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1.Sıvı Deterjan Haznesi (VitraFresh) ve Kanalsız Yıkama Sistemi (VitrAFlush) Tanıtımı

Bu kılavuzun tamamını ürününüzü monte ettirmeden önce
dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı
önemle rica ediyoruz.
- “Bedelsiz montaj” kapsamındaki ürünlerin montajını kesinlikle
“VitrA-Artema Yetkili servisi”ne yaptırınız.
- Hizmet için gelen teknisyene “VitrA-Artema yetkili servisi
personel kartı’nı sorunuz. Personel kartı olmayanları kesinlikle
kabul etmeyiniz.
- Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylı ve doğru olarak
“Hizmet Formu”nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasını
size vermek zorundadır. Lütfen, “Hizmet Formu”nu saklayınız.
- Montaj, bakım ve onarım için servise ihtiyacınız olduğunda,
servis bilgilerine www.vitra.com.tr ve 0822 211 70 00 numaralı
ücretsiz (sabit telefonlardan) danışma hattından ulaşabilirsiniz.

1.1. Sıvı deterjan haznesi (VitrAFresh) içine konulan hijyen ve koku sağlayıcı malzemelerin
kullanım sonrası klozet haznesine dağılımını sağlayan bir sistemdir.
1.2. Sıvı deterjan haznesi rezervuar butonuna her basıldığında yıkama suyu ile birlikte
içerdiği malzemeden bir miktarını klozet hazne içerisine gönderecek şekilde tasarlanmıştır.
1.3. VitrAFresh sistemi kanalsız yıkama sitemine sahip klozetle birlikte tasarlanmış bir
üründür. Farklı bir ürünle kullanılamaz.
1.4. VitrAFresh sistemi; seramik koruyucu rozet, Rozet altı fonksiyonel su dağıtım hücresi
ve hareketli taharet ucundan oluşan bir sistemdir.
2.Kullanımda Uygulanacak Kurallar
2.1. Sıvı deterjan haznesi içerisine hipoklorit (çamaşır suyu (azami PH:12,5)) bazlı
temizleyiciler, aşındırıcı olmayan temizleyici ve koku verici katkılar eklenebilir.
2.2. Sıvı deterjan haznesi tam doldurulduğunda azami 800 yıkama yapabilir.
2.3. Sıvı deterjan haznesinin 15 günden fazla kullanılmayacağı durumlarda, içeriğinin
boşaltılıp, suyla durulanarak bırakılması önerilir. Sıvı deterjan haznesi içerisinde zamanla
kuruma kaynaklı olarak işlevsellikte azalma görülebilir. Bunu önlemek amacıyla haznenin
3 ayda bir içinin açılarak suyla durulanarak temizlenmesi önerilir.
2.4. Sıvı deterjan haznesi içine köpüren temizlik maddeler konulmaması gerekmektedir.
Oluşacak köpürmeler klozetin fonksiyon yapmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
2.5. Sıvı deterjan haznesi içine aşındırıcı maddeler (yüksek asidik-bazik, birtakım
kimyasallar vb.) contalara zarar verebileceği ve ürün ömrünü kısaltabileceği için
konulmamalıdır.
2.6. Sıvı deterjan haznesi iç kapağına ve dış kapaklarına çocuklar tarafından açılmasını
zorlaştırıcı mekanizmalar konulmuştur. Fakat yine de çocuklarınızın sıvı deterjan hazne
kapaklarını açabilecekleri ve içeriğine ulaşabileceklerinin unutulmaması ve çocuklarınızı bu
riskten korumanız gerekmektedir.
2.7. Seramik koruyucu rozet, fonksiyonel su dağıtım hücresinden ve taharet ucundan
oluşan set bir bütündür, set üzerindeki parçalardan birisi zarar gördüğünde tüm setin
değişmesi gerekir.
2.8. Seramik koruyucu rozet, fonksiyonel su dağıtım hücresinden ve taharet ucundan
oluşan set, temizlenebilmesi için çıkarılıp takılabilir şekilde tasarlanmıştır. Seramik
koruyucu rozetin yanlarından çekerek seti temizleyebilir ve tekrar yerine takabilirsiniz.
Seramik koruyucu rozeti yerinden çıkarmak için yanlarından çekilmesi yeterlidir, aynı
şekilde yerine itilerek takılabilir.
2.9. Seramik koruyucu rozet setini sabun bazlı bir temizleyici ile temizleyebilirsiniz.
2.10. Seramik koruyucu rozet iç plastiğini değiştirmek gerektiğinde servis/satış sonrası
hizmetlerden destek almanız önerilir.
2.11. Tüm VitrAflush sistemli ürünler mutlaka uyumlu gömme rezervuarlar ile kullanılmalıdır.
Gömme rezervuar harici yıkama sistemleri ile kullanım durumunda fonksiyonel problemler
yaşanabilir.
2.12. Bu klozete ait testler EN 997:2012 de belirtilen aşağıdaki gömme rezervuar
standart bilgilerine göre 6 lt ye ayarlı olarak yapılmıştır.
Bunun dışındaki koşullarda ürününüz su sıçratabilir ya da
ürününüzde fonksiyon sorunu yaşanabilir.
Detaylar aşağıdaki şekildedir:
Gömme Rezervuar Boru Tipi: C tipi
Yıkama Debisi: 2,1±0,1 l/s
Etki Kuvveti: 0,35 s - 0,5 s arası 3,8 ±0,1 N, maksimum 4 ±0,1 N

