
           Ръководство за Монтаж



Важно

Моля вземете в предвид, че в този наръчник има важна 

информация.Прочетете наръчника внимателно преди

монтажа или употребата на продукта.

Zypho трябва да се инсталира само от компетентен водопроводчик, който e 
технически грамотен да използва
този наръчник.

Ако имате някакви технически въпроси, моля не се колебайте да се свържете 
с нас.

?
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Спецификация

Nº Описание Материал Връзка К-во

1 Капачка на клапана Ø90 ABS - 1

2 Кошничка ABS - 1

3 Пръстен PP - 1

4 Уплътнение Гума - 1

5 Ключ PP - 1

6 Настройващ се крак Стом./пласт. - 4

7 Входен конектор 1/2” Месинг M 1

8 Изходящ конектор 1/2” Месинг M 1

9 Отвеждане на водатаØ40 PVC M 1
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Два начина на инсталация

[I] pp. 6-7

Монтаж над плочата/свързан към корито на душ кабина или сифон на баня

[II] pp. 8-10

Монтаж под плочата/под корито на душ кабина или вана с желана дистанция
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Инсталационни конфигурации

A B

C
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Първи начин на инсталация

1
Премахнете компоненти 1, 2 и 3

2
Изплозвайки нивелир и 4 регулируеми крака (6), ,регулирайте височината на 
Zypho и го позиционирайте хоризонтално в неговата крайна позиция.Zypho 
има собствен вътрешен наклон от 2%, за да се подсигури правилното 
изтичане на отходната вода.

3
Поставете коритото над Zypho и го позиционирайте.Премахнете коритото, за 
да изпълните следващите стъпки.
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4
Свържете подаващата студена вода към входа на Zypho(Мъжка резба1/2)(7) и
изхода на затоплената студена вода(Мъжка резба1/2)(8) към батерията на 
душа или към бойлера(в зависимост от избраната инсталационна 
конфигурация).

Свържете и изходящата отходна вода, излизаща от Zypho към канала(9).

5
Препоръчваме да направите тест да предотвратите течове преди да 
монтирате останалите компоненти.

6
Поставете коритото и компоненти 1,2 и 3
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Втори начин на инсталация

1
Премахнете компоненти 1, 2 , 3 и 4.

2
Монтирайте pvc коляно 90° Ø40mm. Коляното трябва да мине пред гуменото
уплътнение.

3
Ако е нужно използвайте вертикарна PVC тръба с желана дължина



4
Използвайки винтове, хванете Zypho-то за плочата.

5
Проверете дали Zypho е инсталиран хоризонтално, използвайки 
нивелир.Zypho има собствен вътрешен наклон от 2%, за да се подсигури 
правилното изтичане на отходната вода.

6
Свържете подаващата студена вода към входа на Zypho(Мъжка резба1/2)(7) и
изхода на затоплената студена вода(Мъжка резба1/2)(8) към батерията на 
душа или към бойлера (в зависимост от избраната инсталационна 
конфигурация).

Свържете и изходящата отходна вода, излизаща от Zypho към канала(9).
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7
Препоръчваме да направите тест да предотвратите течове преди да 
монтирате останалите компоненти.

8
Поставете коритото и инсталирайте сифона.
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Поддръжка

ZYPHO е проектиран така, че да изисква минимална поддръжка,
различна от обичайното почистване, с капани и филтри,
които задържат почти цялата коса и мръсотия,
като по този начин предотвратяват блокирането.
За да избегнете загуба на ефективност в дългосрочен план,
препоръчваме периодично да разтваряте остатъците от сапун на медната 
тръба като използвате препарат за отпушване на канали или четка за 
почистване на тръби.

Гаранция — 10 години

По време на гаранционния период, производителя или оторизиран сервиз 
ще смени или поправи
всеки продукт, който има дефект в дизайн, материал или направа, ако 
продукта бъде върнат, като 
транспорта се поема от клиента.

Гаранцията отпада, ако:

*Налягането на водата е над лимита по закон.
*Използването на системата без филтър.
*Неправилно почистване на филтъра.
*Неправилно инсталиране на Zypho.
*Неправилна употреба на системата и Zypho
*Неоторизирани ремонти и модификации
*Повреда поради инцидент, включително транспортиране, пренебрегване и 
друга
причина различна от нормална употреба на Zypho.

Гаранцията важи във всяка една държава, в която Zypho e 
има официален дистрибутор.Контакти за допълнително гаранционно 
сервизиране и
сервизиране в жилището на клиента могат да бъдат предоставени от 
представител на Zypgo в 
държавите, където има дистрибутор и е разпространен.
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Полезна информация

Топломаркет Амиго

бул. „Cливница“, 1331 София

България

+359 242 32 11 8 

+359 886 12 11 81

info@zypho.bg

info@amigobg.com

www.zypho.bg

www.shop.amigobg.com

Патентован(PCT054506)
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