
Batarya gruplar›
Kurma k›lavuzu

ÖZENLE SAKLAYINIZ

JACUZZI®
MORPHOSIS
DESIGNER COLLECTION

Morphosis
Opalia Wood
Nova
Aquasoul Extra
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� (� 1) (1) Bafls›z vidalar› sökerek, da¤›t›c›dan (2)
silindiri çekerek ç›kar›n›z; (3) “A” bilezi¤ini ve “B”
bilezi¤ini vidalay›n›z, sonra “C” contas›n› monte ediniz.
NOT: bafls›z viday› bir sonraki sabitleme için
muhafaza ediniz.1
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� (� 2) Batarya grubunun düzenleme flemalar›n› (�
a-g, poz. B) referans olarak al›n›z ve seçilmifl olan küvet
modeline göre, küvet alt›ndan silindiri belirtilen deli¤e
geçiriniz ve o- ring ile manflonu yukardan vidalay›n›z.
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� (� 3) (1) Manflon üzerinde ve bilezik (2) üzerinde
müdahalede bulunarak geçici olarak silindiri sabitleyiniz,
kenara (3) paralel oldu¤unu kontrol ediniz.
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� (� 4) Bir batarya üzerine y›ld›zl› sil indir için
kullan›lm›fl ayn› komponentleri monte ediniz; di¤er
batarya içinde ifllemi tekrarlay›n›z.
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� (� 5) Batarya grubunun düzenleme flemalar›n› (�
a-g, poz. A ve C) referans olarak al›n›z ve seçilm›fl olan
küvet modeline göre küvet alt›ndan bataryalar› belirtilen
deli¤e geçiriniz ve o-ring i le bilezikleri yukardan
vidalay›n›z. 
NOT: fastonlu bilezi¤in en d›fl batarya (A) üzerine
montaj› tercih edilir (� 5).

A
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� (� 6) ‹ l iflkin bilezikler üzerinde müdahalede
bulunarak (küvet üstünden ve alt›ndan) bataryalar›,
bundan sonra yap›lacak esnek hortumlar›n (3) montaj›n›
kolaylaflt›rmak için birini di¤erine göre döndürerek geçici
olarak sabitleyiniz.
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� (� 8) Batarya grubunun düzenleme flemalar›n› (�
a-g, poz. D) referans olarak al›n›z ve seçilmifl olan küvet
modeline göre dufl deste¤ini, araya belirtilen conta
yerlefltirilerek tak›n›z.

1

2

8
�

� (� 7) (1) Belirtilmifl oldu¤u gibi kapaklar› uygulay›n›z;
(2) kenara göre hizalanmalar›n› kontrol ettikten sonra
yukardan bilezikler ile (3) kapaklar› sabitleyiniz. 1

2
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� (� 9) Küvet kenar› alt›ndan bir di¤er conta
uygulay›n›z ve tüm bilefli¤i belirt i len somun i le
sabitleyiniz.1
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� (� 11) 1/2” M-F (ikmal edilmifl) esnek boruyu y›ld›z
sil indire ba¤lay›n›z ve bunu dufl deste¤i içinden
geçirerek yukar›ya getiriniz.
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� (� 10) Dufl esnek hortumunu (rakorlar 1/2”-3/8”) al›p
içine belirtilen s›ray› takip ederek afla¤›da belirtilen
komponentleri geçiriniz (3/8” rakoru taraf›ndan):

buton K - bilezik L - kapak N - diflli boru P - teflon
rondela Q (ø iç 23,3 mm) - diflli boru R - yay S - teflon
rondela T (ø iç 26 mm) - conta U (pirinç olan k›s›m
afla€› do€ru bakmal›d›r).
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� (� 12) (1) Dufl esnek hortumunu, araya bir conta
yerlefltirerek henüz ba¤lam›fl oldu¤unuz hortum ile
birlefltiriniz; (2) T rondelas› ile U contas›n› dufl deste¤i
içinde birbirlerine hizalay›n›z.

T

U
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� (� 14) (1) Q rondelas›n› P diflli borusu ile hizalay›n›z
ve P diflli borusunu, R diflli borusu (2) içinde bulunan S
yay› üzerine yerlefltiriniz .
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� (� 13) R diflli borusunu, dufl deste¤inin üzerinde
hizalayana kadar dufl deste¤i içinde vida ile s›k›flt›r›n›z.

