Használati és kezelési útmutató
Felszerelés és üzembe helyezés



A termék felszerelését és üzembe helyezését – ha lehet – bízza szakemberre.
A termék felszerelését, beépítését, ill. beüzemelését a termék dobozában található
szerelési utasítás (Használati és beszerelési útmutató csaptelephez) szerint, az adott
sorrendben, a mellékelt kiegészítő elemek beépítésével a feltüntetett szerszámok
használatával kell elvégezni.

A SAPHO Kft. által forgalmazott csaptelepek ivóvízzel üzemelő hideg- és melegvíz ellátó
rendszerekben használhatóak az alábbiak betartása mellett:




Hálózati nyomás 1-5 bar (100-500 kPa), átmenetileg, rövid időtartamra max. 16 bar. 5
bar feletti folyamatos nyomásterhelés esetén a csaptelep elé nyomáscsökkentő
beépítése válhat szükségessé. A megadott technikai adatok (pl. átfolyás) 3 bar nyomás
esetén érvényesek.
Gazdaságossági és balesetvédelmi okokból célszerű a melegvízellátó berendezésben a
melegvíz hőmérsékletét 55 °C-ra beállítani. A csaptelepet ne működtesse 70 °C-nál
nagyobb hőfokú vízzel (csíramentesítéskor átmenetileg max. 90 °C).

Működtetés
A csaptelepek/zuhanyok kezelőszerveinek működésére vonatkozóan a termék dobozában
megtalálható szerelési utasítás (Használati és beszerelési útmutató csaptelephez)-ban lévő
ábrák, ill. leírás ad felvilágosítást.
Az NNK csaptelepekre vonatkozó általános határozatában foglaltak alapján tájékoztatjuk a
csaptelepek biztonságos használatával kapcsolatos feltételekről, melyek az alábbiak:
1. A csaptelepen átfolyt víz hőmérséklete a 60 °C-ot nem haladhatja meg.
2. Abban az esetben, ha 24 óránál régebben használták a csaptelepet, fogyasztás előtt
ajánlott 1,5-2 liter víz kifolyatása. az így nyert vizet sem ivóvízként, sem ételkészítési
céllal felhasználni nem szabad.
3. A forró víz fémoldó képessége magasabb, mint a hideg vízé, ezért főzés és ivás céljára
javasolt a hideg vízoldalból való vételezés.
Tisztítás, ápolás




A használat során a felületre rakódott vízkő, szappanfoltok és egyéb szennyeződések
eltávolítására a kereskedelemben kapható kímélő tisztítószerek alkalmasak. Szükség
esetén mindenképpen citromsavas tisztítószert használjon!
Tisztítás után bő vízzel többször őblítse le a csaptelepet, majd törölje szárazra.
A csaptelepet maró savas-, vagy lúgos kémhatású, esetleg klórtartalmú szerekkel, ill.
durva szemcsés súrolószerekkel tisztítani tilos!

Letöltési lehetőség: www.saphokft.hu/Letöltések
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