!
2

Gömme rezervuarın katalog ölçüsü dışında bağlanması
sonucu ürününüz su sıçratabilir ya da ürününüzde
fonksiyon sorunu yaşanabilir.
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3.Krom yüzeyler kullanım ve bakım kılavuzu
3.1. Krom kaplı ürünün yüzeyleri her hafta sabunlu bez ile silinip,kuru bez ile kurulanması
temizlik için yeterlidir.
3.2. Su sertliğinin fazla olduğu yerlerde krom kaplamalı yüzey daha sık aralıklarla silinerek
yüzeyde gri lekelerin oluşması önlenebilir.
3.3. Krom kaplı ürünün yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir
yüzü yeşil süngerler veya bulaşık telleri kullanılmamalıdır.
3.4. Aşırı kirlenme olması durumunda, ürünün kaplamasına zarar verecek tuz ruhu, benzer
asitli sıvılar ve toz temizleyiciler kullanılmamalıdır.
3.5. Krom kaplı ürünler altı ayda bir kez veya gerektiğinde gazyağı ile ıslatılmış yumuşak
bir bez ile silinmelidir.
4.Montaj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
4.1. Montaj, kesinlikle yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
4.2. Montaj öncesi altyapı hazırlanırken montajı yapılacak ürünlerin teknik katalog da
belirtilen ölçüleri dikkate alınmalıdır.
4.3. Duvardan klozetler, gömme rezervuar montaj sistemine, duvardan bideler ise ürünle
birlikte verilen özel montaj aparatıyla monte edilmelidir. Bu ürünler doğrudan duvara monte
edilmemelidir.
4.4. Ürün montajında ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemeler
kullanılmalıdır.
4.5. Montajda çimento, alçı, vb. donarken genleşen malzemeler kullanılmamalıdır.
5.Kullanım, Bakım, Nakliye ve Onarımda Uygulanacak Kurallar
5.1. Ürünler, taşıma ve depolama sırasında yeterli koruma altına, alınmalı ve darbelerden
korunmalıdır.
5.2. Ürünler içine su dolarak don etkisi ile çatlamaması için kapalı alanda muhafaza
edilmelidir.
5.3. Klozet, helataşı ve pisuarların hazne içerisine sifonlarını tıkayacak yabancı maddeler
(harç, kireç, bez havlu, kağıt havlu, sigara izmariti, vb) atılmamalıdır.
5.4. Bina içi tesisat, su deposu ve şebeke suyundan gelen tortu ve yabancı maddelerin
seramik yüzey üzerinde leke bırakmaması için düzenli olarak asitli ve aşındırıcı malzeme
içermeyen sıvı temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmeyen seramik
yüzeylerde kalıcı izler oluşabilir.
5.5. Asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler veya sert temizlik araçları (tel, sünger, vb.)
ile seramik ürünler temizlenmemelidir.
5.6. Seramik ürünlerin termal şoklara (çok aşırı sıcak su dökülmesi) maruz kalmamalarına
dikkat edilmelidir.

