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 - Telepítés előtt ellenőrizze a tömlőt.

NE!

 - Ne szerszámmal,

 - hanem kézzel húzza meg az O-gyűrűs csatlakozókat, ameddig 
mechanikus ellenállást nem érez.

 - A tömlőt ne szerelje falba.

 - A tömlőt mindenféle csavarás vagy feszültség nélkül húzza meg.



- 3 -

 - Bármilyen, akár csak kevésbé agresszív anyaggal való tartós érintkezés 
is a külső szegély károsodását vagy a tömlők későbbi repedését 
okozhatja.

 - A tömlő meghajlítása előtt tartson a belső átmérő kétszeresének 
megfelelő egyenes szakaszt.

 - Tartsa be a minimális hajlítási sugarat (DN = névleges belső átmérő):

DN6 = Ø25 mm
DN8 = Ø30 mm
DN10 = Ø35 mm
DN13 = Ø45 mm

 - Húzza meg kézzel a tömített csatlakozókat (anyákat) amennyire tudja, 
majd fordítson rajta ¼ fordulatot egy alkalmas csavarkulccsal.

 - A telepítés után bármely, akár minimális szintű feszültség elkerülendő 
(pl. a lengőkar vagy a szifon rögzítése közben).

NE!

OK!
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Kérem, a telepítés és használat 
előtt figyelmesen olvassa át ezt 
a használati útmutatót. Ez egy 
végfelhasználóknak szánt  
használati útmutató. Kizárólag 
a használati utasítás betartása, 
valamint az eredeti Franke 
tartozékok használata mellett 
áll fent a Franke által a termékre 
igazolt CE-megfelelőség, 
amennyiben nem tartja be 
az alábbi javaslatokat, illetve 
módosítja a terméket, a  
CE-megfelelőség érvényét veszti.  
Ugyanígy a be nem tartásuk  
esetén minden garanciaigény 
és rejtett hibákra vontakozó 
garanciaigény is megsemmisül. 
A jótállási és a garanciális 
feltételeket az általános szállítási 
és fizetési feltételekben találja 
meg.

Műszaki adatok
Maximális víznyomás 5 bar. 
5 bar-t meghaladó nyomás 
esetében nyomáscsökkentők 
beépítése ajánlott. Maximális 
vízhőmérséklet 70 °C, ajánlott 
vízhőmérséklet 65 °C.

1. Telepítés
Telepítés és üzembe helyezés 
előtt
Figyelem! A keverőcsaptelep 
telepítése előtt a bekötő 
csővezetékeket át kell öblíteni, 
hogy a csőben ne maradjon a 
forgácsolásból, hegesztésből 
és kenderezésből származó 
maradvány vagy bármilyen más 
szennyeződés. Az átöblítetlen 
csövekben vagy a vízhálózatban 
lévő idegen testek bejuthatnak 
a keverőcsaptelepbe és 
károsíthatják az alátéteket/
tömítőgyűrűket. A termék 
tartóssága érdekében szereljen 
a csaptelep alá egy rendszeresen 
tisztítandó szűrőt. A csaptelep 
használata előtt csavarja ki és 
alaposan öblítse át a perlátort.

3. ábra Mielőtt az egykaros egységet  
beilleszti a mosogatótálca nyílásába,  
győződjön meg róla, hogy az 
alaptest tömítése megfelelően 
helyezkedik el annak ülékében, és 
hogy a flexibilis tömlők helyesen  
vannak a csaptelep testéhez 
rögzítve. Ezután igazítsa a 
csaptelepkar elfordulási tartományát 
a mosogatótálcához.

40 MAX

40 MAX

4. ábra A rögzítőkészletet a 
megadott sorrendben szerelje 
fel. Amennyiben 3-4 cm vastag 
munkalappal dolgozik, nem 
szükséges rögzítőlemezt használnia.  
Amikor a nemesacél mosogatótálcára 
szereli a csaptelepet, használjon 
rögzítőlemezt.

40 MAX

40 MAX

1. ábra

4. ábra

2. ábra

3. ábra
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5. ábra Zuhanyfejes csaptelepek 
esetén szerelje össze a tömlőt és a 
zuhanyfejet. Figyeljen arra, hogy a 
mellékelt tömítés is beszerelésre 
kerüljön. A flexibilis tömlőket 
csatlakoztassa a vízhálózatba és a 
zuhanytömlőt rögzítse a csaptelephez. 
Figyeljen a tömlő helyes vezetésére.

2. Használat
A fogantyú megemelésére nyílik a 
vízkeverő. Balra forgatás = meleg víz, 
jobbra forgatás = hideg víz.

3. Tisztítás és 
karbantartás
A krómozott, valamint a színes felületek 
érzékenyek a mészkő-eltávolító, savas 
vagy súroló tisztító- és ápolószerekre. 
A tisztításhoz és karbantartáshoz 
javasoljuk a Franke Küchenshop 
termékeit / Franke konyhai termékeit. 
Rendszeresen tisztítsa meg a perlátort  
(csapvégszűrőt), hogy a vízsugár 
tartósan erős maradjon, és hogy 
kerülje el a csaptelepben keletkező 
felhalmozódásokat, amelyek 
csöpögéshez vezethetnek. A perlátort 
tisztításhoz csavarja le és hosszabb 
időre áztassa ecetes vízbe. Ezután 
távolítsa el  a mészkőlerakódásokat 
és csavarja vissza a perlátort a 
tömítéssel együtt.

4. Cserealkatrészek
& a kartus cseréje
6. ábra A kartus cseréje előtt 
bizonyodjon meg arról, hogy el 
van zárva a víz. A rögzítő csavart 
(A) csavarja le egy imbuszkulcs 
segítségével, ezután húzza le a 
kartusról (F) és húzza ki a fogantyút 
(B). A kartust (C) lefedő hornyolt 
anyát távolítsa el: gyakoroljon 
nyomást a külön erre a célra 
szolgáló horonyra. A kijelző karikát 
(D) távolítsa el, a rögzítő anyát (E) 
csavarja le és a kartust (F) távolítsa el 
a keverő csaptelepről. 

5. ábra

6. ábra

Végül helyezze be az új kartust, eközben bizonyodjon meg arról, hogy 
a két központosító csap (X) a helyén van, és hogy a tömítések helyesen 
vannak elhelyezve.
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7. ábra - A tömítés cseréje
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Szám. Megnevezés Szín

1 Szabályozó kar Szín megadása

2 Csavarkötés Szín megadása

3 Kartus

4 Perlátor

5 Tömítés

6 Rögzítőkészlet

7 Szállító tömlők

8 Zuhanyfej Szín megadása

9 Elzáró szelep

10 Zuhanytömlő

11 Súly

12 Belső tömítések

Cserealkatrészek rendelésekor 
kérjük, adja meg a cikkszámot

Ábra: Cserealkatrészek Ábra: Cserealkatrészek

Cikkszám



GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

www.gemmabd.hu

Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a müszaki adatok módosítása elözetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy eröfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelsséget nem vállal.


