Důležité - čtěte
Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte pro budoucí použití.
Před zahájením montáže odstraňte veškeré obaly a zkontrolujte, zda nechybí některé části výrobku
nebo zda není výrobek poškozen.
Jakékoliv změny provedené na tomto výrobku a kování mohou porušovat právní předpisy, a tím
zaniká záruka.
Instalace musí být provedena v souladu se všemi místními/národními předpisy.
Pro instalaci využijte služeb kvalifikovaného a registrovaného (certifikovaného) instalatéra.

Obecné pokyny pro montáž
Tyto armatury představují mísící zařízení, a proto dodávka vody musí být dostatečně vyvážená.
V případě použití přívodních hadiček nebo měkké přívodní trubky, je nutno použít rohové ventily
opatřené sítkem, jinak hrozí nebezpečí poškození přesných ploch kartuše.
Před jakýmkoliv zapojením armatury do přívodního potrubí musí být napájecí potrubí důkladně
propláchnuto a odstraněny všechny nečistoty. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nebo
nízkému průtoku ze směšovače.
Pro snadnou montáž doporučujeme nainstalovat do přívodního potrubí uzavírací ventily.
Při instalaci armatury buďte prosím velmi opatrní, aby nedošlo k poškození jejího povrchu.
Při instalaci produktu (v uzavřeném/omezeném prostoru) vezměte prosím na vědomí, že je třeba
zajistit přístup pro servisní zásah a údržbu. Případné náklady spojené s nedostatečným přístupem
nemohou být akceptovány.

Péče o armatury
Naše produkty jsou zhotoveny na nejvyšší úrovni a zachování vzhledu je podmíněno řádnou péčí o
ně.
Všechny výrobky doporučujeme čistit pouze měkkou a vlhkou tkaninou, mýdlovou vodou nebo
saponáty určené pro mytí nádobí. Striktně zakazujeme používání všech čisticích prášků, past a tekutin
abrazivního charakteru, drátěnky, detergenty, rozpouštědla, alkohol a chemická činidla.
V pravidelných intervalech odšroubujte* perlátor a odstraňte zbytky vápníku nebo cizí tělesa.
Pokud výše uvedené pokyny nebudou dodrženy a v souvislosti s tím vznikne závada, záruka pozbude
platnosti.
*Perlátor lze v normálním případě odšroubovat rukou. Jinak použijte otevřený klíč a perlátor bezpodmínečně oviňte
tenkým, vlhkým hadříkem, abyste ho nepoškodili. Nejvhodnější je však plastový montážní a demontážní klíč pro perlátory.

