
SIDEF 
BATERIE  FALLEN MONTAJ PE CADĂ

SDF069

Introducere
Vă felicităm pentru achiziţionarea noului dumneavoastră produs. Aţi ales un produs de înaltă calitate. Manualul de montaj și utilizare face parte din acest 
produs. Înainte de instalare citiţi acest manual în întregime şi respectaţi indicaţiile. Prezentul manual conţine informaţii importante referitoare la montaj, 
reglare şi întreţinere. În consecinţă, păstraţi acest manual şi predaţi-l eventualilor proprietari ulteriori.

Utilizare conform destinaţiei
Acest produs se pretează la toate sistemele de apă caldă rezistente la presiune ca încălzirile centrale, boilere sau aparate similare. Nu este adecvată pentru 
echipamente de preparare a apei calde de joasă presiune, cum ar fi cazanele de baie pe lemne, cărbuni, motorină sau gaz ori cazanele electrice deschise. În 
caz de întrebări, adresaţi-vă unui instalator sau unui consultant de specialitate. O altă utilizare decât cea descrisă mai sus sau o modificare a produsului nu 
este permisă şi cauzează deteriorări. Înplus, pot apărea pericole de moarte şi accidentări.
Produsul este prevăzut numai pentru utilizarea proprie şi nu pentru uz medical sau comercial. Pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
producătorul nu preia nici o responsabilitate

Descrierea componentelor 

Componente:

1 Corp robinet – valvă mixaj 8 cartuș 15 piesă de legătură

2 cartuș 9 capac cartuș 16 Robinet apă

3 capac de fixare 10 garnitură de cauciuc 17 set aerator

4 garnitură de cauciuc 11 capac convex 18 capac de fixare

5 capac cartuș 12 mâner 19 garnitură de cauciuc

6 mâner 13 inel  de fixare 20 Suport pară duș

7 Corp robinet - valvă 14 garnitură de cauciuc



Date tehnice 
Racorduri: G 1/2“

Pachet de livrare
- 1 baterie montaj cada – 4 piese
-  elemente de fixare 
- manual de montaj/utilizare

ATENŢIE! Nu contine para de duș si nici furtunele conectoare dintre valve.

Indicaţii de siguranţă

 AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ŞI DE ACCIDENTARE PENTRU COPII
 Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apropierea ambalajului. Există pericol de asfixiere. 
 Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie 

ATENŢIE! PERICOL DE ACCIDENTARE!
Asiguraţi-vă că toate componentele se află într-o stare ireproşabilă şi sunt montate corespunzător. În cazul unui montaj incorect există pericol de accidentare.
Ţineţi cont de faptul cu șaibele suport și garniturile sunt piese de uzură care trebuie schimbate periodic.
Elementele componente defecte pot pune în pericol siguranţa și funcţionalitatea.
ATENŢIE! PERICOL DE DAUNE MATERIALE! Dispuneţi efectuarea montajului numai de către persoane specializate. Neetanşeităţile sau scurgerile de apă
pot cauza daune materiale considerabile la clădiri sau mobilă. Prin urmare, verificaţi toate îmbinările cu privire la etanşeitate.
* Aveţi grijă ca toate garniturile să fie fixate corect pentru a evita scurgerea de apă ca urmare a neetanşeităţilor.
* Înainte de instalare familiarizaţi-vă cu toate condiţiile de la faţa locului, de exemplu racordul de apă şi dispozitivul de închidere.
* Produsul trebuie folosit exclusiv în spaţii cu temperaturi peste 0°C. În caz de pericol de îngheţ, întrerupeţi alimentarea cu apă şi goliţi bateria.
ATENŢIE! PERICOL DE OPĂRIRE! La reglarea temperaturii apei calde aveţi grijă ca temperatura apei să nu fie prea ridicată.
* Înainte de montare și utilizare citiţi cu atenţie acest manual de utilizare. Păstraţi toate indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile pentru viitor!
* Nu folosiţi bateria pentru a vă prinde sau a vă sprijini de acesta. Materialele de fixare şi suportul  nu sunt concepute pentru a susţine astfel de sarcini.
* Dispuneţi efectuarea montajului numai de către persoane specializate.