R
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� (� 15) (1) L bilezi¤ini P diflli borusu üzerine
vidalay›n›z ve K butonunu R diflli borusu üzerine
vidalay›n›z (2).
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� (� 16) Esnek hortumu alttan kayd›r›n, araya bir
conta yerlefltirerek el duflunu vidalay›n›z.
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� (� 17) Da¤›tma jetini (� a-g, poz. B), belirtilmifl
oldu¤u gibi bast›rarak monte edin, daha önceden
ç›kar›lm›fl olunan bafls›z vida ile arkadan sabitleyiniz
(� 1).

2
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� (� 18) (1) Contay› geçirdikten sonra 1/2” F-F (ikmal
edilmifl) esnek hortumu belirtilen bataryaya vidalay›n›z
(2). 
(3) Esnek hortumun di¤er ucunu, belirtildi¤i gibi y›ld›z
silindire vidalay›n›z.

Di¤er esnek hortumun montaj› için de ayn› ifllemleri
gerçeklefltiriniz.
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� (� 19) Kesin olarak alttan el duflunun deste¤ini
bilezikler ve vidalar ile sabitleyiniz (*).
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� (� 21a) (1) Bataryalar›n ufak millerine iki pimi monte
ediniz; (2) bataryalar› “kapal›” pozisyonuna getirene
kadar bunlar› döndürün.
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� (� 21) (1) Ayar kollar›n› pimler üzerine monte ediniz
ve belirtilmifl oldu¤u gibi sabitleyiniz (2). En son olarak
kromajl› pimleri vidalay›n›z (3).



� (� 22) Esnek hortumlar› s›cak ve so¤uk su
ç›k›fllar›na ba¤lay›n›z.
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� (� 23) 
(A) Ayar kollar›n› strok sonuna kadar hava
ayarlay›c›lar›n›n pimleri üzerine geçiriniz ve kanatlar›n
kumanda paneli içinde bulunan yuva içine yerleflmifl
olmalar›n› sa¤lay›n›z.
NOT: kolun kavramas›, regülatör pimine göre zorunlu bir
pozisyon al›r: kuplaja uyulmad›¤›nda ve kol
zorland›¤›nda, pim k›r›labilir.

� T›pay› (B) belirtilen deli¤e geçiriniz, montaj sonunda
bunun içine sanitasyon s›v›s› dökülmelidir (ikmal
edilmifl).

A

B
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(� 26) El duflunun kullan›m›
El duflunu deste¤inden ç›karmak için bilezi¤e afla¤›
do¤ru bast›r›n›z (1) ve yaklafl›k 45° döndürünüz (2).
Kullan›m sonunda el duflunu yeniden yerine yerlefltiriniz,
bilezi¤e bas›n›z ve yukar›ya do¤ru atana kadar (esnek
hortum üzerinde contan›n kapanmas›) yaklafl›k 45°
döndürünüz.

45°
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(� 25) Yön de€ifltirici topuzunun kullan›m›
Da¤›tma a¤z›n›n arkas›na yerlefltirilmifl topuz yukar›
do¤ru kald›r›ld›¤›nda su dufla yönlendirilir. 
NOT: bataryalar kapat›ld›¤›nda topuz otomatik olarak
"küvette da¤›t›m" pozisyonuna döner.
NOT: da¤›t›m jeti, belirtildi¤i gibi, iki yönde döndürülebilir.
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TÜM MODELLER

� (� 24)
En son olarak eflpotansiyel ba¤lant›s›n› gerçeklefltiriniz.
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JACUZZI EUROPE S.p.A.
Socio Unico

Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK 

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire BD4 6SE

Tel 01274 475179 • Fax 01274 654762

www.jacuzzi.co.uk

sales@jacuzziuk.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel 0049 (0)711 933247-20 • 0049 (0)711 933247-40 • Fax 0049 (0)711

933247-50

www.jacuzzi.eu

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen L'Aumône

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tél: +33(0)1.34.40.12.60 • Fax: +33(0)1.34.40.09.49 

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal
A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Ausias Marc, 157-159

Graner, local 2

08013 Barcelona (ESPAÑA)

Tel (93) 238 5031- (93) 238 4162 • Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.eu

info-es@jacuzzi.it


