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معرفى کارخانجات چینى بهداشتى مروارید
شـرکت کارخانـجات چینـى بـهداشتى مروارید از سال 1368 با نام هاى تجارى مروارید،

 PLUS و UNIK پیــشگام در صنعت چینى بهداشتى کشور است که با بکار گیرى دانش 

فنى روز، مواد اولـیه مرغوب، ســـیستم هاى کنـترل کیفیـت جامع TQM و همــچنین با 

برخــوردارى از تــکــنولــوژى بـه روز دنیا در زمــره بــزرگترین تولیــدکنـندگان چـینى 

بهداشــتى مطرح بوده به گـونه اى که در حال حاضر تــوانایى تولــید بیش از 13 هـزار 

تن در سال را دارد. این شـرکت همــراه با گـذر زمــان تــوانسـته تولیــدات خود را از 

نظر کمى و کـیفى افـزایش داده و مرزهاى تولیدات ملى را پشـت سر گذارد. 

شــرکت کارخــانجات چیـنى بهداشـــــتى مروارید، مفــــتخر به اخــذ گواهــــینامه هاى    

بین المللى (شامل                                                                            )، استاندارد CE اروپا 

و پـیاده سازى سـیستم IMS گردیده است. 

ما در شرکت چینى بهداشـتى مروارید همـواره سعى نموده ایم با نوآورى، ارتقا، کیفیت 

و رعایت صرفــه جویى در مــــصرف عـنصر گــرانـــبهاى آب در طراحـــى محـــصوالت و 

ارائه خـدمات مطلــوب، ضـمــن پاســخ شایـسته به اعـتماد مشتـریان ارزشـــمـند خود، 

بهـداشت، سالمتى و آرامــش را براى ایـشان فراهــم آوریم. لذا در راســتاى پیگیرى 

مامـوریت و اهداف سازمانى، احـتـرام به ارزشهاى انـسانى ( تعهد، صـداقت، وفادارى، 

عملـگرایى و مســـئولیت هاى اجتمـاعـى) را ســرلوحه اقدامــات ســازمان قـرار داده و 

همـــواره با تالش و تــداوم نوآورى، پـــیوسته درصـدد ارتقاء اسـتاندارد هاى مــوجود 

صنعت چینى بهـداشتى ایران در سطح بین المللى مى باشیم. 

 1400

MORVARID
  Sanitary Ware Mfg.Co 

M O R V A R I D

1 M o r v a r i d M o r v a r i d

SANITARY WARE MFG . GROUP
MORVARID

ISO14001 ، OHSAS18001 ، ISO9001                   

SANITARY WARE MFG . GROUP
MORVARID

2

1

3

مزایاى فلوتر جدید

1.امکان تنظیم میلیمترى سطح آب داخل مخزن.(شکل 2)
2.قابلیت باز شدن فیلتر فلوتر از باال (داخل مخزن) و سهولت در امر شستشو.(شکل1)

3.عدم گیر کردن استکانى و  قطع کن آب فلوتربه بدنه مخزن و درب.(شکل1)
4.قابلیت تنظیم سریع و آسان ارتفاع آب داخل مخزن.(شکل1)

5.قابلیت نصب فلوتر در حداقل فضاى ممکن داخل مخزن.(شکل3)
6.عمر مفید باال.

      
جهت نگهدارى و افــزایش عمر مفید مکانیزم و در صــورت اشکال در عملکرد کلیـد ها 
و آبگــیرى به واســـطه رســوبات موجــود در آب مــى توانیـد در یک دوره زمانـى 6 ماه 
تا یک سال یک لیتر جرم گـیر به آب مــوجود در مخـزن اضافه نمــوده و پس از گذشت 

یک ساعت آب مخزن را تخلیه نمایید. 
در ضمن از فشار آوردن همزمان دو کلید خوددارى فرمائید.