7.Garanti Şartları
7.1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır. Teslim tarihi faturada
gösterilen tarihtir.
7.2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
7.3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
7.4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
7.5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların
maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut temsilciliği olmaması
halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel
indirimi talep edebilir.
7.6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

6.Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar
Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamı dışındadır
6.1. Sıvı deterjan haznesi içine katılacak aşındırıcı malzemeler, aşırı kireçli su ve hatalı
kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar,
6.2. Klozet Haznesi içine katılacak aşındırıcı malzemeler , aşırı kireçli su ve hatalı
kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar,
6.3. Ürün montajında, ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemelerin
kullanılmaması,
6.4. Ürünün teknik katalog ve kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı olarak monte
edilmesi ve kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
6.5. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma veya depolanması sırasında iyi
korunmamasından dolayı meydana gelebilecek hasarlar,
6.6. Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle oluşan
arızalar,
6.7. Montajda çimento, alçı, vb. donarken genleşen malzemeler kullanılması,
6.8. Seramik ürünlerinin termal şoklara (çok aşırı sıcak su dökülmesi) maruz kalması
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İmalatçı Firmanın
Ünvanı

:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez adresi

:

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat:5
34394 Levent / İstanbul / Türkiye

Telefonu / Fax.

:

(0212) 350 80 00 / (0800) 211 70 00

İnternet

:

www.vitra.com.tr

Firma Yetkilisinin
İmzası Kaşesi

:

Malın
Cinsi

:

Klozetler

Markası

:

VitrA

Modeli

:

Tüm modeller

Bandrol ve Seri no

:

Teslim tarihi ve Yeri

:

Kullanım Ömrü

:

10 Yıl

Garanti süresi

:

10 Yıl

Azami tamir süresi

:

20 İş günü

Satıcı Firmanın

:................................................................................................................

Ünvanı

:................................................................................................................

Adresi

:................................................................................................................

Telefonu / Fax.

:................................................................................................................

Fatura tarihi ve No

:................................................................................................................

