
• Paket içeriğinde 1 adet entegre ara musluk, 1 adet sıcak su, 1 
adet soğuk su ve 1 adette taharet bağlantı fleksisi mevcuttur. 
(Resim 1)
• Entegre ara musluk üzerinde bulunan 1 adet lastik conta ve 1 
adet somun çevrilerek çıkarılır. (Resim 2)
• Ürün üzerinde belirtilen sıcak, soğuk ve çıkış hortumları 11 
numara anahtar yardımıyla sıkılanır. (Resim 5)
• Fleksiler ürünün dışından içeriye doğru salınır ve 7 ve 8 
numaralı görsellerdeki somun fleksilerin tamamınıda içine 
alacak şekilde yerine sıkılarak sabitlenir.

Cerastyle haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Montaj uygulamalarında 

kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.
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ENTEGRE ARA MUSLUK

MONTAJ KILAVUZU

Gömme rezervuar sıcak - soğuk 
su bağlantılarının klozet 
bağlantısına uygun olması için 
tesisatın klozete uyumlu olması 
önemlidir. Klozetle tesisatınızın 
uyum kontrolünü kesinlikle 
yapınız, yapılmadığı taktirde 
montajınız olmayacaktır.
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• Taharet çubuğuna bağlanacak çıkış fleksiside 19 numaralı anahtarla sıkılarak 
işlem sonuçlandırılır. (Resim 9)
• Yeri hazırlanıp soğuk ve sıcak su bağlantısı hazırlanmış olan tesisata montajlanmak 
için hazırdır. (Resim 10)Sıcak su bağlantısı 

olan entegre ara 
musluklarda sıcak 

suya bağlı yanıkların 
olmaması için dikkat 

edilmelidir.



• Package contains an integrated tap, a flexy hose for hot 
water, a flexy hose for cold water and a flexy hose for bidet 
hole connection. (Picture 1)
• Remove the gasket and the nut on integrated tap. (Picture 
2)
• Tighten flexy hoses with a spanner. (Picture 5) 
• Collect flexy hoses together to inside of the product and fix 
the tap. (Picture 7 and Picture 8)
• Fix the flexy hose for bidet connection to the bidet hole with 
a spanner. (Picture 9)

INSTALLATION GUIDE

FOR INTEGRATED TAP

-It's essential that the 

plumbing should be 

compatible with the closet 

for suitable connection with 

the concealed cistern. 
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• Product can be installed at this stage if hot and cold water connections are 
ready. 

Cerastyle reserves the right to change products and technical details at any time without 
notice. All drawings are within the standard tolerances. In case of a need for exact dimensions 

while mounting, the dimensions on the product should be taken in consideration.
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The versions that 
have hot water 

connection needs to 
be used carefully to 
avoid skin burns.


