Wise Flush kézmosós WC tartály - beüzemelési útmutató
Az alábbi használati utasítás minden Wise Flush rendszer beüzemelésére vonatkozik. A
beüzemelést képzett vízvezeték szerelőnek kell végrehajtania. Amennyiben a kézmosós WC tartály
beüzemelése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, az érvénytelenítheti a termékre
vonatkozó garanciát.

Beüzemelés
1. Távolítsa el a WC tartályt a dobozából, és ellenőrizze le, hogy nem sérült-e.
2. A WC tartályt gyárilag 6/3 literes öblítési szintre van beállítva, és nincs szükség ennek
átállítására. Amennyiben szükség van a beállítás ellenőrzésére, akkor a befolyó és kifolyó
szelepet az 1. ábrán látható módon állítsa be.

Befolyó szelep
Kifolyó szelep
3. Ellenőrizze le, hogy a befolyó és kifolyó szelep megfelelően meg van-e szorítva. Figyeljen
arra, hogy ne húzza túl szorosra.
4. Helyezze a WC tartályt a felszerelési magasság szintjére, és jelölje meg a WC tartály alját. A
WC tartály aljától mérje ki a tartályon található rögzítő lyukak középpontját. Ennek a
pontnak a felhasználásával pozicionálja a tartó sín falhoz, és rögzítse azt (1. Ábra).

1. Ábra
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5. Helyezze a mosdókagyló foglalatba a rozsdamentes acél kivezető csövet (csap) a 2. ábra
szerint. A tartó anyacsavart szorosan tekerje be a 3. ábra alapján.

2. Ábra

3. Ábra

6. Helyezze a hajlékony csövet alulról a rozsdamentes acél kivezető csőre a 4. ábra alapján.

4. Ábra

7. A mosdókagyló tetőt helyezze a WC tartály tetejére. Ezt követően pozicionálja a WC
tartályt a falhoz úgy, hogy az belepattanjon a tartó sínbe az 5. ábrán látható módon.

5. Ábra
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8. Mérje le a WC tartály kivezető öblítő csöve és a WC kagyló bevezető öblítő csöve közötti
távolságot. Vágja méretre a vízszintes és függőleges öblítő csövet úgy, hogy az szorosan
illeszkedjen a kagyló bevezető csövéhez. Ne felejtse el bekenni az öblítő cső gyűrűjét
behelyezés előtt. (5. Ábra).

5. Ábra

Befolyó szelep összekötése
1. Óvatosan tisztítsa le a csövet és a tömítést, majd kösse össze a befolyó szelepet a
vízforrással. Figyeljen oda, hogy a vízforrás és a befolyó szelep összekötésénél a vezeték ne
kerüljön 13 mm-nél mélyebben a szelep törzsébe, mert akkor akadályozhatja a víz folyását.
2. Töltse fel a WC tartályt. Ellenőrizze, hogy a befolyó szelep úszója ne érintkezzen a WC
tartály falával, és hogy szabadon mozogjon fel és le.
3. Ellenőrizze, hogy a WC tartály töltése megáll-e a WC tartály belső falán található jelző
pontnál. Ha eltérést tapasztal, akkor a módosítsa a beállításokat a 2. ábra alapján

Végső ellenőrzés
1. Ellenőrizze a teljes- és félöblítés gomb helyes működését.
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás.
Működtetés, karbantartás és tisztítás
1. Használja igény szerint a víztakarékos fél öblítés vagy a teljes öblítés gombot.
2. A WC tartály külső részét folyékony mosószerrel és nedves törlőkendővel tisztítsa.
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