
Öblítő mechanizmus szerelése és használati útmutató 

wc öblítő níomógomb

felengedő 
szelep

gumi 
tömítés

leengedő 
szelep

tartály

1.Kérem figyelmesen olvassa és kövesse a következő utasításokat pontról 
pontra, hogy az esetleges sérüléseket és termék sérüléseket elkerülhes-
sük . 

Probléma : 
Vízszivárgás 
 
 
 
 
 
 
Nem öblít vagy kevésbé 
öblít  
 
A fél vízmennyiség adagolás 
kevésnek/soknak bizonyul 

műanyag 
tömítés

hatos anya

víz vezeték 

2. A használati utasítás az aktuális termékinformációkhoz van igazítva. 

3. A Creavit nem vállal felelősséget bármely más társaság által okozott 
kárért.

4. Vízhőmérséklet 2-45 fok

5. Víznyomás 0,2-8 Bár

Figyelmeztetés: Ne használjon olyan anyagokat melyek klórt vagy más 
kemikáliát tartalmaz. Az ilyen anyagok használata sérülést okozhat a tar-
tályban és ez eláztatáshoz vagy éppen a garancia elvesztéséhez veze-
thet. Ne húzza meg erővel a csavarokat. Ennek hatására a csésze vagy a 
tartály is megrepedhet!

Öblítő rendszer szerelése

leengedő szelep- test

Fordítsa el a öblítő 
testet az óra járásával 
ellentétesen és válassza 
le a leengedő szelep alsó 
részétől.

Az alsó részt helyezze be a 
háromszög tömítéssel együtt 
az öblítő nyílásba, majd sze-
relje fel a gumitömítést a 
műanyag tömítést és végül 
csavarja rá az anyát. 

Helyezze az öblítő testet 
az alsó részbe és csavarja 
az óra járásával mege-
gyező irányba, míg  egy 
kattanást nem hall. 

háromszög 
tömítés

háromszög 
tömítés
gumi tömítés

műanyag tömítés

hatos anya
tömítés

leengedő szelep- test

Felengedő szelep szerelése

lapos alátét
műanyag alátét
anya

lapos alátét
műanyag alátét
anya

tartály test

felengedő tömlő

Nyomógomb szerelése

nyomógomb öblítéshez

biztosíték

nyomógomb doboz

rögzítő anya

Tartály szerelése

rögzítő csavar

tartály

tömítésanya

gumi tömítés

műanyag tömítés

Helyezze a tartályt a megfelelő helyre, majd csavarja rá a gumitömítést 
az öblítő nyílásra. Helyezze a rögzítő csavarokat a lyukba, majd az 
ellenkező oldalról rögzítse az anyákkal

Igazítások

Fél öblítés úszója

Fél öblítés beállítása

Teljes öblítés beállítása

Rögzítse a csövet a vízkiállásra és figyelje menetet.
1.Fél öblítés igazítása:az úszó magasság változtatásával tudja szabályoz-
ni a vízszükségletet. Minél magasabban helyezkedik el az úszó annál 
kevesebb vizet használ. Amennyiben a vízszint alacsonyabban van mint 
140 mm, és az úszó az „1” jelnél áll – tükör használatával jobban fogja 
látni a megjelöléseket. Regulátor segítségével tudja szabályozni a víz 
magasságát. 

2. Teljes öblítés igazítása: zárja el a regulátort a nagyobb adag vízhez, 
nyissa meg a regulátort a kisebb adag vízhez. 

 
Ok:
1.Nem illeszkedik jól
2.Az öblítő rendszer 
teste nem helyezkedik el 
az alsó részen
3. beakadt az öblítő
4. Nemhelyes használat
 
1.a kábel vagy túl szoros 
vagy túl lenge 
 
1.helytele vízmagasság 
beállítás

 
Megoldás: 
1. újra próbálja meg a 
műveleteket
2. újra rakja össze

3. szedje szét/mossa 
meg az öblítő testet 
 
1. igazítsa meg az öblítő 
testet (öblítő szelep)
 
1. állítsa be a vízszintet


