
Montavimo instrukcija

RONDO 2581

Visi AQUASANITA vandens maišytuvai pasižymi patvaria konstrukcija, funkcionalumu yra patikimi ir nesudėtingai montuojami. Jie lengvai 
atsukami ir užsukami, taip pat vandens temperatūros ir kiekio pasirinkimas yra lengvai valdomas. Dėl pasukamo 3600 snapo galėsite  
maišytuvo rankenėlę tvirtinti tiek dešinėje, tiek kairėje.

Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį. Virtuvės maišytuvas „Akvaduo“ su geriamojo vandens funkcija. Kokybiškas ir ilgaamžis korpuso 
paviršius yra dažytas milteliniu būdu arba chromuotas. Šis maišytuvas puikiai tiks tiek nerūdijančio plieno, tiek dirbtinio granito 
AQUASANITA plautuvėms. 

TECHNINIAI DUOMENYS

Srovės stiprumas:  min (0.5 bar)
Srovės stiprumas:  max (10 bar)
Vandens temperatūra:   max 80°C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 70°C

PERSPĖJAME

Prieš privedant maišytuvą prie vandentiekio, patartina gerai praskalauti pastarojo vamzdį, prie kurio bus jungiamas maišytuvas, ir tokiu 
būdu pašalinti galimus ten susikaupusius nešvarumus (ypač tai būtina padaryti, jei vedama prie naujo vandentiekio vamzdyno).

Privedus maišytuvą prie vandentiekio vamzdžių, patartina palaipsniui atidaryti vandens padavimo sklendę ir tuo pačiu sekti, ar visos  
maišytuvo jungtys hermetiškos ir nepraleidžia vandens. Vėliau išbandykite patį maišytuvą ir visas jo funkcijas. 

Rekomenduojame maišytuvo montavimo darbus patikėti profesionalams. Tam, kad į jo vidų nepatektų jokių mechaninių priemaišų iš 
vandentiekio vamzdžių, būtina prieš vedant maišytuvą įstatyti vandens valymo �ltrą, ne didesnį nei 100 mikronų.



Montavimo instrukcija

MONTAVIMAS

1.Išjunkite karšto šalto vandens tiekimo sistemą.

2.Nuimkite (atsukite) aeratorių (siekiant išvengti aeratoriaus užteršimo per pirmą vandens paleidimą).

3.Pritvirtinkite maišytuvą prie sanitarinio-techninio įrenginio, panaudodami įeinančias į komplekto sudėtį tvirtinimo detales. Prijunkite 
prie maišytuvo lankščius atvedimus. Lankstų atvedimą reikia įsukti į maišytuvo lizdą rankiniu būdu, nenaudojant instrumentų ir nededant 
per didelių pastangų, nes kitaip galima pažeisti atvedimą ar maišytuvą.

4.Prijunkite maišytuvą prie vandentiekio sistemos, panaudodami pajungimo žarneles. Įjunkite vandentiekio sistemą. Uždaroje maišytuvo 
padėtyje patikrinkite visų sujungimų sandarumą. Esant būtinumui, atlikite papildomą sujungimų užveržimą ir sandarinimą (uždaroje 
vandens padavimo vamzdžių užtvarinių ventilių padėtyje). 

5.Trumpam atsukite šalto ir karšto vandens srovę (vamdžiams praplauti), po to išjunkite vandenį ir pritvirtinkite (prisukite) aeratorių. 

GARANTIJA vandens maišytuvui - 5 metai

Gamintojo nustatyto garantinio laikotarpio metu gamintojas prisiima atsakomybę dėl įrenginio gamybos ar medžiagos defektų. Išaiškėjus 
tokiems defektams, prašome maišytuvą grąžinti pardavėjui. Kartu su grąžinamu maišytuvu būtina pateikti jo įsigijimo dokumentus, 
kuriuos privalote saugoti iki garantinio laikotarpio pabaigos.  

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei:
- vartotojas nesilaiko valymo ir priežiūros instrukcijų;
- vartotojas naudoja produktą ne pagal paskirtį; 
- vartotojas naudoja kito gamintojo atsargines detales;
- jei prieš tai maišytuvą remontavo nekvali�kuotas asmuo; 
- jei maišytuvas buvo neteisingai eksplotuojamas;
- jei defektas atsirado, neteisingai sumontavus maišytuvą;
- jei maišytuvo ar jo detalių paviršius yra mechaniškai pažeistas ar subraižytas; 
- jei į maišytuvo vidų pateko mechaninės priemaišos, esant dideliam kalkių kiekiui bei užšalus vandeniui maišytuve; 
- jei maišytuvas pristatomas nepilnos komplektacijos ir be originalios pakuotės. 
Dušo galvoms, dušo galvų žarnoms bei maišytuvų korpusams garantija nesuteikiama. 
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Pavadinimas
rankenėlė
kasetės dangtelis
veržlė
kasetė
kasetės cilindras
korpusas
dušo žarna
dušo galva
pagrindo žiedas
tvirtinimas 
pajungimo žarnelės


