łączymy baterię z instalacją za pośrednictwem zaworków kątowych 
z filtrem siatkowym. Brak zaworków z filtrem może spowodować 
uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia 
znajdujące się w wodzie.

6.  W bateriach umywalkowych i bidetowych do zamontowanej baterii 
dołączamy korek automatyczny (jeśli znajduje się w zestawie).

7.  Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich złączek, a w przypadku 
wykrycia nieszczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego 
połączenia.

8.  W bateriach z wyciąganym wężem należy połączyć słuchawkę z wężem, 
wstawić wąż z słuchawką w gniazdo baterii i połączyć go z rurką 
dopływową wody. Na wężu montujemy ciężarek wciągający wąż do 
gniazda baterii.

Dział Reklamacji i Serwisu
95-100 Zgierz ul. Twarda 11/13

tel. (42) 714 30 00, fax (42) 714 30 09
INFOLINIA: 0 800 242 515

Wszystkie nasze baterie posiadają atest Państwowego 
Zakładu Higieny. Na pisemne żądanie wystawiamy również 
Deklarację Zgodności Producenta z obowiązującą normą.
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W bateriach wannowych i natryskowych montujemy na ścianie uchwyt 
na słuchawkę (jeśli znajduje się w zestawie).


