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CSAPTELEPEKHEZ

Kérjük, hogy a csaptelep 

használatbavétele elôtt 

gondosan olvassa végig!V
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Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk minôségi termékünk megvásárlásához!
Szakember által végzett szakszerû felszerelés és a kezelési útmutató
betartása esetén sok öröme lesz termékünkben.

Felszerelés és üzembe helyezés

• A csaptelep felszerelését és üzembe helyezését kérjük szak-
emberre bízni!

• A csaptelepet a dobozban található rajzos „szerelési és
használati útmutató”-nak megfelelôen, az adott sorrendben, a
mellékelt kiegészítô elemek beépítésével és a feltüntetett szer-
számok segítségével kell felszerelni!

A KLUDI csaptelepek ivóvízzel üzemelô hideg- és melegvíz ellátó
rendszerekben használhatók fel az alábbiak figyelembe vételével:

• Hálózati nyomás: 1-5 bar (max. 16 bar); 5 bar felett a
csaptelep elé nyomáscsökkentô beépítése válhat szükségessé. A
gyártmányismertetôinkben megadott adatok átlagosan 3 bar
nyomás esetén érvényesek.

• Gazdaságossági és balesetvédelmi okokból a melegvíz hômér-
sékletét max. 55 C°-ra célszerû megválasztani. A csaptelepet
lehetôleg ne mûködtessük 70 C°-nál (max. 90 C°) melegebb
vízzel!

Kezelési útmutató

A csaptelepek kezelôszerveinek mûködésére vonat-
kozóan a dobozban található rajzos „szerelési és használati
útmutató”-ban található ábrák szolgálnak felvilágosítással.

Tisztítás, ápolás

• A használat során a felületre rakódott vízkô- és szappan-
foltok eltávolítására a kereskedelemben kapható kímélô
tisztítószerek alkalmasak.

• Szükség esetén enyhe citromsavas tisztítószerek alkal-
mazása ajánlott!

• Tisztítás után többször, bô, tiszta vízzel öblítse le a
csaptelepet!

• A csaptelepet erôsen savas-, lúgos kémhatású, vagy
klórtartalmú szerekkel (pl. vízkôoldó, rozsdaoldó,
fehérítô) illetve durva szemcsés súrolószerekkel tisztítani
nem szabad!

A csaptelepekre a Polgári Törvénykönyv 308.§-a

alapján 2 év termékszavatosság, valamint - szakember

által jelen vevôtájékoztató lapon igazolt beépítés

esetén - a KLUDI által önként vállalt további 3 év,

azaz összesen 5 év szavatossági idô vonatkozik,

mely a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvé-

nyesíthetô.

Termékeinkhez 10 évig biztosítjuk az alkatrész

utánpótlási lehetôséget.

A vevôtájékoztatóban ill. a szerelési útmutatóban

foglaltak be nem tartása miatt keletkezett

meghibásodásokért és károkért a KLUDI

felelôsséget nem vállal.

Cikkszám:

Megnevezés:

Szakszerû beépítés igazolása:


