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Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Bat Lounge



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.

2. 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.

A rögzítőszettet a megadott 
sorrendben szerelje fel.

 - A tömlőket (9) (piros - meleg 
víz, kék - hideg víz) rögzítse a 
csaptelep testhez (1)
 - A tömítést (2) fektesse a 

mosogatótálca nyílására
 - A csaptelep testét (1) helyezze a 

mosogatótálca nyílásába
 - A tömítést (4) fektesse a 

rögzítőlemezre (5)
 - A tömítő gyűrűt (6) vezesse rá a 

biztosító alátétre (3)
 - A rögzítőlemezt (7) vezesse rá a 

biztosító alátétre (3)
 - A feszítő anyákat (8) csavarja rá 

a biztosító alátétre (3) és szorítsa 
rá a csaptelepet
 - A tömlőket (9) csavarja rá a 

sarokszelepekre
 - Nyissa meg a vizet.

2. Használat
A fogantyú megemelésére nyílik 
a vízkeverő.  
Balra forgatás (szemből nézve) = 
meleg, jobbra forgatás = hideg 
víz.
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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. 
Ezért a fő vízhálózatra való 
csatlakozáshoz ajánlott szűrőt 
beépíteni. A csaptelep használata 
előtt csavarja ki és alaposan öblítse  
át a perlátort. A csaptelep bekötése 
előtt zárja el a vizet.



3. Tisztítás és 
karbantartás
Rendszeresen tisztítsa meg 
a perlátort (csapvégszűrőt) 
ahhoz, 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 
vízkőlerakódásokat és csavarja 
vissza a perlátort a tömítéssel 
együtt. Kemény vagy agresszív víz 
esetén szárítsa meg a termékeket 
használat után, mivel a vízben 
található anyagok lerakódása 
megtámadja a felületet.

4. Alkatrészek és 
a kartus cseréje
3. ábra A kartus cseréje előtt zárja 
el a vizet. A szabályozó karon 
található csapszeget csavarja ki. 
Oldja meg az ezalatt található 
hatlapfejű csavart és távolítsa el a 
csaptelep kart. Vegye le a gyűrűt 
és lazítsa meg a rögzítőanyát. 
Ezután a kartust oldalról húzza ki. 
Az új kartust fordított sorrendben 
szerelje be.
Figyeljen arra, hogy a pozicionáló 
csapok a megfelelő lyukakba 
találjanak, és hogy a kartus helyén 
ne legyen szennyeződés vagy 
vízkőlerakódás.
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5. Felhasználói használati 
útmutató
A tisztításhoz semmiképpen ne használjon olyan tisztítószert, oldószert, 
vegyi anyagokat, fémgyapot vagy karcoló szivacsokat, alkoholt, stb.  
amelyek által a termék felülete elkerülhetetlenül károsodik és a kinézete, 
fényezése vagy a fényezett felülete károsul. A tisztításhoz kizárólag 
szappanos vizet használjon és tisztítás után törölje le a terméket egy 
puha ronggyal.

Számozás Megnevezés

4+5+6+7+8 Rögzítőkészlet

12 Szabályozó kar

11 Kartus

9 Tömlők

10 Perlátor + szervízkulcs
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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.


