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TERMOSTATİK ANKASTRE BANYO BATARYASI

TERMOSTATIC BUILT-IN BATH MIXER

PAKET İÇERİĞİ
BOX CONTENTS

Lütfen paket içeriğindeki tüm parçaların kutu 

içerisinde olduğunu kontrol ediniz. Eğer herhangi bir 

parça eksikse, lütfen Kale firması ile temasa geçiniz.

Please check whether all the items in the packing list 

are included in the box. If any item is missed, please 

contact Kale or the local agent for help.
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Suyun sıcaklığı max. 38°C’a kadar ayarlanmak istendiğinde 1. çizimdeki şekilde kumanda kolu ayarlanmalı

Suyun sıcaklığı 38°C’nin üstünde ayarlanmak istendiğinde 2. çizimdeki şekilde emniyet düğmesine basılarak 

kumanda kolu sola çevrilmelidir.

When the temperature of water under 38˚ , adjustment was shown in pic 1;

When the temperature of water above 38˚, press the button and then to

adjust the temperature of water (shown in pic 2).

Üründe önceden belirtmeden kullanımı etkilemeyecek şekilde değişiklikler 

yapılabilir. Görünüş ve ölçüler ürünü göstermektedir. Çizim ve fotoğraf sadece 

referans içindir.

The accessories might be changed without in advance notification when the 

change doesn’t affect the usage. The appearance and dimension of the product 

are subjected to the real product. The drawing or photo is for reference only.

Ürünü nemli bir pamuklu bez ile siliniz.

Sakın aşındırıcı deterjan, kimyasal temizleyiciler, aşındırıcı 

sünger veya keskin bir parça ile temizlemeyiniz.

Asitli temizleyiciler kullanmayınız.

Uzun süre kullanım yapılmayacaksa, yüksek su 

basınçlarından zarar görmemek için su bağlantısını 

kapatınız.

Montaj kılavuzu referans içindir.

Kale, üründe yada kılavuzda değişiklik yapma hakka sahiptir.

The installation guide is for reference only.

Right of modification and explanation is reserved by our company

Clean the product with gentle liquid or glass cleaner.

Don’t clean with abrasive material, abrasive paper or 

knife.

Don’t use acid cleaner.

During decoration or after decoration but still do not 

reside in it, or nobody stay in house for long time, please 

close the water supply valve to avoid damage in case of 

high water pressure.

BAKIM / MAINTENANCE

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Genel Müdürlük - Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 
34330 Levent - İstanbul / Türkiye
T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 278 4396
Fabrika - Semedeli Köyü Çan, Çanakkale / Türkiye
T +90 286 437 1231 F +90 286 437 1232
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No Açıklama / Description Adet / Pieces

1. Kumanda Kolu Düğmesi / Handle Button 2

2. Vida / Screw  2

3. Kumanda Kolu / Handle  2

4. Rozet / Rosette  1

5. Rozet için Kapatma Contası / Sealing Ring 2

6. Alyen Başlı Vida / Allen Head Screw  4

7. Plastik Conta /Plastic Gasket  1

8. Kapatma Contası /Sealing Ring  1

9. Termostatik kartuş takımı /

 Control valve with multi-function  1

10. Kapatma Contası / Sealing Ring  1

11. Montaj Öncesi Koruma Kartonu / 

 Protective Carton  1

12. Kalite Belgesi / Certificate of Quality  1

13. Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgesi / 

 Installation Guide and Warranty Card 1

KULLANIM / USAGE



KALEBOX PRO ÖZELLİKLERİ
FEATURE OF KALEBOX

MONTAJ ÖNCESI HAZIRLIK
PREPARATION BEFORE INSTALLATION

KULLANIM ŞARTLARI
USAGE CONDITIONS

MONTAJ
INSTALLATION

1. Küçük boy.

2. Alçıpan ve tuğla duvarlar için kolay montaj

3. KaleBox Pro (sıvaaltı) ve sıvaüstü parçalar ayrı ayrı monte  

 edilmektedir, bu sayede krom kaplı parçalara gelebilecek  

 hasarlar engellenmektedir.

4. KaleBox Pro (sıvaaltı) ve sıvaüstü parçalar ayrı ayrı sipariş  

 edilebilmektedir. 

5. Ø35 yada Ø40’lık farklı kartuşlarla, farklı kumanda kolu ve  

 rozetlerle çalışabilmektedir.