فیلتر فلوتر

کلید تــنظیم ارتـفاع فــلوتر

محل استقرار استکانى فلوتر
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انواع توالت فرنگى هاى تولیدى شرکت مروارید 

1. توالت هاى فرنگى دو تکه                                          3. توالت هاى فرنگى یک تکه 

2. توالت فرنگى وال هنگ (کنسولى بدون پایه)           4. توالت فرنگى طبى

در حال حاضر شرکت مروارید با بهره گیرى از آخرین تکنولوژى صنعت چینى بهداشتى، 

مجموعه اى متنوع از محصوالت را فراهم نموده است. کلیه توالت هاى فرنگى تولیـدى 

شرکت که با دستــگاه هاى اتــوماتیک ریخــته گرى تـولید مى گردد، مجــهز به کامـلترین 

سیستم هاى تخلیه توالت فرنگى(واتر جت، توربوجت، سوپرجت و آبشارى) مى باشند.

الزم به ذکـر است سیســتــم هاى مذکــور مزیت سـرعت در زمان تخـلیه، تخلیه کامـل 

بدون بازگشت، صـرفه جویى با حداقل مــصرف آب و نظافــت کامل و مطلـوب را بـراى 

مـصرف کننــــدگان محصــوالت فـــراهم آورده است. از دیــــگر مزایــاى محــــصوالت 

شرکت چـــینى بهداشــتى مروارید مى توان به شفافیت و درخشندگى لعاب، ضــخامت 

لعاب، مقاومت در برابر سائیدگى، جـرم گیرى و شــوینده هاى غیر اسـیدى متــعارف را 

برشـمرد، همــچنین این شرکت جـهت حصـول اطـــمینان از عمــلکرد سیـسـتم تــخلیه 

محـصوالت توالت فـرنـگى نسبت به تست تخلیه تمامى توالت هاى فرنگى تولیدى خود 

قــبل از بســته بندى اقـــدام مـى نماید. از دیگر مزایا و نــکات قابــل توجه در تولید 

توالــت هاى فرنگى مروارید مـى توان به رعایت کامل اصــول بهداشتى و اســتفاده از 

پوشـش کامل لعاب به همراه ضخامت در کلیه سـطـوح پنهان محصوالت شـامل لوله هاى 

داخلى تـخلیــه فاضـــالب (سـیفون) و داخل مخــــزن که در تــماس مـستـــقیم با آب و 

فاضــــالب قرار مى گیرند، اشاره نمود.   
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انواع سیستم تخلیه در توالت فرنگى هاى یک تکه
1. سیستم تخلیـه آبشـارى (wash down): در سیسـتم تخلـیه آبـشـارى آب از مـخزن 

به طـرف کـانال هاى زیر نــشیمن (ریم کاسه فرنگى) هــدایت شده و ســپس از مسیر 

سوراخ هایى که در کانال هاى مذکور در فواصل معین ایجاد گردیده، خارج و شستشوى 

کامـل کاسته از باال به پائین صورت مى گیرد.(از تفاوت هاى این سیستم تخلیه با سایر 

سیستم هاى تخلیه بزرگتر بودن قطر کانال تخلیه و خروجى این سیستم مى باشد.) 

از مجموعه تولیـدات فرنگـى شرکت مروارید تمـامى مدل هـاى دو تکه، طبى ســیلویا و 

توالت فرنگى یک تکه یـاریس با این نوع تخـلیه طـراحى و تولید مى گردد.)

2. سیستم تخلــیه واترجت(Water jet): در این سیــستم تخلیه آب از طـریــق کـانالى 

مستقیما از مخزن آب فرنگى به قسمت پایین انتـهاى کاسه نشمین انتقال و محـتـویات 

داخل نـشمین مسـتقیما به فـاضالب هدایــت مى گردد. شستـشوى قسـمت هاى باالى 

فرنگى به روش آبـشارى و با حجم آب کمـترى صورت  مى گیرد. دراین سیستم تخـلیه، 

مى توان به تخـلــیه با دو حجــم آب که اصــطالحا به مکانیزم تخلیــه دو زمانه مـــعروف 

مى باشـد اشاره نمــود. مزیـت دیگر این سیســتم تخـلیه، کم صدا بودن حین تخیله و 

کاهش قابل توجه آب مصرفى مى باشد. 

