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I N S T R U K C J A 
montażu oraz użytkowania zaworów spustowych do spłuczek ceramicznych 
 
Zawór spustowy przeznaczony do spuszczania wody w spłuczkach ceramicznych.  
Montaż zaworu  w zbiorniku, powinien być wykonany przez  wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z poniższym 
schematem. 
Zwór służy do spuszczania wody poprzez naciśnięcie przycisku chromowanego na górze spłuczki.  
Montaż wykonujemy poprzez dokładne umieszczenie zaworu na uszczelce na spodzie zbiornika oraz dokręcenie 
nakrętni zewnątrz zbiornika. 
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1. Wyjmij  klipsy (1) oraz pręty (2), 

następnie wyciągnij drabinkę (3). 

2.   Przekręć czerwoną rurę przelewową (4)       
w prawo i przesuń do pożądanej wysokości 

(1) 

 (2) 

 
 (1) 

(3) 
(4) 

(3) 

3. Przekręć czerwoną rurę przelewową(4) 

 w  lewo  w celu jej zablokowania. 

Włóż drabinkę (3), klipsy (1) oraz pręty (2). 

Odetnij zbędną część prętów (2). 

(3) 

(4) 

      

4. Dostosuj wysokość pływka 

 do pożądanej ilości  spuszczanej    

wody w funkcji 3L 

   *dotyczy zaworów spustowych 

          dwufunkcyjnych 
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 5. Regulacja poziomu wody pozostającej 

     w zbiorniku.  Im zapadka poniesiona wyżej, 

     tym wody w zbiorniku pozostaje więcej 

     a strumień spłukujący jest słabszy. 

6. Przed montażem gwint 

    MUSI być wykręcony. 

Najczęściej spotykane ustawienia 

I II III 

A 4 min S7 

D 3 min S6 

G 2 min S5 
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