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Parametry techniczne 
 

Nazwa Umywalka do rąk W10-KB Plus 

Nr art.: 401621 

Materiał: Stal chromowo-niklowa 

Wykonanie: 

 montaż ścienny 

 z dozownikiem mydła 

 z obsługą kolanem 

 wydawanie wody przy uruchomieniu 
kolanem: ok. 15 sekund 

 przyłącze wody zimnej i / lub ciepłej 1/2“ 

 odpływ wody: 1 1/4“ 

 armatura zlewozmywakowa: armatura obrotowa 140 mm  

 tylna ścianka: 345 mm 

Umywalka: 

pojemność: 13,5 litra 

średnica umywalki: 350 mm 

wysokość umywalki: 170 mm 

Dozownik mydła: materiał: tworzywo sztuczne, pojemność: 300 ml 

Wymiary: szer. 400 x gł. 404 x wys. 577 mm 

Ciężar: 7,05 kg 

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych! 
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- 62 - 

Zakres dostawy 
 

 Rozpakować urządzenie i usunąć oraz wyrzucić zgodnie z przepisami o ochronie 
środowiska wszystkie materiały opakowaniowe. 

 Sprawdzić kompletność dostawy: 

- 1 x umywalka do rąk 

- 1 x armatura obrotowa 

- 1 x dozownik mydła 

- 1 x armatura do uruchamiania kolanem 

- 1 x bateria z mieszaczem  

- 1 x syfon 

- 1 x rura 1 1/4", długość: 320 mm  

- 1 x rura 1 1/4", długość: 120 mm 

- 3 x elastyczny wąż 

- 1 x szyna montażowa ścienna 

- 1 x zestaw dybli, śruby 
- 1 x instrukcja montażu 

 
 

Montaż  
 
Zamocować uchwyt dozownika mydła i armaturę obrotową 
 

 

 

 Rys 1 

 
1. Najpierw należy zamocować uchwyt dozownika mydła na 2 przewidzianych do tego 

otworach po lewej stronie tylnej ścianki umywalki do rąk (rys. 1).  
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2. Zamocować armaturę obrotową (1) 
znajdującą się w zestawie na tylnej prawej 
krawędzi umywalki do rąk (4) (rys. 2). 

3. Odkręcić w tym celu nakrętki z tworzywa 
sztucznego (2) ze spodniej strony 
armatury obrotowej (1) i zdjąć podkładki. 

4. Włożyć gwint armatury obrotowej (1) 
przez otwór w umywalce do rąk (4). 
Włożyć po jednej załączonej 
podkładce pomiędzy umywalkę a 
armaturę obrotową (1) oraz pomiędzy 
umywalkę (4) a nakrętkę z tworzywa 
sztucznego (2).  

5. Nałożyć nakrętkę z tworzywa 
sztucznego (2) ponownie na gwint 
armatury obrotowej (1) na spodniej 
stronie umywalki do rąk (4) (rys. 2). 

 

Rys. 2 

6. Przykręcić jeden koniec elastycznego węża (3) do przyłącza armatury obrotowej (1).  

7. Przymocować zestaw odpływowy do spustu umywalki do rąk. Należy zwrócić uwagę, 
aby cienka uszczelka w umywalce do rąk pomiędzy zestawem odpływowym a zlewem 
oraz grubsza uszczelka pomiędzy dnem a nakrętką były zamocowane pod umywalką 
do rąk (rys. 2). 
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Zainstalować baterię z mieszaczem wody zimnej i ciepłej / armaturę do 
uruchamiania kolanem 
 

 

 

8. Otworzyć do góry przednią płytę 
osłaniającą (5) umywalki do rąk.   

9. Przymocować baterię z mieszaczem (12) 
do gwintu (6) armatury do uruchamiania 
kolanem (10) (rys.3). 

10. Uwzględnić strzałkę wskazującą 
kierunek na baterii z mieszaczem (12) 
oraz na armaturze do uruchamiania 
kolanem (10). Na rys. 4 po lewej stronie 
przedstawiony jest prawidłowy sposób 
montażu. 

11. Armaturę do uruchamiania kolanem (10) 
wraz z baterią z mieszaczem (12) 
zamocować w otworze płyty metalowej (9) 
w przedniej części umywalki w taki 
sposób, aby przycisk (7) armatury do 
uruchamiania kolanem znajdował się z 
przodu. 

12. Połączyć wolny koniec załączonego 
elastycznego węża (3) z armaturą do 
uruchamiania kolanem (10), nakręcając 
wąż na gwint armatury do uruchamiania 
kolanem (10) (rys. 3). 

 
 

Rys. 3 
 

 
 

Rys. 4 
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Przymocować umywalkę do rąk 
 

 Powiesić umywalkę do rąk w pobliżu przyłącza wody.  

 Przed zamontowaniem umywalki do rąk należy sprawdzić właściwości ściany, na 
której ma być ona zamontowana. Ściana powinna być w stanie wytrzymać ciężar 
umywalki do rąk. 

 Poprzez otwory znajdujące się w szynie montażowej (rys. poniżej) zaznaczyć 3 punkty 
w odpowiednim miejscu na ścianie.    

 

 
 

 Wywiercić w ścianie otwory i umieścić w nich załączone dyble. 

 Za pomocą śrub przykręcić do ściany szynę montażową.  

 Następnie powiesić umywalkę na górnej krawędzi na szynie montażowej.  
 
 

Przyłącze zimnej / ciepłej wody 
 

 Za pomocą elastycznych węży połączyć przyłącze wody zimnej (11) i przyłącze 
wody ciepłej (13) z baterią z mieszaczem (12). Za pomocą śruby (8) można 
ustawić odpowiedni stosunek wody ciepłej do zimnej (rys. 3). 

 
 

Przyłącze odpływu 
 

 

 

Połączyć umywalkę do rąk z rurą odpływową. Użyć do 
tego celu załączonych rur łączących i syfonu. 

A. Odmierzyć potrzebną długość rury łączącej od 
odpływu umywalki do przyłącza odpływu w ścianie i 
dociąć ją odpowiednio. Następnie skręcić rurę 
łączącą z syfonem. 

Umieścić rurę łączącą w mufie rury odpływowej w 
ścianie, nałożyć uszczelkę i dokręcić.   

B. Drugi koniec syfonu umieścić w mufie odpływu 
umywalki do rąk. Także tutaj należy założyć 
uszczelkę i całość dokręcić za pomocą szczypiec 
do syfonu i nakrętki. 

B 

A 
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Dozownik mydła 
 

 Dozownik mydła zamocować na uchwycie i 
napełnić mydłem w płynie. 

Wskazówka: Przy pierwszym użyciu dozownik 

mydła musi być napełniony całkowicie, aby 
usunąć w całości powietrze z pompki dozującej.   

 Aby pobrać mydło, należy nacisnąć przycisk z 
przodu. 

 
 

 

Obsługa kolanem 
 

 Umywalkę do rąk obsługuje się, 
dotykając kolanem przednią płytę 
osłaniającą w obszarze oznaczenia 
„PUSH“ (rys. po prawej). 

 Wówczas przez ok. 15 sekund leci woda 
z armatury obrotowej. Po upływie tego 
czasu podawanie wody zostaje 
automatycznie zatrzymane.  

 

 

 

 

Czyszczenie  
 

 Umywalkę do rąk należy czyścić regularnie miękką ściereczką z nie szorującym 
środkiem myjącym. 
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