(از مجموعه تولیدات فرنگى شرکت مـروارید مدل مـوندیال، الگانت، ویـستابا این نوع 

تخلیه طراحى و تولید مى گردد.)  
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تخلیه طراحى و تولید مى گردد.)  
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3. سیستم تخلیه توربوجت ( Turbo jet): این نوع سیستم تخلیه در توالـتهاى فرنگى 

براى اولین بار در ایران توسط شرکت مروارید طراحى، تولید و به بازار معرفى گردید. 

در این سـیـستم تـخلیه عملـکرد مشابه سیـــستم واتر جـت بوده با این تـفاوت که بـه 

جاى سـوراخ هاى متعدد در دور ریم نشیمن، دو کانال آب در دو طرف نـشیمن فرنگـى 

ایجاد گردیده که باعث شــسـتشوى بــهتر سطوح داخلى نــشیـمن فـرنگى مـى گردد و با 

کمک کانال تعبـیه شده در پایین نشیـمن توالت فرنگـى، تخلـیه کامـل در حـداقل زمان 

را میـسر مـى سازد. به این نوع تخلیه، سیسـتم تــخلیه سه شوت نیز اطالق مى گردد.

(از مجـمـوعه تولـیدات فرنگى شرکت مـروارید مدل پارمیدا، رومــینا، والنـتینا، تـانیا، 

ورونا این نوع تخلیه طراحى و تولید مى گردند)

4. فرنگی سوپرجت           cient Toilet�High E: در این سیـسـتم تخلیه با تغییر در 

سایز مـــکانیزم و افزایش قطر مـــسیر انتقال آب از مــخـزن به داخل فرنگى عـالوه بر 

عملکرد تخلیـه واترجت، با افـزایش ســـرعت ورود آب به داخـل کاسه نشـیمن و حجم 

آب کمتر، تخلیه در زمان کـوتاه ترى نسبت به سیســتم هاى قبلى، انـجـام مـى شود به 

نحوي که  در مدت زمان 3 الى 4 ثانیه تخلیه انجام مى گیرد.

(از مجموعه تولیدات فرنگى شرکت مـروارید مدل کاتیا، دیـاموند، ولگا، کرون این نوع 

تخلیه طراحى و تولید مى گردند)  
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3. سیستم تخلیه توربوجت ( Turbo jet): این نوع سیستم تخلیه در توالـتهاى فرنگى 

براى اولین بار در ایران توسط شرکت مروارید طراحى، تولید و به بازار معرفى گردید. 

در این سـیـستم تـخلیه عملـکرد مشابه سیـــستم واتر جـت بوده با این تـفاوت که بـه 

جاى سـوراخ هاى متعدد در دور ریم نشیمن، دو کانال آب در دو طرف نـشیمن فرنگـى 
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را میـسر مـى سازد. به این نوع تخلیه، سیسـتم تــخلیه سه شوت نیز اطالق مى گردد.
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آب کمتر، تخلیه در زمان کـوتاه ترى نسبت به سیســتم هاى قبلى، انـجـام مـى شود به 

نحوي که  در مدت زمان 3 الى 4 ثانیه تخلیه انجام مى گیرد.
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توالت فــرنگى طبى سیلویا نسل جدیدى از توالت هاى فرنگى، طبـى مى باشد، که براى 
اولـین بار در ایران توسط شرکت مـروارید تـولید شـده است. در طراحى و ساخت این 
سبک توالـــت طبى، از تلفـیق مـزایاى توالت زمینـى و توالت فــرنگى جــهت عمـــلکرد 
مناسب تر سیستـم گوارش بهره گرفته شده اسـت که باعث سـهولت در عمـلکرد تخلیه 
روده ها و مـناسب براى تمام ســنین به ویژه افــرادى که داراى بیـمارى هاى دســتگاه 
گوارش (مانند: یبـوست و بیمارى هاى التــهاب روده هستند) بسیار مناسب مى باشد. 
توالت فرنگى طبى ضمن حفظ استانداردها و ارگونـومى بدن، از مزیت هاى توالت هاى 

ایرانــى و توالت فرنگى استفاده نموده است.
مزایاى استفاده از توالت فرنگى طـبى سیـلویا (فرنگـى سالمت) که منـاسب براى تمام 

افراد و ســنین مختـلف و مورد تایید جامعه پزشکان نیز مى باشد، عبارت است از:
1. وضعیت مناسـب نشستن منطبـق با ارگـونومى بدن و بهــترین وضـعیت براى تخلیه 