Tarih İmza - Kaşe
SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Adres

: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat:5

Danışma Hattı

: 0 800 211 70 00

34394 Levent / İstanbul / Türkiye

BU BELGEYİ SAKLAYIN
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VITRAFLUSH FLUSHING SYSTEM WCs
USER'S MANUAL

1. Introduction of Liquid Detergent Tank (VitrAFresh) and Flushing System
(VitrAFlush)

EN

1.1. Liquid Detergent Tank (VitrAFresh) enables the dispersion of hygienic and odorizing
materials placed in liquid detergent tank into the WC chamber after use.
1.2. Liquid detergent tank is designed to send some of the materials that it contains into
the WC tank along with the flushing water each time reservoir button is pushed.
1.3. VitrAFresh system is designed with WC that has a VitrAFlush flushing system:
It may not be used with a different product.
1.4. VitrAFlush Flushing System system consists of ceramic protective badge,
functional water dispersion cell behind and (optional) removable bidet pipe.
2. Rules about Use of Liquid Detergent Tank and VitrAFlush WC
2.1. Hypochloride-based cleaners (bleacher - maximum PH:12,5), non-abrasive cleaner
and odorizing additives can be added in liquid detergent tank.
2.2. When liquid detergent tank is filled fully, it can flush up to maximum 800 times.
2.3. If the liquid detergent tank will not be used for more than 15 days, we recommend that
you empty it, fill it with water and leave. The functionality of the liquid detergent tank may
decrease over time due to dryness. To prevent this, we recommend that you open, rinse
and wash it every 3 months.
2.4. No bubbling cleaning materials should be put in liquid detergent tank. Bubbles that will
occur may adversely affect the function of WC.
2.5. No abrasive materials (high acidic-basic, certain chemicals etc.) should be added in
liquid detergent tank as they may damage seals and reduce lifetime of the product.
2.6. Certain mechanisms were built on the internal and external covers of liquid detergent
tank to make it difficulty for kids to open them. However, do not forget that your kids may
anyhow open the liquid detergent tank and access their contents and therefore, you should
protect your kids from this risk.
2.7. Ceramic protective badge, functional water dispersion cell and (optional) bidet pipe are
all fixed together and when any of the parts on the set breaks down, the entire part set is
required to be replaced.
2.8. The set which consists of ceramic protective badge, (optional) bidet pipe and external
distribution duct is designed to be removed and re-mounted for cleaning purposes. You can
clean the set by pulling the sides of the ceramic protective badge and re-mount it. To
remove the ceramic protective badge, you should only pull by the sides and likewise, you
can fit it by pushing.
2.9. You can clean the ceramic protective badge set with a soap-based cleaner.
2.10. When you want to replace the internal rubber of ceramic protective badge, we
recommend that you consult service/after-sale service for support.
2.11. All VitrAFlush system products should be definitely used with compatible concealed
cisterns. Functional problems may occur if flushing systems other than concealed cisterns
are used.
2.12. The tests of this WC were carried out for 6 lt in accordance with the following
concealed cistern standard information set out in EN 997:2012.
In other circumstances, your product may splash water or you may experience functional
problem with your product.
The details are as follows:
Concealed Cistern Pipe Type: Type C
Flushing Flow Rate: 2,1 ±0,1 l/s
Impact Force: 3,8 ±0,1 N between 0,35 s and 0,5 s, maximum 4±0,1 N
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Your product may splash water or you may experience functional problem
if the dimensions indicated in the catalogue of the concealed cistern are
not considered.
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3. Use and Maintenance Manual for Chrome Surfaces
3.1. Surfaces of chrome-coated product should be wiped with soapy cloth and dried with
dry cloth every week for cleaning purposes.
3.2. On the areas where water hardness is high, chrome-coated surface should be wiped
more frequently to avoid build-up of gray stains on the surface.
3.3. To clean chrome-coated surface of the product; do not use abrasive sponges whose
one side is green or steel wools that contain hard substances.
3.4. In case of excessive contamination, do not use hydrochloric acid, similar acidic liquids
and powder cleaners.
3.5. Chrome-coated products should be wiped by a soft cloth damped with kerosene once
every six months or when necessary.
4. Considerations During Installation
4.1. The installation should strictly be undertaken by the authorized service.
4.2. While designing the infrastructure prior to the installation, consider the technical
manuals of the product and dimensions indicated.
4.3. Wall-mounted WCs should be fitted to concealed cistern installation system and
wall-mounted bidets should be installed by the special installation apparatus supplied with
the product. These products should not be directly mounted on the wall.
4.4. Auxiliary materials accompanying the product, or recommended auxiliary materials
should be used in installation.
4.5. Materials that expand while freezing such as cement, plaster, etc. should not be used
in installation.
5. Rules for Use, Maintenance, Transport and Repair
5.1. Sufficiently and properly protect the products against impact during handling and
storage
5.2. Store the products in indoor spaces to avoid fracture due to freezing effect induced by
water build-up.
5.3. Do not throw foreign objects (plaster, lime, cloth towel, paper towel, cigarette stub etc.)
in WC, squatting pan and urinal chambers that might plug their siphons.
5.4. In order to avoid stains on the ceramic surface caused by residues and foreign objects
from intra-building installation, water tank and mains, they should be regularly cleaned by
liquid cleaners that do not contain acidic and abrasive materials. Permanent spots may
occur on ceramic surfaces that are not cleaned for a long period of time.
5.5. Do not clean ceramic products with cleaners that contain acidic and abrasive powder
or hard cleaners (wool, sponge etc.).
5.6. Do not expose ceramic products to thermal shocks (pouring of extremely hot water).
6. Conditions Out of Warranty Coverage
The following conditions are outside the warranty coverage.
6.1. Damages due to abrasive materials added in liquid detergent tank and use of
excessive limewater and wrong use,
6.2. Damages due to abrasive materials added in WC Chamber and use of excessive
limewater and wrong use,
6.3. Failure to use the auxiliary materials accompanying the product, or recommended
auxiliary materials in installation,
6.4. Defects caused by the failure to install and use the product in compliance with the
technical manual or the instructions manual,
6.5. Damages due to poor protection of the product during handling or storage after
delivery to the customer,
6.6. Damages due to improper installation, maintenance, repair and demounting by
unauthorized people,
6.7. Using materials that expand while freezing such as cement, plaster, etc. in installation,
6.8. Exposure of ceramic products to thermal shocks (pouring of extremely hot water).
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