Montaj
Notă: Înainte de montare familiarizaţi-vă cu produsul. Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de montaj şi indicaţiile de siguranţă. În cazul unui montaj 
incorect pierdeţi dreptul la garanţie, în special pentru daunele ulterioare.
ATENŢIE! Anterior instalării opriţi alimentarea principală cu apă pentru a evita pierderile grave de apă. Lăsaţi toată apa rămasă pe conducte să se scurgă.
Instalaţi bateria aşa cum este arătat în fig. 1, 2, 3

Fig. 1 



Fig. 2

Fig. 3

ATENŢIE! Nu răsuciţi furtunurile de racordare  şi nu le supuneţi tensiunii. 
  Altfel pot rezulta deteriorări ale materialului.

ATENŢIE! Aveţi grijă să strângeţi furtunurile de racordare  doar cu mâna .     
  Nu folosiţi un cleşte sau o cheie. În caz contrar puteţi deteriora produsul.

  

Spălarea bateriei
Bateria trebuie spălată înainte de prima folosire, pentru a înlătura orice mizerie.
Pentru a face aceasta, faceţi paşii următori (vezi fig. 4); Deşurubaţi setul aerator - 17.
Deschideţi alimentarea principală cu apă şi lăsaţi apa să curgă timp de două minute.     
Apoi înşurubaţi la loc setul aerator.

Fig. 4



Punerea în funcţiune

Verificaţi neapărat cu atenţie toate îmbinările după prima punere în funcţiune cu privire la etanşeitate.
Notă: Dacă instalaţia nu a fost folosită o perioadă îndelungată, clătiţi bine conductele pentru a evita stagnarea şi formarea de reziduuri în alimentarea cu apă
potabilă.
Notă: După o perioadă îndelungată de nefolosire a bateriei clătiţi mai întâi conductele bine pentru a dizolva depunerile formate prin stagnarea apei şi 
reziduurile.
Deschideţi alimentarea principală cu apă.
Ridicaţi mânerul 12 şi rotiţi-l către dreapta sau stânga pentru a regla debitul şi temperatura apei.
Apă caldă:
Rotiţi mânerul 12 spre stânga.
Apă rece:
Rotiţi mânerul 12 spre dreapta.

Curăţare şi întreţinere

Vă rugăm să reţineţi că aparatele sanitare necesită îngrijire şi atenţie specială. De aceea, trebuie să respectaţi sfaturile următoare:
- Nu folosiţi niciodată materiale corozive sau pe bază de alcool pentru curăţare, deoarece acestea ar putea deteriora produsul.
- Curăţaţi aparatele numai cu apă curată, detergent delicat şi cu o cârpă moale sau piele.
- Deşurubaţi duză de amestecare (17) la intervale regulate şi îndepărtaţi depunerile de calcar sau corpurile străine.
Nerespectarea sfaturilor de mai sus poate duce la deteriorarea suprafeţei aparatelor. În acest caz, drepturile dvs. de garanţie pot fi anulate.

Eliminarea ca deşeu

Ambalajul este produs din materiale ecologice, care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.
Administraţia locală vă poate oferi mai multe informaţii cu privire la posibilităţile de dezafectare a produsului.

GARANŢIE
Pentru acest produs se oferă o garanșie de 3 ani. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă neconformităţile imediat ce le constataţi.
Pretenţia asupra garanţiei se stinge în cazul intervenţiilor neautorizate ale cumpărătorului sau ale terţilor. Pagubele care rezultă datorită tratamentului sau 
utilizării improprii, amplasării sau depozitării greşite, precum şi datorită forţei majore sau datorită altor influenţe exterioare, nu sunt acoperite de garanţie.
Noi recomandăm citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare, deoarece în acestea sunt cuprinse indicaţii importante.
Dreptul la garanţie se va dovedi de către cumpărător prin prezentarea bonului fiscal sau facturii.
Indicaţii:
1. În cazul în care produsul dumneavoastră nu mai funcţionează corect, verificaţi vă rugam mai întâi, daca defectarea nu a fost produsă de cauze ca de ex. 
manipularea greşită.
2. Aveţi vă rugam în vedere sa furnizaţi următoarele informaţii pentru produsul dumneavoastră defect:

 Bonul fiscal/factura
 Denumirea aparatului/ tipul / marca
 Descrierea defectului apărut cu o indicare cât mai exactă a problemei.

În cazul pretenţiei la garanţie sau în caz de defecţiuni vă rugăm să vă adresaţi magazinului din care ati achizitionat produsul.
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