روده بــزرگ بدون فشار به زانو.
2. محافظت از اعصاب کنترل کننده روده بزرگ و جلوگیرى از کشیدگى در ماهیچه هاى

 مرتبط.  
3. مناسب براى بیماران مبتال به یبوست، انسداد کانال روده و مجراى مثانه، هموروئید، 

پروستات، فتق، بـیماریهاى کولون، آپاندیس، بیماریهاى التهاب روده.
شکل شـماره1: فرم مناسب وضعـیت بدن در استـفاده و نشــستن روى توالت فرنگى 

طبى سیلویا در مــقایسه با سایر فرنگى هاى موجود را نشان مى دهد.
   

نوع جدید توالت هاى فرنــگى بدون پایه و دیوارى مــى باشد که در این مدل فـرنگى، 
پایه نشــیمن حذف و مـخزن فرنـگى به همراه چارچوب فـلزى در درون دیوار جاگذارى 
شده و سطح اتکاى توالت فرنگى چارچـوب فلزى و دیوار مـى باشد که توسط پیـچ هایى 
تعبیه شده در چارچوب فلزى به دیوار محکم و ثابت مى گردد. مخزن پالستیکى (فالش 
تانک) و چارچـوب فلزى قبل از کاشــى کارى در داخل دیوار ثابت و کلید تخلیه تـوالت 

فرنـگى پس از کاشــى کارى روى دیوار نصب مى گردد. 
الزم به ذکر اســت ورودى آب مـخـزن و بیده و لــوله تخــلیه فـــاضـالب در این مــدل 

فرنگى ها باید از قبل پیـش بیــنى و در دیـوار جانمــایى شده باشد. 
دســترسى جهت تعمیـرات مکانـیزم از طـــریق کــلید فالش تـانک مى باشد. هـمچـنین 
از مزیت هاى این نوع فـرنگى کم جا بودن، نظافت و بهداشت بهتر به دلیل فاصله این 

نوع فرنگى از زمین مى باشد.
   

توالت فرنگى طبى مدل سیلویا 

توالت فرنگى وال هنگ(کنسولى – دیوارى) و روش نصب فرنگى 

1. کلید فالش تانک
2. ورودى آب مخزن
3. پیچ نصب فرنگى
4. خروجى فاضالب

5. چارچوب فلزى (استراکچر)
6. فالش تانک پالستیکى
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1. استفاده نکردن از دست براى شستشو و عدم انتقال آلودگى دست به بدن

2. سهولت استفاده و صرفه جویى در مصرف آب
3. عدم انتقال آلودگى شیلنگ به بدن

4. کاهش احتمال ابتال به بیماریهاى عفونى و واگیردار 
5. امکان شستشوى مناسب براى افراد سالمند، کودکان، زنان باردار، معلولین حرکتى

   
1. قبل از خرید و نصب توالت فرنگى ابتدا آکس فاضالب (فاصله مرکز خروجى فاضالب 
فرنگى تا دیوار) سرویس بهداشتى محل نصب را اندازه گیرى و با توجه به این فاصله 

( آکس ) نسبـت به خرید فرنگى مــتناسب با خروجى فاضالب اقدام نمایید.
2. توجه داشته باشید که قطر لوله فاضالب براى نصب نباید کمتر از هشت سانتیمتر باشد. 
3. قبل از نصــب توالـت فــرنگى ابتدا مهــره فـلوتر را محــکم نـموده و سپـس مـهـره 
شیلنگ پیشوار را با آچار محکم کنید، توجه داشته باشید ارتفاع فلوتر موقع آچار کشى

و نـصب تغییر نکند.
4. توصیه مى شود در جهت  افزایش کیـفیت تــخلیه فــرنگى در مسیر لوله فاضــالب

ســیفون (شـترگلویى) وجود نداشته باشد. عدم رعایت این موضوع باعث عدم کارایى 
مطلوب تـخلیه فرنگى خواهد شد.

