
INSTRUKCJA MONTA śU BATERII ŁAZIENKOWYCH 
 NAŚCIENNYCH BLUE WATER 

 
Dotyczy modeli:  

DEN-BWN.020C, DEN-BPK.030C,  
IND-BWN.020C, IND-BPK.030C, 

COL-BWN.020C, COL-BPK.030C, 
 NY-BWN.020C, NY-BPK.030C. 

 
 
 
1. SPRAWDZENIE KOMPLETNO ŚCI BATERII: 

                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
2. UWAGA ! 
 
- Przed przystąpieniem do montaŜu baterii naleŜy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur 
zasilających w gorącą i zimną wodę. 
JeŜeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej 
z prawej strony. 
-  Upewnij się, Ŝe zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do 
głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne. 
 
 
3. INSTRUKCJA MONTA śU BATERII: 
 
- Na kolankach mimośrodowych (4) uszczelnić gwint ½” konopiami lub taśmą teflonową. 
- Wkręcić kolanka mimośrodowe (4) w taki sposób, aby wystawały one pod kątem prostym ze ściany. 
Jest to bardzo waŜne, gdyŜ w przeciwnym wypadku mogą wystąpić nieszczelności na nakrętkach 
złączkowych baterii. 
- Przepłukać instalację wodociągową. 
- Ustawić poziomo wkręcone kolanka mimośrodowe (4) na wymiar rozstawu baterii. 
- Zakręcić rozety (2) na kolanka mimośrodowe (4), dokręcając je ręcznie do ściany. 

Spis standardowych elementów 
Nr Nazwa elementu Ilość 
1 Korpus baterii 1 
2 Rozeta 2 
3 Uszczelka gumowa 2 
4 Kolanko mimośrodowe 2 



- WłoŜyć uszczelki (3) do nakrętek złączkowych i dokręcić baterię przy pomocy gładkiego klucza (nie 
uŜywając kluczy z zębami). 
Uwaga: Baterii nie dokręcać zbyt mocno. 
- Wykręcić perlator (dyszę mieszającą) i ponownie przepłukać baterię, następnie wkręcić perlator. Ta 
czynność dotyczy baterii wannowych. 
- Przykręcić wąŜ prysznicowy. 
Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z 
kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy duŜym zanieczyszczeniu perlatora naleŜy wymienić go na 
nowy. 
 
Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyŜszym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia. 
Temperatura wody: 4°C - 90°C. 
 
UWAGA!  Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montaŜu baterii musi dokonać osoba 
wykwalifikowana.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
 
Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej. 
 

 
 

 
 

Instrukcja dotyczy modeli: 

 


