
Szerelési kézikönyv

Vizelde Szerelési útmutató

VIZELdE

SAVAL
7050 59 xx
7051 59 xx
BÁZIS
4332 00 xx
4333 00 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 51-52. és 62. oldalon!

A termék rögzítése csavarozással történik.
Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Rögzítő készlet
Cikkszám: 8763 0000

Csatlakoztatható hozzá vizeldeszifon és öblítőszelep (pl.: SChELL). További infor-
má ci  ókat ezen termékekről a címlista fejezetünkben megjelölt képviselet címén és 
tele fon számán kaphat.

Figyelem !
A termék higiénikus felhasználhatóságához és működéséhez fel tét le-
nül  ajánlatos az öblítőszelep alkalmazása és a visszaáramló kel le met-
len  szagok megakadályozásához szifon felszerelése.

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a vízbevezetés és a szennyvízelvezetés méretét!
2. A terméket próbaképpen állítsa fel, és a rögzítő furatok helyét jelölje be!
3.  Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez ø8 mm-es csavarok szükségesek. 

Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott WC-
rögzítő csavarkészlet alkalmazása.

4. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan).
5. A termék fallal érintkező felületére hordja fel a kiegyenlítő masszát.

Figyelem!
A fal érintkezési felületei síkot képezzenek, mert az 1 mm-nél na gyobb  
egyenet lenség esetén a rögzítő csavarok meghúzása a termék, illetve 
a bur kolat törését okozhatja. Ezért az egyenetlenségeket ki kell 
egyenlíteni.

6.  A terméket szerelje fel, a rögzítő csavarokat mérsékelten húzza meg a tömítő 
massza kinyomódásáig!

7.  A kinyomódott, felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületet simítsa 
egyenletesre!

8.  A kiegyenlítő massza megkötése után a rögzítő csavarokat húzza meg (max. 3 Nm 
nyomatékkal)!

9. A szerelvényeket kösse be!
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Szerelési kézikönyv

Szerelési útmutató Vizelde

7050 59 xx felső és a

7051 59 xx-es hátsó vízbekötésű vizelde

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 46. oldalon!

hátsó kifolyású szifonnal szerelve Alsó kifolyású szifonnal szerelve
Ajánlott szerelvény Ajánlott szerelvény
Megnevezés: hátsó kifolyású vizelde  Megnevezés: Alsó kifolyású vizelde  
szifon szifon
Cikkszám: 9326 00 00 Cikkszám: 9327 00 00

A rögzítő egységcsomagot a termékkel együtt szállítjuk.
A termék megfelelő üzemeltetéséhez öblítő szerelvény szükséges. Ilyen öblítő 
szelepek gyártója és forgalmazója például a DAL, a GEBERIT és a ShELL. 
További információkat ezen termékekről a címlista fejezetünkben megjelölt képviseletek 
címén és telefonszámán kaphat.

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a vízbevezetés és a szennyvízelvezetés csatlakozó méreteit!
2.  A terméket próbaképpen helyezze a felhasználási helyére, és a rögzítő furatok 

helyét jelölje be!
3.  Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez ø8 mm csavarok szükségesek, amelyet 

a termékkel együtt szállított rögzítő egységcsomagban talál.
4. A szifont kösse be a szennyvízvezetékbe!
5. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan)!
6. A termék fallal érintkező felületére hordja fel a kiegyenlítő masszát!

FIGYELEM!
Ügyelni kell arra, hogy a kiegyenlítő massza ne kerüljön a vizelde és 
a szifon nyílásaiba, mert dugulást okozhat.

7.  A terméket szerelje fel, a rögzítő csavarokat mérsékelten húzza meg a 
kiegyenlítő massza kinyomódásáig, ügyelve a szifon és a vizelde megfelelő 
csatlakoztatására!

8.  A felesleges, kinyomódott tömítő masszát távolítsa el, és a fuga felületét simítsa 
egyenletesre!

9.  A kiegyenlítő massza megkötése után, a rögzítő csavarokat húzza meg (max. 3 Nm 
nyomatékkal)!

10. Az öblítőszelepet kösse be!
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