5. در صورتیکه نصب فرنگى در محلى که قبال توالت زمـینى نصــب بوده، انـجام شود، 
جهــت ایجاد بهترین راندمـان کارى پیـشنهاد مى شود، شـترگلویى که در کف سرویس 

جـهت تـوالت زمینى وجود داشته جمع آورى و سـپس توالت فرنگى نصب گردد.
6. جهت عملکرد بهــتر محـصوالت شرکت مـروارید توصـیه مى شود از ارائه خدمات و 
خدمات پس از فروش که توسط نمایندگان این شرکت در سراسر کشور ارائه مى گردد، 

استفاده نمائید.
7. جهت نصب توالت فرنگى حتما بوگیر مخصوص آبندى را روى لوله فاضالب قرار دهید.

 

نازل بیده توالت فرنـگى ورودى، آب تعبیه شده در نشــیمن فرنگى است که امـکان و 
سهــولت دسـترسى به آب جهت شســتشو را ایـجاد مى نماید. این نازل که در انــتهاى 
نشیمن توالت فرنـگى و زیر درب دوبل نصـب مى گردد، توسط سه راهى و با گـرفــتن 
انشعاب از محل ورودى آب به مـخزن توالت فرنگى، آب الزم جهـت شـستشوى مناسب 
حتى بدون استفاده از دست را مقدور مى سازد که ضمن راحتى در شستشوى مطـلوب، 

بهداشت مناسب ترى براى مصرف کنندگان محصوالت شرکت مروارید فراهم مـى آورد، 
الزم به ذکر است تمامــى مدل هاى تـوالت فـرنگى در شــرکت مروارید قابلیت نصـب 

نازل بیده را دارند.

  
   

نازل بیده توالت فرنگى چیست و چه قابلیتى دارد  

  نکاتى که قبل از نصب و در حین نصب توالت فرنگى باید رعایت کرد:
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براى نـظافـت سطــوح درب دوبل، از اسفنج نرم و مایع دستشـویى اســتفاده نـمائید و 
هرگز از اسکاچ و اشیاء زبر براى نظافـت خوددارى فـرمائید. بعد از جدا نمـودن لوال از 
فرنگى، امکان نظافت سطوح زیر لوال امـکانپذیر مى گردد. ( ضمنا از فشار آوردن درب 

دوبل هنـگام بســته شـدن خــوددارى فرمائید.)

       

براى جـدا کردن درب دوبل از فرنگى، ضــامن هاى مـربوطه را به دوطرف فـشار داده 
(مطابق شـکل شماره 3) و یا مدل هاى تک شاسى (عکس شماره 5)، شاسى را فشـار داده و درب 

دوبل را به سمت باال بــکشید. پـس از جـدا کردن درب از لوال، پـــیچ هاى لـوال را باز 
نمـوده و لوال را از فرنگى بردارید.

تذکر: در این مــدل درب ها تا زمانـیکه درب ها در حالت قـفل هــسـتند و ضـامن آن 
آزاد نگــردیده از کشیدن درب ها به سـمت باال و یا بیــرون خوددارى نمائید. 

 

درب هاى نصب شده روى محصوالت فرنگى از نوع آسان نصب مى باشد. این درب ها 
هیدرولیک(آرام بند) بوده و قابلیت بازشدن از باال را دارد و مـشکالت سایر مدل هاى 
درب دوبل را که باز و بســت آنها از زیر نــشیمن و یا داخل تانک صـورت مى گیرد، را 

ندارد. 
تذکر: از شستشوى درب دوبل با مواد شوینده اسیدى غیر متعارف به منظور جلوگیرى 
از خرابى قطعات داخلى لوالى درب دوبـل جدا خوددارى نمائید. مـدل هاى درب دوبـل 

عبارتند از:

       
 

روش نصب، نگهدارى و نـظافت درب دوبل، آسان نصـب و آرام بـند توالت فرنگى 

12

34

56

درب هاى کشویى 

براى جداکردن درب دوبـل از فرنگـى ابتدا ضـامن لوال را در جـهت چپ فشار دهید.
(مطابق شکل شماره1) تا قفل آن آزاد شود و سپس درب را به سمت بیرون بکشید.

(مطابق شکل شماره 2) پـس از جـداکردن درب از لوال ، پـیـچ هاى لوال را باز نـموده و لوال 

را از روى فرنگى بردارید. سـپس براى نصـب مجدد پس از نـظافت مـراحل اجرایى 
از انتها به ابتدا را اجرا نمایید.

