
AQUAPHOR® 
vodní filtry 

Kuchyňská baterie model 874035, 874036 

Návod k použití 

Kuchyňská baterie model 874035, 874036 je určena 
pro použití jako vodovodní kohoutek a kohoutek pro 
čistou vodu v sestavě s modely vodních filtrů 
AQUAPHOR, vestavěných do vodovodního systému 
(viz technické listy produktů), používající trubice typu 
John Guest. 

1. Těleso baterie 
2. Otvor o průměru 36-40 mm 
3. Montážní plocha 
4. Gumové těsnění 
5. Kovová podložka 
6. Matice 
7. Šroub 
8. Převlečná matice 
9. Vstup pro filtrovanou vodu 
10. Horká voda 

(červené opletení) 
11. Studená voda 

(modré opletení) 
12. Filtrovaná voda 
13. Gumový kroužek 

Should you require owner's manual in a different language 
please visit our website: www.aquaphor.com/manuals 

2 



Obsah balení 
Těleso baterie smontované  1 ks 
Spojovací trubice pro studenou vodu 
(modré opletení)    1 ks 
Spojovací trubice pro horkou vodu 
(červené opletení)   1 ks 
Vložka     1 ks 
Převlečná matice    1 ks 
Návod k použití    1 ks 
Komplet balení    1 ks 

Technické parametry 
Maximální provozní tlak vody  0,63 МPа (6,5 аt) 
Teplota studené vody   +4...+ 38 °С 
Teplota horké vody   max. 75 °С 
Teplota filtrované vody   +4...+38 °С 
Vnější průměr připojovací polyetylénové 
trubice typu John Guest   6,35 mm (1/4‘’) 

Instalace a připojení 
Instalační schémata viz str. 1 a 3. 
Nedoporučuje se provádět instalační a připojovací práce amatérsky. Tyto práce by měl 
provádět odborník vlastnící povolení k výkonu odpovídajících činností. 
Společnost Aquaphor s.r.o. nenese odpovědnost v případě neodpovídající kvality instalace a 
připojení baterie. Odpovědnost za nedostatky těchto prací, jakož i za újmu na zdraví nebo 
majetku spotřebitele či jiných osob, vzniklou v důsledku těchto nedostatků nese vykonavatel 
těchto prací. 

Rady k údržbě 
• Pravidelně otírejte výrobek měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. 
• K ochraně povrchu výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 
• Při používání tohoto výrobku v oblastech s tvrdou vodou nebo vodou s vysokým obsahem 
minerálních látek se doporučuje pečlivě udržovat povrch baterie, aby nedocházelo ke 
kalcinaci a minerální oxidaci. 
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Pohled zespoda 

Trubice utahujte bez 
použití nástroje - pouze 
rukou, aby nedošlo 
k jejich přetažení. 

 

1. Vstup pro filtrovanou 
 vodu 
2. Trubice 1/4" 
3. Vložka 
4. Převlečná matice 

1. Studená voda 
(modré opletení) 

2. Horká voda 
(červené opletení) 

3. Filtrovaná voda 
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Kuchyňské vodovodní baterie modelů 874035 a 874036 nepodléhají závaznému potvrzení 
shody s technickým předpisem TP TC 10/2011. 

Likvidace výrobků se uskutečňuje v souladu s ekologickými, hygienickými a jinými požadavky 
stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního prostředí a zajištění hygienicky a 
epidemiologicky příznivého prostředí pro obyvatelstvo. 

Záruční závazky 

Provozní záruční doba kuchyňské baterie: 1 rok od data prodeje. 

Životnost kuchyňské baterie: 5 let od data prodeje. Po skončení životnosti musí být kohoutek 
vyměněn. Provoz baterie po skončení životnosti může způsobit škodu na majetku spotřebitele 
nebo jiných osob. 

Skladovatelnost kuchyňské baterie před zahájením provozu: max. 3 roky (od daty výroby 
vyznačeného na obalu) při teplotě +5 až +38 °C, za podmínky skladování v neporušeném obalu. 

Vyrobeno na objednávku společnosti Aquaphor s.r.o. 
Rusko, 197110, Petrohrad, 
ul. Pioněrskaja 27, písm. A. 
www.aquaphor.ru 
společností POTO SANITARY WARE CO, LTD, Čína 
 
Organizace oprávněná k přebírání a vyřizování reklamací výrobků neodpovídající kvality od 
spotřebitelů na území Ruska / Dovozce: Aquaphor s.r.o., Rusko, 197110, Petrohrad, ul. 
Pioněrskaja 27, písm. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Úplnost sady baterie zkontrolována 
AQUAPHOR s.r.o. 

874036  Datum kontroly úplnosti balení 

  Datum prodeje, razítko prodejny 


