
REV. 03/2019 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ BOCCHI 

 

Αγαπητέ πελάτη,  

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας BOCCHI.  

Παρακαλούμε να ελέγξετε τα παρακάτω σημεία πριν την εγκατάσταση.  

1. Ελέγξτε ένα προς ένα όλα τα εξαρτήματα και τον βοηθητικό εξοπλισμό.  

2. Διαβάστε προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό πριν από την συναρμολόγηση και κρατήστε τον για 

πιθανή μελλοντική χρήση.  

 

1. Χαρακτηριστικά  

a. Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 6 και 9 λίτρων.  

b. Ο όγκος του νερού έκπλυσης μπορεί να ρυθμιστεί γυρνώντας τη βίδα που βρίσκεται 

πάνω στη βαλβίδα πλήρωσης νερού.  

c. Το σύστημα λειτουργεί στα 0,5 – 10 bar πίεση (είσοδος νερού).  

d. Η είσοδος νερού μπορεί να εγκατασταθεί σε 2 σημεία: από πάνω και από πλάι με 

περιστροφικό διακόπτη ½’’. 

e. Ανάλογα με  το μοντέλο της λεκάνης, οι ντίζες στήριξης μπορούν να τοποθετηθούν στα 

180mm ή στα 230mm.  

f. H διπλή έκπλυση γίνεται με 2 πλήκτρα: το ένα είναι για 6 λίτρα και το άλλο για 3 λίτρα 

(εξοικονόμηση νερού).  

g. Οι πλακέτες θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό και μαλακό πανί.  

h. Το φίλτρο χρησιμοποιείται για την αποφυγή φραξίματος της βαλβίδας πλήρωσης νερού 

από μεγάλα σωματίδια που μπορεί να υπάρχουν στην παροχή νερού.  

 

2. Προφυλάξεις εγκατάστασης  

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και τον τεχνικό κατάλογο, 

πριν από την εγκατάσταση. Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την εγγύηση, θα πρέπει να 

διαβαστούν προσεκτικά.  

 Θα πρέπει να υπάρχει φίλτρο στην κεντρική παροχή νερού.  

 Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον οδηγό εγκατάστασης και χρήσης.  

 Τα μεταλλικά πόδια δεν αποτελούν μέσο στήριξης. Το προϊόν θα πρέπει να στηρίζεται 

στα τούβλα.  
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 Τα καλύμματα προστασίας από βρωμιά πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να τελειώσει η 

εγκατάσταση. Η βρωμιά από την κατασκευή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.  

 Πριν την εγκατάσταση, θα πρέπει να ελέγξετε αν ο άξονας της λεκάνης αντιστοιχεί με 

αυτόν από το εντοιχισμένο καζανάκι. Το ύψος των μεταλλικών ποδιών θα πρέπει να 

προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαστάσεις της λεκάνης.  

 Πριν την τοποθέτηση στον τοίχο, θα πρέπει να καθαρίσετε την παροχή νερού και ότι το 

καζανάκι εσωτερικά είναι καθαρό.  

 

3. Εξαιρέσεις εγγύησης  

Οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρούνται από την εγγύηση:  

 Λειτουργία του συστήματος πέρα από 0,5 – 10 bar πίεση νερού  

 Φραγή στο καζανάκι από ξένα σώματα  

 Κακή χρήση που είναι αντίθετη με τους κανονισμούς  που αναφέρονται στον τεχνικό 

κατάλογο ή στις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.  

 Σφάλμα στη συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή ή αποσυναρμολόγηση  

 Ζημία λόγω μεταφοράς  

 Βρωμιά από ξένα σώματα στην παροχή νερού  

 Φθορές στην επιφάνεια ή άλλες φθορές που μπορεί να προκλήθηκαν από παρατεταμένη 

αποθήκευση του προϊόντος στη θέση του μετά την παράδοση στον καταναλωτή 

(χρήστη).  

 Φθορές που προκλήθηκαν στην επιφάνεια του προϊόντος μετά από σκούπισμα με 

σκληρό εργαλείο καθαρισμού (σύρμα, σφουγγάρι, κτλ)  

 Φθορές που προκύπτουν από τον καθαρισμό του προϊόντος με απορρυπαντικά που 

περιέχουν σκόνη λειαντική ή οξύ  

 Φθορές λόγω τραντάγματος κατά τη μεταφορά ή τη χρήση  

 Φθορές που προκλήθηκαν από την επαφή με υγρά όπως με αλκοόλ υψηλής 

περιεκτικότητας, διαλυτικό, ασετόν  

 

4. Όροι Εγγύησης  

Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης και ισχύει για 10 χρόνια (5 χρόνια για 

τον μηχανισμό και το φλοτέρ - 2 χρόνια για τα ελαστικά μέρη). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην 

απόδειξη αντιστοιχεί στην ημερομηνία παράδοσης.  


