Instrukcja montażu
ZESTAW FIX-FIT Z PÓŁKĄ
AREX.SS.040CR
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Uwaga!
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
Przed przystąpieniem do montażu półki fix fit do źródła wody należy bezwzględnie przepłukać rury poprzez przepuszczenie wody (1-2
minuty) w celu przeczyszczenia rur.
Po zamontowaniu półki fix fit i podłączeniu do baterii należy ponownie sprawdzić szczelność wszelkich połączeń.
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Przygotowanie miejsca montażu biorąc pod uwagę rozstaw
elementów montażowych zestawu oraz wyprowadzenia
wody (jak na rysunku). Następnie należy wywiercić 2 otwory
o średnicy dopasowanej do załączonych do zestawu kołków
montażowych.
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Dokonujemy instalacji załączononych elementów montażowych do wywierconych wcześniej otworów oraz przygotowanego wyprowadzenia wody, w kolejności jak ponizej:

1. Umieszczmay kołki montażowe do przygotowanych
otworów
2. Do otworu montażowego A mocujemy element montazowy
za pomocą śruby. Należy pamiętać o poprawnej lokalizacji
otworu (jak na rysunku)
3. Do wyprowadzenia wody wkręcamy łącznik 1/2’ załączony
do zestawu (ewentualnie dociąć na żądaną długość)
i nakładamy na niego łącznik. Należy pamiętać o dodatkowym
uczelnieniu łącznika 1/2’
4. Mocujemy na ścienia płytkę maskującą - osadzając ją na
zamocowanym elemencie montażowym oraz łącznikach (przy
wyprowadzeniu wody) przytwierdzająć za pomocą nakładki
oraz śruby (otwór montażowy B). Główkę śruby maskujemy za
pomocą chromowanej nakładki.

W celu przytwierdzenia półki fix fit do ściany
nakładamy półkę na przygotowane elementy,
pamiętając że półka powinna być oparta na płytce
maskującej. Następnie dokręcamy śruby imbusowe
za pomocą klucza imbusowego.
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Element montażowy

Umieszczamy słuchawkę prysznicową
wraz z wężem prysznicowym do uchwytu
na półce.

WAŻNE !
•
Do konserwacji elementów zestawu nie wolno używać środków zawierających substancje cierne mogących porysować powierzchnię oraz nie wolno stosować
substancji zawierających nawet minimalne ilości środków żrących i/lub kwasów.
•
W celu utrzymania zestawu w dobrym stanie przez długi czas zachęcamy do częstego czyszczenia wodą z mydłem oraz miękką szmatką.
•
Gumki słuchawki wymagają czyszczenia – woda twarda powoduje powstanie naturalnych zabrudzeń i osadów na nich, a to skutkuje osłabieniem strumienia wody.
•
Produkt nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.
•
Producent nie odpowiada za produkt nieprawidłowo: złożony, zainstalowany oraz użytkowany, pielęgnowany i konserwowany.
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