
Wskazówki 

4

Zasada działania płyty czołowej

System 2-funkcyjny

System START/STOP

Nacisnąć duży przycisk = spłukiwanie dużą ilością wody
Nacisnąć mały przycisk = spłukiwanie małą ilością wody

Wskazania:

Instrukcja montażu i wykorzystania

dolnopłuka SanicontrolR11

z płytą czołową MEPAsky

Przedstawicielstwo w Polsce:
Wergiliusza 28/1 , 60-461 Poznań 
Tel. 061 67105 39 , fax 061 840 70 90

MEPA-PauliundMendenGmbH.
RolandseckerWeg37,D-53619Rheinbreitbach
Tel.+49(0)2224929-0,Fax:+49(0)2224929-149
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Płytka w systemie
    START/STOP

Płytka w systemie
   2-funkcyjnym

Przyciski systemu 2-funkcyjnego mogą być w razie potrzeby 
zastąpione przyciskiem w systemie START/STOP.

W tym celu należy lekko odgiąć haki blokujące, obydwa przyciski 
systemu
2-funkcyjnego (A) wcisnąć do tyłu i wyjąć z płytki.

W szczelinę płytki zamontować przycisk systemu START/STOP.

1-krotne naciśnięcie przycisku (1) = start
Powtórne naciśnięcie przycisku  (2) = stop

W obydwu wariantach spłukiwania zużyte zostanie co najmniej 3 l wody.

Niskie ciśnienie wody w sieci

Jeśli ciśnienie wody w sieci jest poniżej 1 bar, można zwiększyć 
wielkość strumienia wody poprzez usunięcie dławika w zaworze. 

A)  Odciąć dopływ wody do zawora napelniającego i obrócić nakrętkę o 
     1/8 obrotu aż do usłyszenia kliknięcia.

B)  Zdjąć zawór ze złączki mosiężnej

C)  Usunąć stożkowaty dławik z dopływu zaworu

D)  Nałożyć zawór napełniający na kształtkę, obrócić nakrętkę o 1/8
      obrotu aż do usłyszenia kliknięcia. Odkręcić dopływ wody.

-   Dolnopłuk można montować tylko z pasującymi do niego płytami 
    czołowymi.Płyta czołowa jest absolutnie niezbędna do prawidłowego 
    funkcjonowania urządzenia. W wypadku uruchamiania spłukiwania bezpoś-
    rednio popychaczami znajdującymi się w ramie montażowej pojawią się
    odchlenia w ilości wody zużytej do każdego cyklu.

-   Zasada funkcjonowania dolnopłuka wymaga napełniania go powietrzem, co
    słychać jako lekki szmer i “bąbelkowanie”.

-   W czasie napełniania nie należy używać płyty czołowej.
    Zbyt wczesne naciśnięcie przycisku spowoduje zakłócenia w działaniu
     dolnopłuka i użycie niewłaściwej ilości wody do spłukiwania.
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Cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo na zakup stelaża do WC  
z dolnopłukiem Sanicontrol R11. Aby zapewnić bezproblemowe 
funkcjonowanie dolnopłuka prosimy o dokonanie montażu zgodnie z 
załączoną instrukcją.

Przyłącze wody ze zintegrowanym zaworem kątowym jest fabrycznie 
zamontowane z tyłu dolnopłuka (A). Można jednak dokonać zmiany i 
przekładając je zapewnić dopływ boczny (B).

Proszę się upewnić, że zawór kątowy jest zamknięty.Można go 
otworzyć dopiero wtedy, gdy rama płyty czołowej zostanie połączona 
z wężem spiralnym (rys. 8).

Przepłukać gruntownie instalację.Podłączyć wodę.

Jeśli ciśnienie wody w sieci jest poniżej 1 bar, proszę zapoznać się ze 
wskazówkami na stronie 4 niniejszej instrukcji.

Wielkość spłukiwania jest nastawiona fabrycznie na 6 l.
Zmiana tej wielkości jest w razie potrzeby możliwa przez zmianę ustawienia 
zielonego suwaka (B):

Max.                     -             9 l
Środek                 -             7,5 l
6l                          -              6 l

Zmian ustawienia wielkości spłukiwania można bez kłopotów dokonywać już 
po zakończeniu montażu i położeniu płytek.

Uwaga:
W wypadku zastosowania  do obudowy stelaża prefabrykowanych  
przez firmę MEPA płyt gipso-włókninowych należy zastosować adapter 
(A), mocując go od tyłu przytwierdzanej płyty.

W wypadku zastosowania innych płyt, docinanych w miejscu montażu 
należy otwór rewizyjny wykonać stosownie do wymiarów osłony 
rewizji.Adapter nie jest wówczas potrzebny.

Po zamocowaniu płyt GK lub gipso-włókninowych zaślepić na powrót 
osłonę rewizyjną znajdującą się w komplecie pokrywą.

A

Dociąć nożem osłonę rewizji do poziomu płytek.

Zamocować trzpienie montażowe (A).

Odległość pomiędzy przednim końcem trzpieni dystansowych a przednią 
krawędzią otworu rewizyjnego winna wynosić 20 mm (B).

Posadowić styropianową ramkę uszczelniającą (C) w otworze 
rewizyjnym.

Wąż spiralnyjest fabrycznie zamontowany na krućcu syfonu spustowego.
Jego wolny koniec należy wsunąć lekkim ruchem obrotowym na znajdu- 
jący się z tyłu ramy montażowej króciec (A).

UWAGA: 

Wąż spiralny musi przebiegać z tyłu stalowego węża zasilającego 
zawór napełniający (rys.B).
Należy unikać tworzenia się na wężu dodatkowych zagięć (rys.C)

Rama montażowa płyty czołowej stanowi zamkniętą całość.Przez nią 
odbywa się odpowietrzanie całego układu.Nie można jej rozmon-
towywać, nie podlega żadnym regulacjom.

Odkręcić zawór kątowy.

Zamocować ramę montażową przykręcając ją do trzpieni dystansowych za 
pomocą znajdujących się w komplecie wkrętów.

Płyta czołowa MEPAsky jest fabrycznie zmontowana w systemie 2-
funkcyjnym.

W razie potrzeby można ją jednak przezbroić przy wykorzystaniu 
standardowo dołączanych elementów i zastosować w systemie 
START/STOP.  Przedstawiono to na rysunku 11.

ODKRĘCENIE DOPŁYWU WODY PRZED 
ZAŁOŻENIEM WĘŻA NA PŁYTĘ SPOWODUJE 
STAŁY WYCIEK WODY DO MISKI !!!


