Seznámení
Gratulujeme Vám, právì jste si zakoupili výrobek vysoké kvality a spolehlivosti. Aby Vaše
vodovodní baterie pracovala co nejkvalitnìji a co nejdéle, je nutné dodržet nejen správný postup pøi
její instalaci ale i urèitá pravidla pøi jejím denním užívání.
Hodnoty tlaku a teploty pøi kterých jsou naše vodovodní baterie testovány, jsou vyšší než hodnoty,
kterým budou vystaveny v bìžném provozu. Pøesto, aby bylo dosaženo jejich maximální výkonnosti
a životnosti, je tøeba zkontrolovat parametry pøívodního vodovodního potrubí. Jsou to tyto hodnoty:
Minimální tlak 0,5 bar
Optimální tlak 1-5 bar
Maximální teplota 80oC
UPOZORNÌNÍ:
Pøed instalací vodovodní baterie zkontrolujte, zda je pøívodní vodovodní potrubí zbaveno všech
neèistot (zejména pøi instalaci nového potrubí v nìm zùstávají hrubé neèistoty jako písek, zbytky
malty a pod.), abyste zabránili možnému poškození vnitøních èástí baterie. Abyste tomuto zcela
pøedešli, doporuèujeme instalovat pøed vodovodní baterii do potrubí filtr.
Pøesahuje-li tlak vody v pøívodním potrubí 3 bary, doporuèujeme jej snížit pomocí redukèního
ventilu, èímž se vyhnete velkým rozdílùm tlaku mezi teplou a studenou vodou.
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obr.1
INSTALACE stojánkové baterie (obr.1)
Aby byla stojánková umyvadlová baterie správnì nainstalována, postupujte následujícím zpùsobem:
1.

našroubujte flexibilní pøipojovací hadièky (5) a fixaèní tyèku se závitem (4) do tìla baterie

2.

vložte "O" kroužek (kruhové tìsnìní) (1) ze spodu tìla baterie, pøípadnì do drážky na jejím
spodku (liší se podle typu baterie)

3.

umístìte baterii na umyvadlo (èi jinou použitou sanitu), na fixaèní tyèku (4) nasaïte gumové
tìsnìní ve tvaru podkovy (2) a kovovou podložku stejného tvaru (3)

4.

pøitáhnìte vše maticí (6)

5.

napojte pøipojovací hadice (5) na pøívodní potrubí - zkontrolujte, zda je pøivádìna na levé stranì
teplá a na pravé studené voda

6.

zkontrolujte, zda se volnì pohybuje táhlo k automatickému uzávìru sifonu (7), poté je, pomocí
svìrky (9), spojte s tìlesem pilety sifonu (8)

Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda vodovodní baterie pracuje v každé pozici
správnì.
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obr.2
INSTALACE - podomítkové baterie (obr.2)
Umístìte tìlo baterie do otvoru vytvoøeného ve stìnì a pøipojte pøívod horké vody z levé a
studené z pravé strany. Vývod smísené vody by mìl být smìrován nahoru. Pøi zabudovávání tìla
baterie poèítejte pøi jejím umístìní s tlouškou pøípadného obložení.
Pøi instalaci krytky a rukojetì postupujte následovnì (obr.2):
1. nasaïte gumové tìsnìní (4) do otvoru krytky (5)
2. takto osazenou krytku (5) nasaïte na tìlo baterie (6) a posuòte tak, aby pøiléhala tìsnì ke zdi
3. umístìte rukoje (3) na èep kartuše a dotáhnìte zajišovacím šroubkem (2)
4. vložte a zamáèknìte rozlišovaè (1) (teplá/studená) do páèky (3)
Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda vodovodní baterie pracuje v každé
pozici správnì.
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obr.3

INSTALACE stìnové vanové a sprchové baterie (obr. 3 a 4)
1.

našroubujte etážku (1) do 1/2" koncovky potrubí ve zdi

2.

našroubujte na ni krycí rùžici (2) tak, aby pøiléhala tìsnì ke zdi

3.

nyní namontujte tìlo baterie na etážky (1) pomocí pøevleèných matic (4),do nichž
pøed montáží vložíte tìsnìní( (3) a nakonec matice pevnì dotáhnìte.

4

sprchovou hadici našroubujte na hadicový vývod (6) - nezapomeòte opìt mezi
tyto èásti vložit tìsnìní

Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda vodovodní baterie pracuje v
každé pozici správnì.
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obr.4
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obr.5

INSTALACE stìnové umyvadlové baterie (obr.5)
Aby stìnová umyvadlová baterie byla nainstalována správnì, postupujte podle následujících
pokynù:
1.

našroubujte etážku (1) do 1/2" koncovky potrubí ve zdi

2.

našroubujte na ni krycí rùžici (2) tak, aby pøiléhala tìsnì ke zdi

3.

nyní namontujte tìlo baterie na etážky (1) pomocí pøevleèných matic (4),do nichž
pøed montáží vložíte tìsnìní( (3) a nakonec matice pevnì dotáhnìte.

