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WATERFALL ANKASTRE ÇIKIŞ UCU

BUILT-IN BATH SPOUT

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 us or the local agent for help.

 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.

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

kale.com.tr
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No Açıklama / Description Adet / Pieces

1. Çıkış Ucu / Spout  1

2. Vida / Screw  2

3. Rozet / Rosette  1

4. Conta / Washer  1

5. Adaptör / Connector  1
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KULLANIM ŞARTLARI
USAGE CONDITIONS Demonte etmeyiniz / Do not dissasemble

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 - 80°C

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

Montaj deliğinin uygun olarak açıldığından emin olunuz. Make sure the installation holes to be in the right size.

MONTAJ
INSTALLATION

Ürünü demonte etmeyiniz.

Tesisat içindeki çamur ve kumu atmak için suyu bir kaç dakika 

açınız.

Çıkış ucunun tesisattaki birikmemesi için, montaj öncesinde 

tesisattaki suyu boşa akıtarak

Do not dissasemble the main body.

Open the water supply valve for a few minutes in order to 

flush all the mud and sand in the pipes.

After installation, make sure every joint safely sealed and 

there is no leakage

Ürünün temiz ve parlak olarak kalması için 

Ürünü nemli bir pamuklu bez ile siliniz.

Asitli deterjan yada kimyasal malzeme içeren (çamaşır suyu, vs.) temizleyici kullanmayınız.

To keep product clean and shiny :

Clean the product with gentle liquid or glass cleaner.

Do not use acid detergent or  cleaners that involves chemicals.

BAKIM / MAINTENANCE


