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1. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Vaňová-sprchová batéria s podomietkovým telesom je jedno pákové zariadenie, ktoré umož-
ňuje prívod studenej a teplej vody z vodovodného systému s tlakom do 1,0 MPa a teplotou do 
90 ° C. 

2. PREVÁDZKA
Vyklopením rukovete nahor otvoríte prítok vody a jej prietok viete plynulo regulovať.Po zaklo-
pení rukoväte je prietok vody uzavretý.
Teplota vody sa zvýši otočením rukoväte proti smeru hodinových ručičiek a teplota vody sa zní-
ži otočením rukoväte v smere hodinových ručičiek. Prepínč má voľbyl prevádzkového režimu: 
stlačenie prepínača  spôsobí, že voda tečie cez sprchovú hlavu, zatiahnutie prepínača spôsobí, 
že voda tečie cez výtok, alebo napr. ručná sprcha.
Po uzavretí prietoku vody sa prepínač automaticky vráti do svojej pôvodnej polohy (prietok 
vody smeruje k výtokovému ramenu).
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• Pripravte si otvor v stene s rozmermi, ktoré umožnia správne umiestnenie vaňového  
   ventilu a pripojenie k inštalácii (obr. 1).
• Vaňového ventil umiestnite spolu s montážnymi krytmi dootvoru v stene. finálny povrch ob-
loženej steny by mal byť v rozsahu MIN-MAX určený krytom. určené montážnym krytom (obr. 
2).
• Ak montážny kryt vyčnieva nad povrch dokončovacej steny, opatrne ho orežte ostrým  
   nástrojom a utesnite ho silikónom (obr. 3 a obr. 4).
• Dekoratívny kryt nasadte na ventil a opatrne ho pritlačte k stene. ďalej ho nastavte do 
   správnej polohy (obr. 5).
• Umiestnite páku na otvor zmiešavača a utiahnite upevňovaciu skrutku pomocou inbusového    
   kľúča a potom stlačte zátku (obr. 5).
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4. ÚDRŽBA
• Správna prevádzka batérie Victoria, ktorá je vybavená s keramickými regulátormi prietoku a tak  
   zaručuje čistú vodou (t. J. bez nečistôt, ako je piesok, vodný kameň atď). Preto je potrebné  
   vybaviť vodovodný systém filtrom. 
• V prípade zvýšeného regulačného odporu nevyvíjajte väčší tlak na páku, pretože by to mohlo po    
   škodiť regulátor prietoku. V takom prípade by sa mal regulátor demontovať a zhromaždené  
   nečistoty z neho by sa mali odstrániť. 
Čistenie vonkajších častí batérie. 
Na odstránenie nečistôt a škvŕn používajte iba neutrálne saponáty určené na čistenie armatúr a 
vody. Dodržiavajte pravidlá používania čistiaceho prostriedku. Použite ocot na rozpustenie vodné-
ho kameňa a potom opláchnite čistou vodou a osušte handrou. 
• Povrch batérie sa v žiadnom prípade nesmie čistiť hrubou handrou alebo čistiacim prostriedkom    
  obsahujúcim abrazívne materiály a kyseliny.
• Na čistenie plastových a lakovaných častí nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol,  
   dezinfekčné prostriedky, rozpúšťadlá a silné alkálie.