4

sprchovou hadici našroubujte na hadicový vývod (6) - nezapomeòte opìt mezi
tyto èásti vložit tìsnìní

Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda vodovodní baterie pracuje v
každé pozici správnì.
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obr.6

INSTALACE podomítkového ventilu (obr. 6)
Umístìte podomítkový ventil do potrubí tak, aby zhruba polovina ventilu byla ve zdi a druhá
nad ní. Pro instalaci krytky a rukojetì postupujte dle níže uvedených pokynù:
1.

našroubujte krytku ventilu (3) tak, aby tìsnì pøiléhala ke zdi

2.

rukoje (4) nasaïte na tisícihran (ètyøhran - podle typu ventilu) èepu ventilu a
zajistìte šroubkem (5)

3.

vložte rozlišovaè teplá/studená (6) do otvoru a zamáèknìte jej

Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda ventil pracuje v každé pozici
správnì.
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obr.7
INSTALACE ventilu (obr.7)
Pro správnou instalaci ventilu postupujte podle následujících pokynù:
1.

ventil (8) protáhnìte otvorem. Musí na nìm být v té chvíli nasazena matice (5).
kovová (6) a molitanová podložka (7)

2.

na takto usazený ventil umístìte shora druhou molitanovou podložku (7), kovovou
podložku (6) a matici (5) , jíž vše dotáhnete

3.

dále našroubujte krytku ventilu (4)

4.

rukoje (3) nasaïte na tisícihran (ètyøhran - podle typu ventilu) èepu ventilu a
zajistìte šroubkem (2)

3.

vložte rozlišovaè teplá/studená (1) do otvoru a zamáèknìte jej

Po instalaci otevøete hlavní uzávìr vody a zkontrolujte zda ventil pracuje v každé pozici
správnì.
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obr.8

Údržba a péèe (obr.8)
Výrobky Sagitarius nevyžadují zvláštní péèi mimo bìžného pravidelného èištìní
perlátoru, abychom se vyhnuli usazeninám a pøípadným hnilobám. Postupujte
následovnì:
1.

patøièným klíèem povolte perlátor (1)

2.

odejmìte pryžové tìsnìní (2)

3.

vypláchnìte sítko perlátoru (1) pod tekoucí vodou¨

4.

zkompletujte èásti v obráceném poøadí

Údržba a páèe o vnìjší èásti
Na èištìní vodovodních baterií a ventilù používejte výhradnì vodu a neutrální saponáty
za použití pryžových mycích hub a pro vysoušení mìkké hadry.
Alkohol, rozpouštìdla a èistící prostøedky, obsahující kyselé nebo agresivní
komponenty, antikorozní prostøedky, brusný papír nebo drátìnky jsou nevhodné,
jelikož by mohly nevratnì poškodit povrch Vaší vodovodní baterie.

Výmìna kartuše (obr. 9)
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Pøi výmìnì kartuše vodovodní baterie postupujte následovnì:

5

1.sejmìte rozlišovaè (1), vyšroubujte šroubek (2) a sejmìte
ovládací páku (3)
2.odšroubujte plastový kryt kartuše (4)
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3.odšroubujte pøítlaènou matici (5) a vyjmìte kartuš (6)
4.vložte novou kartuš a zkompletujte èásti v opaèném poøadí
UPOZORNÌNÍ: abyste pøedešli poškození keramických destièek
v kartuši, dotahujte pøítlaènou matici (5) momentovou silou 10 Nm

obr.9

Výmìna joystikové kartuše (obr.10)
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Pøi výmìnì joystikové kartuše vodovodní baterie postupujte
následovnì:
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1. vyšroubujte zajišovací šroubek (2) a sejmìte ovládací páku (3)
5

6

2. odeberte pružinku (3) a podložku (4) z táhla kartuše
7

8

3. rozšroubujte matici (6) tak, aby se nepoškodila podložka (5), která
bude pravdìpodobnì pøilepena na matici.
4. odmontujte matici (7) a vyjmìte kartuš (8)
5. vložte novou kartuš a zkompletujte èásti v opaèném poøadí
UPOZORNÌNÍ: abyste pøedešli poškození keramických destièek v
kartuši, dotahujte pøítlaènou matici (7) momentovou silou 10 Nm

obr.10

Výmìna progresivní kartuše (obr.11)
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Pøi výmìnì progresivní kartuše vodovodní baterie
postupujte následovnì:
1. sejmìte pryžové kroužky (1 a 4) z ovladaèe (3 a 7)
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2. uvolnìte zajišovací šroubky (2 a 6)
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3. vyjmìte ovladaèe (3 a 7) z táhla kartuše (9)
4. vyšroubujte a vyjmìte pøítlaènou matici kartuše (8)
5. vyjmìte kartuš (9)
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6. vložte novou kartuš a zkompletujte èásti v opaèném
poøadí
UPOZORNÌNÍ: abyste pøedešli poškození keramických
destièek v kartuši, dotahujte pøítlaènou matici (8)
momentovou silou 10 Nm

obr.11

Výmìna progresivní kartuše (obr.11)
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Pøi výmìnì progresivní kartuše vodovodní baterie
postupujte následovnì:
1. sejmìte pryžové kroužky (1 a 4) z ovladaèe (3 a 7)

4

2. uvolnìte zajišovací šroubky (2 a 6)
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3. vyjmìte ovladaèe (3 a 7) z táhla kartuše (9)
4. vyšroubujte a vyjmìte šroub na matici kartuše (8)
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5. vyjmìte kartuš (9)
6. vložte novou kartuš a zkompletujte èásti v opaèném
poøadí
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UPOZORNÌNÍ: abyste pøedešli poškození keramických
destièek v kartuši, dotahujte pøítlaènou matici (5)
momentovou silou 10 Nm

obr.11
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Výmìna ventilu/vršku "klasické" baterie (obr.12)
Pøi výmìnì ventilu baterie postupujte následovnì:
4

1. sejmìte krytku s rozlišovaèem teplá/studená (1),
vyšroubujte zajišovací šroubek (2) a sundejte rupoje

1

2. odšroubujte kryt vršku (4)

3

3. odšroubujte vršek (5)
4. vymìòte vršek a zkompletujte èásti v opaèném poøadí.
5

UPOZORNÌNÍ: abyste pøedešli poškození keramických
destièek v kartuši, dotahujte pøítlaènou matici (5)
momentovou silou 10 Nm

obr.12

