Kontrola úplnosti balení
Montážní

návod

Příprava před montáží

Podomítková baterie vanová / sprchová s přepínačem RS 065.00
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Vrchní část baterie s označením RS/NO/CR 065.00 a 066.00 může
být instalována jen pro R-box. Návod k instalaci R-boxu naleznete
v montážním návodu R-boxu.
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Tlak vody: 0,05Mpa - 1,0Mpa
Teplota: 5°C - 90°C

Kontrola úplnosti balení
Seznam položek balení:
Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Poznámky:
1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud
toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nákres výrobku naleznete
na www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.
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Název položky

1.)
Páka
2.)
Zajišťovací červík
3.)
Záslepka
4.)
Čepička přepínače
5.)
Krycí deska s ﬁxační gumou
valve can be installed
only after
6.)
Šrouby
Zajišťovací rámeček s těsněním
s been installed.7.)
For the
8.)
Těsnící kroužky
of the E-box, please
9.) refer to the
Tělo
Imbusový klíč
guide of E-box. 10.)
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Počet

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
4ks
1ks
1ks
1ks
1ks

Installation
Montážní
postupguide

Please adjust the plastic gasket in the
right position before tightening the screw.

Control valve with
two-function

Using guide
Čištění
a údržba

Concealed bath-shower
mixer

The E-box is only the pre-embedded part of the concealed shower

Vypněte přívod vody. Demontujte těsnící
Stop the water supply. Disassembly the
desku z R-boxu, pak nainstalujte vrchní
sealing board from the E-box, then put
část baterie tak, jak je na obrázku.
the control valve with two-function into
Upevněte jej v R-boxu utahovacími
the E-box as shown. Fix it in the E-box
šroubky. (Důležité: ujistěte se, že jste
by tightening the Allen head screw.
správně
použili všechny 4 díly těsnících
(Important:
make sure
to as
putshown
all the above.
4
Install the chrome
plate
kroužků).
pieces
of
rubber
sealing
O-ring).
Make sure that don't miss the sealing
ring. Then assembly the handle by
tightening the Allen Screw. Finally put
the index and the knob for diverter.

Tak
nain
obrázku
umístěte
zajišťovací
As jako
shown
the photo,
put the
sealing
rámeček
s
těsněním.
Upravte
zajišťovací
ring first, then the plastic gasket. Fix
rámeček do správné polohy dříve, než
the plastic gasket with Allen head screw.
dotáhnete šrouby.
Please adjust the plastic gasket in the
right position before tightening the screw.

mixer
or bath-shower
mixer. pěkná, dodržujte prosím tyto zásady:
Aby
byla vaše
baterie dlouhodobě
Maintenance
It cannot work without the control valve. Please refer to the following
1. Na čistění baterie používejte RAVAK Cleaner Chrome,
drawing:
Clean
with
watervodu,popř.
and dry itjiné
withneagresivní
soft cloth. přípravky,
nebo
čistou
teplou
které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
Clean the product with gentle liquid or glass cleaner.
2. Na sušení povrchu baterie používejte měkkou, jemnou
tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu baterie.
Don't clean
withnepoužívejte
abrasive material,
abrasive
paper or knife.
3. V žádném
případě
přípravky
s obsahem
chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.
4 Don't use acid cleaner.
4. V případě
delší nepřítomnosti v bytě či domě zavřete
valve
with
Concealed shower
hlavní přívod vody, abysteControl
se vyhnuli
možnému
poškození
5 During decoration or after decoration but still do not reside in it,
single
function
mixer
baterie jednorázovým vysokým
tlakem
vody.
or no body stays in house for long time, please close the water
supply valve to avoid damage in case of high water pressure.
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BS Pre-embedded
part(E-box)
The installation guide is for reference only.
Right of modification and explanation is reserved by our company.
Control valve with
two-function

Concealed bath-shower
mixer

Maintenance
Clean with water and dry it with soft cloth.

Instalujte
chromovanou
desku,
dle obrázku.
Install the
chrome plate
as shown
above.
Poté namontujte páku pomocí imbusového
Make sure that don't miss the sealing
šroubku. Nakonec vložte záslepku.
ring. Then assembly the handle by
tightening the Allen Screw. Finally put
the index and the knob for diverter.

Clean the product with gentle liquid or glass cleaner.
Don't clean with abrasive material, abrasive paper or knife.
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Don't use acid cleaner.
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During decoration or after decoration but still do not reside in it,
or no body stays in house for long time, please close the water
supply valve to avoid damage in case of high water pressure.

Montážní průvodce je jen informativní. Práva na změnu vyhrazena společností RAVAK a.s.

The installation guide is for reference only.
Right of modification and explanation is reserved by our company.