 درب هاى فشارى 
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مراحل نصب درب دوبل هاى کشویى و فشارى

34
پــیچ ها و واشــرهاي مـربوطه را بر روي پنل 
پایه لوال قـرار داده(مـطابق شکل شمــاره 3) 
و آنــــگاه در محــل پــانچ هاي درب دوبـل بر 

روى توالت فــرنگی قرار دهید.

درب را بصورت کشویى در ابــتداي لوال قرار 
داده و به داخل فشار دهید.

5
کنـترل نـمائید تا ضامن درب دوبـل در حالـت 
قفل قرار گــرفـته باشــد که درب دوبـــل به 

راحـــــتى از مـــحل قرارگیرى بیرون نیاید.

راهنمایى نصب مکانیزم واتر جت و توربوجت

1
واشـر الســتیکی را در محــل پانچ هاى درب 

دوبل توالت فرنگى قرار دهید.
قفل پایه لوال را آزاد کنید، لوال را به سمــت 

عقب کــشیده و ازدرب جدا نمائــید.

2

فلوتر 

مهره کمانى شکل

شلنگ آب فلوتر

لوله سرریز متحرك

بست پالستیکى       

بدنه مکانیزم

پیچ

از مـــزایاى درب دوبل هاى شـــرکت مروارید:
1. سهولت در جـداسازى درب از لوال  که امـکان تمیــز کردن هرچه بهتر فرنگى و درب 

را فراهم میکند.
2. لوال به طـور کامـل از باال باز مــى شود تا رســوب هاى اطــراف و زیر آن کـامال تــمیز 
گردیده و براى باز کردن پیچ آن نیازى به دسترسى به پشت توالت فرنگى نمى باشد. 

3. امکان  باز شدن و هرز شدن پیچ هاى درب دوبل وجود ندارد.
4. امکان تعویض آن به سهولت فراهم مى گردد. 
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دوبل توالت فرنگى قرار دهید.
قفل پایه لوال را آزاد کنید، لوال را به سمــت 

عقب کــشیده و ازدرب جدا نمائــید.

2

فلوتر 

مهره کمانى شکل

شلنگ آب فلوتر

لوله سرریز متحرك

بست پالستیکى       

بدنه مکانیزم

پیچ

از مـــزایاى درب دوبل هاى شـــرکت مروارید:
1. سهولت در جـداسازى درب از لوال  که امـکان تمیــز کردن هرچه بهتر فرنگى و درب 

را فراهم میکند.
2. لوال به طـور کامـل از باال باز مــى شود تا رســوب هاى اطــراف و زیر آن کـامال تــمیز 
گردیده و براى باز کردن پیچ آن نیازى به دسترسى به پشت توالت فرنگى نمى باشد. 

3. امکان  باز شدن و هرز شدن پیچ هاى درب دوبل وجود ندارد.
4. امکان تعویض آن به سهولت فراهم مى گردد. 
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ابتـدا قســمت فوقــانى بدنه اصـلى مــکانیزم 
را با چــرخش از پایه جــدا نمایید.

مهره کمانــى شکل انتــهاى بدنه اصـــلى را به 
مـــــیزانى باز نــماییـــد که مــطابــق شــکل 3 
قابلیت عبور و  قرار گیرى در زبر محل خروجى 

آب را داشته باشد.

پــس از قـرارگیـرى هر دو لبه مــــهره کمانى 
شکل به زیر محل خروجى آب، پیـچ باالى مهـره 
را به وسـیله آچــار محکم نمـایید به گــونه اى 

که بـدنه اصلــى محـکم و آبندى گردد.

کلیـــد هاى دو طرف را تا انتها به پــایین فشار 
دهید.

دریـچه بغــل بـدنه اصلى را  تا انـــتها ببندید.

جهت کلید مکانیزم را طـبق شکل ثابت نموده و 
ارتفــاع لوله ســر ریز فـلوتر  آب ورودى را بـه 
اندازه الزم انـتـخاب و با فشــــار دادن بـــست 

پالســتیکى آن را ثابت نگه دارید.

