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تمام محصوالت آبدیس در زمان گارانتی  از دیدمیات        

 رایگان بهره مند م  باشند.

Abdis Plast Company 

Sanitary ware 

 شرکت آبدیس پالست

 تولید کننده ملحقات چینی بهداشتی

www.abdis-co.com 

 به دیوار تانک نصب

ابتدا دیوار را به فاصله ی بست ها سوراخ نماییید  سی یس      

بست ها را محکم به دیوار پیچ نموده و فالش تانک را در     

محل بست ها روی دیوار به صورت کشوی  از باال به پاییی   

 قراردهید.

لوله ی زانوی  در حد مجاز )لب السیتیییک        توجه شود، 

 وارد محل ورودی آب شود تا مسیر آب مسدود نگردد.

فالش تانک هاا   در   

بیرای   1کلید   ،دو زمانه

تخلیه یک سیوم آب و      

برای تیخیلیییه        2کلید 

 کامل م  باشد.

1 

2 

4 

 راهنما  نصب

 انواع فالش تانک



 دروج  آب کور ک  مخزن ورودی آب از زیر

 نحوه استقرار مکانیزم ها داخل مخزن

 خار قفل کن

با توجه به محل شیر پییسیوار    

محل استقیرار ورودی آب را        

)چپ یا راست  انتخاب نمیوده    

و سوراخ دیگر را بیا کیورکی       

 مسدود کنید.

جهت افزایی  ارتیعیا       

ورودی آب  دار قعل ک  

را دارج کرده و قیعیل       

ورودی را با چیردیانیدن    

لوله آزاد نموده و لوله را   

تا ارتعا  مورد نظیر بیه     

 سمت بیرون بکشید.
 

 شاس  تخلیه

میزان ارتعا  آب گییری   

توسط فیلیوتیر و پیییچ          

تنظیم قابل تغیییر می      

 باشد.

 دروج   آب و اهرم تخلیه ورودی آب از کنار

با توجه به محل نصب فالش تانک  م  توان ورودی آب را در طیر       

 راست یا چپ مخزن قرار داد.

توجه شود  زنجیز نباید آزاد و یا بسیار 

 کشیده باشد.
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Landis & Amatisse 
 

 Dual Flash  

Erisse & Monika 
 

 

Abdis 
 

 Dual Flash  

 پیچ تنظیم

 سطح ارتفاع آب

پس از تنظیم ارتعا  حتما نسبت به قعل نمودن لوله و جیا زدن      

 دار اقدام کنید.

 نحوه استقرار مکانیزم ها داخل مخزن

مهره اتصال مکانیزم 

 خروجی آب به مخزن
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 دروج  آب ورودی آب از کنار

 شاس  تخلیه

 نحوه استقرار مکانیزم ها داخل مخزن

میزان ارتعا  آب گیییری    

توسط فلوتر و پیچ تنظییم  

 قابل تغییر م  باشد.

با توجه به محیل نصیب     

فالش تانک  می  تیوان     

ورودی آب را در طیر     

راست یا چپ مخزن قرار 

 داد.


