ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
AZ

Inca
TÍPUSÚ
EGYKAROS ÁLLÓ
MOSOGATÓ
CSAPTELEPEKHEZ

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!
A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa:

Inca (89600 króm,
89601 sötétszürke,
89602 homokbézs,
89603 topázbézs,
89604 metálfekete)
kerámiabetétes egykaros álló csaptelep.

Alkalmazható: Zártrendszerû átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítõkhöz. Központi hidegmelegvizes rendszerekhez. Zártrendszerû gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhoz**.
Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz
oldalon biztonsági szelep beépítve.
A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthetõ. Minden más célra
való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos
nyíltrendszerû forróvíztárolókhoz csatlakoztatni! Vízszûrõ, vízlágyító használata szükséges.
Használat: Ha a csaptelep mûködtetõ karja (fogantyúja): - a jobb oldalon van, akkor a fogantyú
jobbra-balra mozgatásával a vízmennyiség, elõre-hátra mozgatásával a vízhõfok (hideg-melegvíz)
szabályozható. - a baloldalon van, akkor a fogantyú balra-jobbra mozgatásával a vízmennyiség, elõrehátra mozgatásával a vízhõfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. - elöl van, akkor a fogantyú elõre-hátra
mozgatásával a vízmennyiség balra-jobbra mozgatásával a vízhõfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A
vízvétel befejezése után a csaptelepet zárja el a fogantyú (kar) mozgatásával.
Tisztántartás: A csapteleprõl a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával
távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkõfoltot citromlével
(citromleves vízkõoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz
ruhával törölje át.
Mûszaki adatok:
Megnevezés
A flexibilis bekötõcsõ hossza
A flexibilis bekötõcsõ csatlakozója
Ajánlott hálózati víznyomás
Maximális víznyomás
Ajánlott hálózati vízhõfok
Maximális vízhõfok
Vízkibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))
A kartus (kerámiabetét) átmérõje

Adat
~350 mm
R 3/8"
0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
1 Mpa (10 bar)
45-65oC
80oC/mp
11 l/perc
35 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhõfok szabályozására is.
A fogantyú leszerelését követõen lehet a következõ mûveleteket végrehajtani.

A kerámiabetét tetején a szabályozókar (-on) melletti csavar segítségével egy
laposfejû (esetleg hatszögkulcs) csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiség.
A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje.
Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelõ, majd
tekerje be a csavart.

A kerámiabetét tetején található piros állítógyûrû lehúzható. Fordítsa el a betét
mûködtetõ karját addig, hogy a megfelelõ hõmérsékletû vizet kapja. Az
állítógyûrû megfelelõ visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.

