Használati utasítás víztakarékos adagolókhoz


A csomagban található vízadagolók felszerelésnek menete:
Csavarja le csaptelepének végéről a vízadagolót, majd a csomagban található adagolót csavarja fel
annak helyére!
Előfordulhat, hogy nem szépen porlaszt az adagoló, esetleg spriccel. Érzéssel húzza meg jobban az
adagolófejet 22-es villáskulccsal, vagy kézzel, mert amíg a tömítés nem szorítja megfelelően az
adagoló kapszulát, addig nem tökéletes a szóráskép bizonyos esetekben.

Ha ez nem segít, akkor zuhanyadagoló nélkül mérje meg, mennyi víz jön ki a tusolófejből 1
perc alatt. Ha ez 12 liternél nagyobb, akkor hívjon fel, vagy írjon a megoldásért! (06-309421-733, info @ vizszamla . hu )

A legmegfelelőbb szerszám a fel- és leszereléshez egy állítható fejű villáskulcs. Minden háztartásban
célszerű tartani egy ilyet, mert minden villáskulccsal szerelhető feladat nagyszerűen megoldható
vele.
Víztakarékos zuhanyfejek:

Ha spriccel a csap, az azt jelenti, hogy:
 nem húzta meg eléggé az adagolót a csapon,
 nem vette ki a régi tömítést, és az így megakadályozza a feltekerést és egyenetlen felülete
miatt nem biztosítja a megfelelő tömítettséget. Sokszor bent marad a csap menetében.
Egyszerűen ki lehet venni kézzel. Nézzen rá a letekert adagolóra, van-e rajta tömítés. Ha
nincs, akkor a csapban maradt.
Ha nem stimmelnek a menetek:
Ha külső menetes adagolót rendelt (6 illetve 8 liter / perceset), de belső menetes kellene, akkor a
megoldás az, hogy a leszerelt adagoló krómozott keretéből kiveszi a régi adagoló kapszulát, majd
beteszi az általunk küldött víztakarékos adagolóból kivett kapszulát a helyére. Nem árt ilyenkor
vízkőteleníteni a régi krómkeretet.
Zuhanyadagoló felszerelése:
 Csavarja le a gégecsövet a csapról,
 majd a gégecső helyére, közvetlenül a csapra tekerje fel a zuhanyadagolót,
 majd végül csavarja vissza a gégecsövet a zuhanyadagolóra!
Minden esetben győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrűk megfelelően illeszkedjenek!
Ha kevésnek találja a zuhanyfejből kiáramló vízmennyiséget:



Biztos, hogy a csapra szerelte az adagolót? Vagy esetleg helytelenül a zuhanycső és a
zuhanyfej közé? Nem mindegy!!! Szerelje a csap és a zuhanycső közé!
Szerelje le a zuhanyadagolót, és ellenőrizze le, hogy a középen található műanyag
alkatrész a helyén van-e. Csak egyféleképpen zökken a helyére. A kisebb átmérőjű felével
ejtse bele a krómozott idom közepébe, majd tegye a helyére a tömítést is.

Forgalmazó: Art Rog Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 130.

A légkeveréses zuhanyrózsák használata esetén víztakarékos zuhanyadagoló használata
szükségtelen. Ezek a zuhanyfejek vagy beépített adagolóval rendelkeznek, vagy a működési elvük
biztosítja a megfelelő mennyiségű vízhasználatot.
Finomhangolás átfolyó üzemű kazánoknál:
Erre akkor van szükség, ha a kazán nem lobban be, vagy folyamatos vízhasználat mellett ki- be
kapcsolgat.  Csökkentse a melegvíz hőfokát a kazánon. Erre a célra minden kazánon van egy
tekerhető, vagy csúsztatható gomb. Ezt azért kell megcsinálni, mert a csapnál sok hideg vizet
keverünk hozzá és pont emiatt kevesebb víz folyik keresztül a kazánon, ami néhány kazánnak már
annyira kevés, hogy nem kapcsol be a membrán.
Termékinformációk:
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Minőségi besorolás: I. osztály

FIGYELEM!
Víztakarékos termékek alacsony nyomású szerelvényeknél nem alkalmazható! (pl. olcsó kínai
csapok egy része ilyen lehet)  Megoldás: a csap előtt szokott lenni egy elzáró csap. Azokat addig
zárja vissza, amíg az adagolóból érkező vízsugáron elkezd látszani, hogy már kevesebb víz jön. Tehát
az adagoló is csapként működik, nem enged ki több vizet, így a csapban nyomás keletkezik. Ezt
csökkentjük ezzel a megoldással.
A csomag tartalma kis méretű alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük tartsa távol gyermekétől, mert
az adagolók részei könnyen lenyelhetők!
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