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vodovodné batérie ARTTEC - návod na použitie a záručný list

ZÁRUČNÝ LIST:

Označenie výrobku: 

Dátum predaja: ......................................Pečiatka a podpis predajne:

Záručná doba: 24 mesiacov.

ARTTEC Tetčice s.r.o. ručí za to, že výrobok bude fungovať po celú dobu záruky iba v tom 
prípade, že užívateľ ho bude používať spôsobom uvedeným v návodu k inštalácii a použí-
vaniu výrobku.
Servis je poskytovaný formou výmeny vadnej časti výrobku za novú alebo opravy po od-
bornom posúdení servisného strediska. K uplatneniu reklamácie je treba predložiť tento 
záručný list opatrený názvom výrobku, pečiatkou predajne, dátumom predaja a podpisom 
predajcu alebo paragón vydaný priamo predajcom, na ktorom nesmú chýbať názov výrobku, 
pečiatka, dátum a podpis a výrobok v originálnom neporušenom obale.
Pri závade na výrobku kontaktujte Vášho predajcu. 
Dôležité upozornenie: Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté  neodbornou inštaláci-
ou, nevhodným zaobchádzaním alebo špatným udržiavaním výrobku, prípadne poškodením 
výrobku vplyvom nečistôt.

NÁVOD K INŠTALÁCII A UDRŽIAVANIU VODOVODNEJ BATÉRIE
Inštalácia vodovodnej batérie
1. Pri demontáži starej batérie je dôležité prepláchnúť potrubie vodou pred montážou no-

vej batérie, aby sa vyplavili možné nečistoty. Pri tomto úkone sa odporúča vyskrutkovať 
perlátor výtokovej hubice. V každom prípade odporúčame nainštalovať filtre k prívodu
vody, aby sa zamedzilo zaneseniu výrobku nečistotami.

2. Po nainštalovaní batériu riadne prepláchnite.
3. Batéria je určená pre trvalý styk s pitnou vodou a pre styk s teplou vodou.
 Okolná prevádzková teplota musí byť nad bodom mrazu. Odporúčaná max. teplota 

vody je 90°C a max. tlak 4 bar.
4. Pri výmene kartuše postupujte následovne 
 - odstráňte plastovú krytku teplej a studenej vody
 - vyskrutkujte skrutku držiacu páčku a odstráňte ju
 - kľúčom uvolnite maticu, ktorá drží kartuš 
 - potom môžete vymeniť kartuš za novú

Dôležité: pri vsadzovaniu novej kartuše dajte pozor, či sú všetky tesnenia na svojom mieste, 
kartušu je možne objednať prostredníctvom servisného strediska.
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Zoznam súčastí:
1. krytka
2. ovládacia páka
3. kryt 2
4. matica na upevnenie
5. kartuša
6. telo batérie
7. ovládacie táhlo odpadového ventila
8. nadstavec
9. tesnenie

10. perlátor
11. prepínač
12. sprchová hadica
13. okrasná krytka
14. matica
15. prívod studenej vody (pravá strana)
16. prívod teplej vody (levá strana)
17. etážková prípojka na vodu
18. otočná matka s poistným  
 krúžkom a tesnením
19. výtokové ramienko
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Zoznam súčastí baté rie FD:
1. krytka
2. otočný ventil
3. poistný „červík“ - nutné dotiahnúť plochým skrutkovačom
4. výtokové ramienko
5. prívody vody
6. podložka gumená
7. podložka kovová
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Ošetrovanie vodovodnej batérie
1.  O vodovodnú batériu je treba osobitne pečovať, berte na vedomie následujúce upozornenie.

2.  Chrómové povrchy sú citlivé na čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, s obsahom 
rozpúšťadiel (acetón, trichlórethylén….), s vysokým obsahom kyslého PH faktoru (0-
4) nebo alkalického PH faktoru (9-14) a na čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom 
(prášky, tekuté piesky…)

Dôležité: k čisteniu vodovodných batérií používajte čistú vodu, tekuté mydlo s neutrálnym 
PH faktorom (5-8) a k lešteniu používajte mäkkú handričku alebo jelenicu.  

Na odstránenie vodného kameňa používajte odporúčané výrobky vo Vašejí drogérii. Prí-
pravkom obyčajne stačí pokvapkať povrch výrobku a behom niekoľkých sekúnd sa vodný 
kameň rozpustí. 

Pri nedodržaní návodu k inštalácii a ošetrovaniu vodovodnej batérie sa musí rátať 
s poškodením výrobku. Záruku v tomto prípade nieje možné uznať.