مـــــهره به هــمراه واشــر زیرفــلوتـر را باز نمــوده و 
فلــوتر را در مــــخزن فـرنگى نصب نمــائید، سپـــس 
ضــامن قرمز رنـگ روى فـلوتر را در حالــت قـــفل باز 
قرار دهیـد وارتفاع فلوتر را به گونه اى داخل مـخزن 
تنظــیم نمــائید که به زیر درب مــخزن فـرنگــى گــیر 
نکنــد سـپـــس ضامن را درحالت قـــفل بسته قـــرار 

دهید.
 
 

اندازه میله هاي رابط پالستیــکی شاسی را طوري تنــظیم کنید که متــناسب با 
فاصــله مـیان درب مـخزن و بدنه مکانیزم باشد. 
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مزایاى فلوتر جدید

1.امکان تنظیم میلیمترى سطح آب داخل مخزن.(شکل 2)
2.قابلیت باز شدن فیلتر فلوتر از باال (داخل مخزن) و سهولت در امر شستشو.(شکل1)

3.عدم گیر کردن استکانى و  قطع کن آب فلوتربه بدنه مخزن و درب.(شکل1)
4.قابلیت تنظیم سریع و آسان ارتفاع آب داخل مخزن.(شکل1)

5.قابلیت نصب فلوتر در حداقل فضاى ممکن داخل مخزن.(شکل3)
6.عمر مفید باال.

      
جهت نگهدارى و افــزایش عمر مفید مکانیزم و در صــورت اشکال در عملکرد کلیـد ها 
و آبگــیرى به واســـطه رســوبات موجــود در آب مــى توانیـد در یک دوره زمانـى 6 ماه 
تا یک سال یک لیتر جرم گـیر به آب مــوجود در مخـزن اضافه نمــوده و پس از گذشت 

یک ساعت آب مخزن را تخلیه نمایید. 
در ضمن از فشار آوردن همزمان دو کلید خوددارى فرمائید.

فیلتر فلوتر

کلید تــنظیم ارتـفاع فــلوتر

محل استقرار استکانى فلوتر

 16M o r v a r i d M o r v a r i d

M O R V A R I D

روش نگهدارى و نظافت مکانیزم



SANITARY WARE MFG . GROUP
MORVARID

2

1

3

مزایاى فلوتر جدید

1.امکان تنظیم میلیمترى سطح آب داخل مخزن.(شکل 2)
2.قابلیت باز شدن فیلتر فلوتر از باال (داخل مخزن) و سهولت در امر شستشو.(شکل1)

3.عدم گیر کردن استکانى و  قطع کن آب فلوتربه بدنه مخزن و درب.(شکل1)
4.قابلیت تنظیم سریع و آسان ارتفاع آب داخل مخزن.(شکل1)

5.قابلیت نصب فلوتر در حداقل فضاى ممکن داخل مخزن.(شکل3)
6.عمر مفید باال.

      
جهت نگهدارى و افــزایش عمر مفید مکانیزم و در صــورت اشکال در عملکرد کلیـد ها 
و آبگــیرى به واســـطه رســوبات موجــود در آب مــى توانیـد در یک دوره زمانـى 6 ماه 
تا یک سال یک لیتر جرم گـیر به آب مــوجود در مخـزن اضافه نمــوده و پس از گذشت 

یک ساعت آب مخزن را تخلیه نمایید. 
در ضمن از فشار آوردن همزمان دو کلید خوددارى فرمائید.

فیلتر فلوتر

کلید تــنظیم ارتـفاع فــلوتر

محل استقرار استکانى فلوتر

 16M o r v a r i d M o r v a r i d

M O R V A R I D

روش نگهدارى و نظافت مکانیزم



Morvarid
SANITARY WARE MFG . GROUP

MORVARID

دفترچه ى راهنماى نصب و نگهدارى توالت
فرنگى هاى شرکت مروارید

www.morvaridsanitary.com

 میــدان ونک، خیابان مالصـــدرا، خیابان شـــیراز جنوبـــى، شــــماره 28   
88045057 88045051-6 1435813861

morvaridsanitary morvaridsanitary

9-صداى مشترى:        88609557 


