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Návod - Jak namontovat umyvadlovou baterii - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Montáž rohových ventilů
1. krok
Nejprve namontujte nové rohové ventily. Ty je nutné utěsnit
pomocí konopí. Zdrsněte pilovým listem závit a to tak, že
budete jezdit listem po závitu shora dolů kolmo ke směru
řezání. To je důležité proto, aby se na závitu udrželo až
budete rohový ventil šroubovat.

2. krok
Na rohový ventil nasaďte rozetu a pak namotejte těsnicí
konopí. To potom již nebude možné nasunout přes závit.
Ustřihněte několik vláken konopí a začněte s namotáváním
vpředu na závit. Konopí namotejte v rovnoměrné tloušťce až
na konec závitu.

A nyní ještě na konopí naneste trochu těsnící pasty a
rovnoměrně vetřete.

3. krok
Rohový ventil našroubujte do stěnového přípoje. U
některých rohových ventilů můžete použít běžný klíč. Pokud
ne, použijte kleště na baterie. Tyto kleště mají vpředu
plastové čelisti, aby se rohový ventil nepoškrábal. Ventil
našroubujte až nakonec a již s ním dále netočte.Pokud
budete muset přece jen trochu šroubovat zpět, jelikož
předchozí otáčka šla příliš ztuha, rohový ventil ze stěnového
přípoje celý kompletně vyšroubujte a utěsněte ho znovu,
tentokrát s o něco menším množstvím konopí. Jedině tak
bude přípoj utěsněný.Pokud při šroubování ventilu dojdete
až na konec závitu, aniž by byl ventil napevno dotažený,
musíte ho ze stěnového přípoje kompletně vyšroubovat a
znovu utěsnit, tentokrát s o něco větším množstvím konopí.
Jedině tak bude přípoj utěsněný.

Připojení baterie
4. krok
namontujte ideálně předtím, než umyvadlo upevníte ke
zdi. Nejprve si připravte baterii. Pokud na ni ještě nebudou
namontované žádné připojovací hadice, tak je nejprve
našroubujte. K tomu nebudete potřebovat žádné . Pro
upevnění k umyvadlu našroubujte zespodu do baterie dvě
závitové tyče. K jejich montáži můžete podle situace použít
také šroubovák. Poté do baterie zespodu zastrčte podložku.

Zde je místo pro vaše poznámky
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5. krok
Připravenou baterii nyní můžete namontovat k umyvadlu.
Zasuňte obě dvě připojovací hadice a závitové tyče
do otvoru pro kohout v umyvadle nebo v desce pod
umyvadlem.

6. krok
Nyní můžete nainstalovat připravenou baterii. Zasuňte obě
připojovací hadice a závitové tyče do otvoru s konopím.
7. krok
Flexi připojovací hadice spojte s rohovými ventily.
Odšroubujte z ventilů dodané šroubovací přípojky – jelikož
připojovací hadice mají své vlastní. Dbejte na to, aby byly
zasazeny těsnící kroužky.

8. krok
Na závěr můžete opět otevřít hlavní vodovodní přípojku.
Přitom u rohových ventilů zkontrolujte, zda je vše utěsněné.
Nyní můžete oba dva rohové ventily otevřít a baterii
vyzkoušet.

Upevnění baterie k umyvadlu
9. krok
Namontujte vodovodní kohout na umyvadlový sloup, pokud
bude umyvadlový sloup přístupný zezadu. Připojovací
hadice a závitové tyče již předpřipraveného vodovodního
kohoutu zasuňte do otvoru na kohout.

10. krok
Na vodovodní kohout nejprve zespodu nasaďte plastovou
a poté kovovou podložku. Kohout našroubujte, nasaďte
dlouhé matice a pevně je rukou přišroubujte. Baterii nahoře
ještě přesně vyrovnejte. Na závěr pevně utáhněte obě dvě
matice pomocí otevřeného klíče.

11. krok
Nyní spojte obě dvě připojovací hadice s rohovými ventily.
Odšroubujte z ventilů dodané šroubovací přípojky – jelikož
připojovací hadice mají své vlastní šroubovací přípojky.
Dbejte na to, aby byly zasazeny těsnící kroužky.
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12. krok
Na závěr můžete opět otevřít hlavní vodovodní přípojku.
Přitom u rohových ventilů zkontrolujte, zda je vše
utěsněné. Nyní můžete rohové ventily otevřít a baterii
vyzkoušet.Pokud bude vše utěsněné, můžete umyvadlový
sloup na stěně zavěsit do upevnění a uvést do provozu.

Instalace nízkotlaké baterie na ohřívač teplé vody
Pokud nemáte přípojku teplé vody, ale ohřívač teplé vody,
budete potřebovat nízkotlakou baterii. Ta má tři připojovací
hadice. Podle toho ji rozpoznáte od běžné baterie. Dvě
přípojky se spojí s ohřívačem a jedna s rohovým ventilem.
Připojovací hadice jsou příslušně označeny.

Otázky k e-shopu 251 060 060 - Po.-Pá. 08:00–19:00 hod., So.-Ne. 08:00-17:00 hod.