6. 3 su çıkışı kullanılabilir, istenirse kör tapa ile çıkış  

 düşürülebilir.

7. Kartuş kısmı sıvaüstü parçalar arasında bulunduğundan  

 borular temizlenip sızdırmazlık testi yapılabilir. 

8. Rozet su geçirmez şekilde tasarlanmıştır. KaleBox Pro  

 içerisine yada duvar içerisine su gelmesini engellemektedir.

9. Kartuşu korumak için özel bir koruma sistemi mevcuttur. 

10. Duş kumandası daha kolay çalışması için çevirmeli tiptir.

Sıva üstü parçalar ancak KaleBox sıvaaltı parçaların montajı 

bittikten sonra yapılabilir. KaleBox’ın montajı için lütfen 

KaleBox montaj kılavuzuna bakınız.

The control valve can be installed only after the Kalebox has 

been installed. For the installation of the KaleBox, please refer 

to the installation guide of KaleBox.

1.  Small size.

2. Easy-installation in solid and cavity wall.

3. Pre-embedded part (KaleBox Pro) and control valve are  

 installed separately, so that it can avoid any damage on  

 the chrome surface.

4. Pre-embedded part (Kalebox Pro) and control valve can  

 be purchased separately. 

5. It can work with different kinds of catridge such as Ø35  

 or Ø40, with different handles or plates.

6. It can work with single- function control valve or multi- 

 function control valve.

7. Pipes can be flushed and tested for leakage before  

 installing the control valve.

8. Plate is designed with water-proof. It can avoid water  

 penetrating into the KaleBox or inside wall.

9. There is buffering device in the control valve to protect  

 the cartridge.

10. Diverter is turning style for easy-operation.

Su basıncı çalışma aralığı / Water pressure    : 0.5 bar - 10 bar

Tavsiye edilen su basıncı / Best performance at   : 3 bar / : 3 bar

Sıcaklık çalışma aralığı / Temperature    : 5°C - 90°C

Tavsiye edilen maksimum sıcaklık / Recommended max. temperature : 60°C

Tesisattan gelen suyu kapatınız. KaleBox sızdırmazlık parçasını 

KaleBox’tan çıkartınız, sonra Multi- Fonksiyonlu kartuş takımını 

gösterildiği gibi takınız. Alyen başlı vidaları sıkarak sabitleyiniz. 

Önemli :O-ringin düzgünce takıldığından emin olunuz

Stop the water supply. Disassembly the sealing board from the 

KaleBox, then put the multi funcitonal control valve with KaleBox 

as shown. Fix it in the KaleBox by tightening the Allen head screw. 

(Important: make sure to put all sealing ring).

Resimde gösterildiği gibi, önce kapatma contasını sonrasında 

ise plastik contayı yerleştiriniz. Alyen başlı vida ile plastik contayı 

sabitleyiniz. Lütfen plastik contayı doğru pozisyonunda takılacak 

şekilde ayarlayınız.

As shown in the photo, put the sealing ring first, then the plastic 

gasket. Fix the plastic gasket with Allen head screw. Please adjust 

the plastic gasket in the right position before tightening the screw.

KaleBox ankastre banyo bataryası sadece sıva altı parçasıdır. Sıva üstü parça ile kullanılmadan çalışmaz. Lütfen aşağıdaki 

çizime bakınız:

The KaleBox is only the pre-embedded part of of the concealedshower mixer or bath-shower mixer.. It cannot work without 

the control valve. Please refer to the following drawing: 

KaleBox sıva altı

KaleBox concealed part

Termostatik Banyo 

Bataryası Sıva Üstü parça

Thermostatic control valve

Ankastre Termostatik banyo bataryası

Thermostatic concealed mixer

Rozeti resimdeki gibi monte ediniz. Rozet için kapatma contasını 

takmayı unutmayınız. Sonra kumanda kolunu takarak alyen başlı 

vida ile sabitleyiniz. Üzerine son olarak kumanda kolu düğmesini 

takınız.

Install the chrome plate as shown above. Make sure that don’t 

miss the sealing ring. Then assembly the handle by tightening the 

screwcrew. Finally put the handle button.

Çıkış / 
Outlet

Çıkış / 
Outlet

Çıkış / 
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FONKSİYON YÖNLENDİRME / SWITCH FUNCTIONS


