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Návod - Jak namontovat dřezovou baterii - HORNBACH.cz
Krok po kroku
1. krok
Před zahájením instalace vodovodní baterie ke dřezu si
pod ním udělejte místo. Můžete rovněž vysadit dvířka od
dřezové skříňky, abyste mohli bez obtíží pracovat. Dejte pod
sifon kbelík nebo mísu. Potom odmontujte a nechte odtéct
zbývající vodu do kbelíku. Ideálně nechte sifon v jednom
kuse, jelikož ho poté budete muset opět namontovat.
2. krok
Pokud již nepůjde správně uzavřít rohové ventily, jsou
pravděpodobně zvápenatělé a měli byste je rovnou vyměnit.
Nejprve uzavřete hlavní přívod vody. Poté můžete uvolnit
připojovací hadice baterie na rohových ventilech.

3. krok
Odšroubujte starou dřezovou baterii. Uvolněte obě dvě
matky na závitových tyčích pomocí otevřeného klíče.

4. krok
A nyní můžete baterii vytáhnout i s připojovacími hadicemi z
otvoru na kohout.

5. krok
Vyšroubujte staré rohové ventily.

6. krok
Nové ventily je před zašroubováním nutné utěsnit. K tomu
budete potřebovat těsnicí konopí a těsnicí pastu. Závit se
před omotáním musí zdrsnit pomocí pilky na kov. Přejeďte
listem pilky přes závit na několika místech. Poté na závit
nasaďte rozetu. Nyní omotejte na závit směrem zepředu
proužek konopí. Konopí natřete těsnící pastou. A poté
zašroubujte rohový ventil do stěnového přípoje.

Zde je místo pro vaše poznámky

Strana 2 / 3

7. krok
Existují také rohové ventily s těsnícím kroužkem. Ty již
pomocí konopí není třeba utěsňovat, jako v tomto příkladu.
Tento rohový ventil má dodatečnou přípojku pro myčku.

8. krok
Našroubujte do baterie obě dvě připojovací hadice. Přitom
dbejte na správné přiřazení teplé a studené vody. Hadice
ručně a pevně přišroubujte.

9. krok
Baterii poté provlékněte spolu s hadicemi do otvoru na
kohout.

10. krok
Zespodu přišroubujte stabilizační desku, kovový kroužek
a průvlečnou matici. Jiné baterie mohou mít rozdílné
připevnění. Vždy se řiďte podle přiloženého návodu k
montáži od výrobce.

11. krok
A nyní spojte připojovací hadice s rohovými ventily: Dbejte
na to, aby ve šroubovaných spojích bylo těsnění. Pokud by
byl odstup od ventilů příliš velký, můžete připojovací hadice
prodloužit pomocí flexibilních hadic.

12. krok
Hadice přišroubujte k ventilům nejprve ručně a potom
opatrně utáhněte pomocí otevřeného klíče.

13. krok
Pokud to bude možné, můžete připojit k rohovému ventilu
myčku.
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14. krok
Namontujte sifon. Pokud jste ho odmontovali v jednom
kuse, bude nyní montáž jednodušší. Odšroubujte hlavní
vodovodní kohout a otevřete oba dva rohové ventily.

15. krok
A teď už můžete vaši novou baterii uvést do provozu. Až
poteče voda, ohmatejte jednotlivé spoje rukou, zda je vše
dobře utěsněné.

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

